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تطبيق ياباين للحد من م�شكلة التعرق

و�أغرب  ب���أح��دث  ب��ستمر�ر  �لع�مل  مف�ج�أة  عن  �لي�ب�ن  دول��ة  تكف  ال 
ُي�س�هم  �إليه تطبيق جديد قد  �لتو�سل  و�أح��دث م� مت  �الخرت�ع�ت. 
يف �حلد من م�سكلة �لتعرق وجت���وز م� ي�سببه من حرج �أم���م زمالء 

�لعمل. فم�هو هذ� �لتطبيق؟ وكيف يعمل؟
مع �رتف�ع حر�رة �ل�سيف و �لعمل ل�س�ع�ت متو��سلة يتعر�ض �لكثري 
من� للتعرق، �إذ تنت�سر بقع كبرية وب�رزة �أ�سفل �الإبطني. ال�سيم� و�أن 
ر�ئحة �لعرق �لكريهة ُت�سبب �حلرج ل�س�حبه� �أم�م زمالء �لعمل وقد 
قد  ج��دي��د�  ي�ب�ني�ً  تطبيق�  لكن  بنف�سه.  ثقته  من�سوب  م��ن  ُت�سعف 
ي�سع حد� لهذه �مل�سكلة  وبطريقة فع�لة وعملية. فقد  تو�سل علم�ء 
مل�ستوى  ذ�ت��ي  ب�ختب�ر  ل�س�حبه  ي�سمح  تطبيق  �خ��رت�ع  �إىل  ي�ب�نيون 

�لتعرق ح�سب م� �أ�س�رت �إليه �سحيفة �لغ�ردي�ن �لربيط�نية.
ت�سجيل  �سريط  عن  عب�رة  ب���دي(  )كونكون  ُي�سمى  �ل��ذي  و�لتطبيق 
يعمل بتقنية �لبلوتوث عرب ربطه بتطبيق ه�تف ذكي، �إذ يتم و�سعه 
�الأذن، حتت  �ل��ر�أ���ض، خلف  ب�لقرب من  �أم���ك��ن يف �جل�سم:  �أرب��ع��ة  يف 
ُير�سل �لتطبيق ر�س�لة  �الأق���د�م ويف ح���ل وج��ود تعرق  �الإب��ط وح��ول 
كود�  د�ي�سكو  ويقول  به.  و�الهتم�م  �الأم��ر  ب�سرورة  مع�جلة  حتذير 
رئي�ض مركز �الخرت�ع�ت ب�لي�ب�ن �إن فكرة �لتطبيق تب�درت �إىل ذهنه 
قبل �سنتني، وذلك �أثن�ء �جتم�ع مع زميالت له يف �لعمل �أغلبهن يف 
تزد�د  �لتي  �لتعرق،  ر�ئحة  من  ب�حلرج  �سعرن  حيث  �الأرب��ع��ني،  �سن 
ب�سدة  يف ف�سل �ل�سيف "بحثن� عن جه�ز لقي��ض ر�ئحة تعرق �جل�سم 
وهذ� م�دفعن� للتفكري يف �إمك�نية �خرت�ع  هذ� �لتطبيق " و�أ�س�ف " 
�أحد ك�ن يتوفر  �لن��ض لكن ال  ُيو�جهه� ه��وؤالء  �لتي  �لتحدي�ت  نرى 

على حل ".
ولتج�وز م�سكلة �لتعرق ين�سح خرب�ء �ل�سحة بتغيري �ملالب�ض ب�سكل 
م�ستمر وخ�سو�س� �لد�خلية و�جلو�رب وتنظيف ب�قي �ملالب�ض ب�سكل 
يف  �لقوية  �لعطور  ��ستعم�ل  جتنب  ي�س�هم  �أن  ميكن  كم�  منتظم. 
وتنتج  �لعرق  ر�ئحة  تتف�عل مع  �أن  �إذ ميكن  �مل�سكلة  ه��ذه  �حل��د من 
رو�ئح كريهة. وكذلك �لعمل على مم�ر�سة �لري��سة ب�سكل منتظم م� 
يجعل عملية �إفر�ز �لتعرق متر ب�سكل منتظم. ف�سال عن ذلك ُين�سح 
�لتو�بل  خ�سو�س�  �لتعرق  ر�ئحة  على  توؤثر  �لتي  �الأطعمة  بتف�دي 

�حل�رة و�لقهوة ح�سب نف�ض �ملوقع �الأمل�ين.

كيف تتخّل�شون من اأفكاركم ال�شلبية؟!
جتعلك  فهي  ع���م،  ب�سكل  حي�تن�  على  كبري  ت�أثري  �ل�سلبية  لالأفك�ر 
ب�أب�سط  �لقي�م  ق�در على  ب�أّنك �سعيف غري  تفقد حم��سك وت�سعرك 

�الأمور، الأّن كّل �سيء ي�سبح ب�لن�سبة لك معقد�ً وم�ستحيال.
ف��م��� ه��ي �أه����ّم �ل��ن�����س���ئ��ح �ل��ت��ي ت�����س���ع��دك يف �ل��ت��خ��ّل�����ض م��ن �الأفك�ر 

�ل�سلبية:
-1 ح�ول �لتفكري ب�الأمور �الإيج�بية

قدر  عنه�  تبتعد  �أن  ح����ول  �ل�سلبية  �الأف��ك���ر  بع�ض  ت���ر�ودك  عندم� 
�الإمك�ن، وتذكر �الأ�سي�ء �جلميلة �لتي ت�سعرك ب�ل�سع�دة وتخيل تلك 
وت�أخذ  �ل�سود�ء  �الأفك�ر  �ستختفي  م�  و�سرع�ن  ب�لتف�سيل،  �للحظ�ت 

مك�نه� �الأفك�ر �الإيج�بية.
خوفك من  تخّل�ض   2-

�ل�سلبية،  �مل�س�عر  �إىل  ي����وؤّدي  �ل���ذي  �الأ���س������س��ي  �لعن�سر  ه��و  �خل���وف 
ولتخطي هذه �ملخ�وف من �ل�سروري جد�ً معرفة �الأ�سب�ب �الأ�س��سية 
�الإم���ك����ن عرب  ق���در  و�الإب��ت��ع���د عنه�  �ل�����س��ع��ور  ه���ذ�  �إىل  �ل��ت��ي تدفعن� 

�إ�ستبد�له� ب�أفك�ر جميلة وجيدة.
عن م�س�عرك ب�الإف�س�ح  ترتّدد  ال   3-

كثرية،  وع�طفية  نف�سية  م�س�كل  ح��دوث  �إىل  ي��وؤّدي  �ل�سلبي  �لتفكري 
وكتم�ن �مل�س�عر �أمر غري �سحي. ومن �ل�سروري �لتحدث مع بع�ض 
�الأ�سخ��ض و�لتعبري لهم عن �الأفك�ر �ل�سبية �لتي تر�ودك، وب�لت�يل 
ميكن �أن ي�س�عدك ذلك على و�سع �الأمور يف منظوره� �ل�سحيح ملعرة 

�لتع�مل مع �أ�س��ض �مل�سكلة.
�ل�سلبي �جلو  تف�دي   4-

نف�سك  حتيط  كنت  ف���إذ�  فيه�،  نعي�ض  �لتي  للبيئة  نت�ج  هي  �أفك�رن� 
وعلى  عليك  حتم�ً  �سيوؤثر  ذل��ك  ف���إّن  و�ملحبطني،  �ل�سلبّيني  ب�لن��ض 
حي�تك . لذلك نن�سحك ب�خلروج عن �جلو �ملعت�د بجو�رك و�لتخل�ض 
من �ل�سغوط، مثل �لذه�ب بنزهة الأن �لوقت �لذي تق�سيه مع نف�سك 

�أ�س��سي و�سحيح، مينحك �لهدوء و�ل�سالم �لد�خلي.
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�شغفها بال�شفر يك�شبها اأمواًل طائلة
حولت مو�طنة بريط�نية خم�سينية �سغفه� ب�ل�سفر حول �لع�مل �إىل جت�رة 

مربحة جنت منه� �أمو�اًل ط�ئلة تعت��ض منه�.
من  ع���ًم���(   55( ريك�ض  ج��ني  �إن  �لربيط�نية  ميل  ديلي  �سحيفة  وق���ل��ت 
مدينة �س�وثه�مبتون عملت لعقود يف جم�ل �لت�أمني، و�أعربت عن ندمه� 
لتج�هل مو�هبه� �لفنية، الفتة �إىل �أنه وعلى �لرغم من حي�ته� �ل�سعيدة 
مع زوجه�، �ستيف، و�سع�دته� ب�أحف�ده�، �إال �أنه� �سعرت �أنه� مل حتقق ذ�ته� 
يف �لعمل، وحققت �أحالمه� �أخرًي� من خالل حتويل �سغفه� �إىل مهنة بدو�م 

ك�مل ك�م�سورة فوتوغر�فية.
جني �أ�سبحت جتوب �الآن جميع �أنح�ء �لع�مل لتلتقط �سوًر� مذهلة وتبيعه� 
�س�تر�ستوك  ذلك  يف  مب�  �لكربى  �لدولية  �الإعالمية  �لبي�ن�ت  قو�عد  �إىل 
وغيتي، كم� تقوم بتمويل �لرحالت و�ملعد�ت �ملتقدمة �مل�ستخدمة فيه� من 

ع�ئد�ت �ل�سور.
ولي�ض  فقط  للتنزه  �أ�س�فر  �أن��ن��ي  و�أ�سدق�ئي  ع�ئلتي  تظن  ج��ني:  وت��ق��ول 
�لعمل، لكنني �الآن �أقوم مب� ك�ن يجب �أن �أقوم به طو�ل كل هذه �ل�سنو�ت، 
�آنذ�ك،  �لفر�سة  تت�ح يل  ولكن مل  �لفن  �لعمل يف جم�ل  د�ئم�ً  �أردت  لقد 

و�الآن �أتتني تلك �لفر�سة ولن �أتخلى عنه�.
وك�سفت جني �أنه� ت�ستطيع جني �الآالف من كل �سورة من خالل نظ�مه� 
�لتج�ري �لذكي، �أو�سحت: يقوم هذ� �لنظ�م على �لتحميل، ويختلف �الأمر 
من موقع �إىل �آخر، حيث جتني من كل حتميل مبلغ� يرت�وح م� بني 20 
�إ�سرتليني�. وتقوم جني ح�لي�ً بعدة رحالت �س�قة يف  95 جنيه�  �إىل  بن�س�ً 

�خل�رج كل ع�م، وت�س�فر وحده� �أو مع مر�فق �أو �ثنني.

كلبة تتحول اإىل "فار�س" 
تتميز �لكالب بذك�ئه� وقدرته� �لكبرية 
ع��ل��ى ت��ع��ل��م �ل��ك��ث��ري م���ن �مل����ه�����ر�ت �لتي 
مي�ر�سه� �الإن�س�ن، كم� ت�ستخدم �لكالب 
الأغر��ض عديدة مثل مر�فقة �ل�سي�دين، 
�الحتي�ج�ت  ذوي  وم�س�عدة  و�حلر��سة 
كل  ف�قت  �لكلبة  هذه  �أن  غري  �خل��سة، 
�لتقليدية  �مل��ه���م  وجت������وزت  �ل��ت��وق��ع���ت 

�ملعروفة للكالب �الأليفة. 
و�أظهر مقطع فيديو مثري للده�سة ن�سر 
على موقع يوتيوب �الإلكرتوين، كلبة يف 
والية تك�س��ض وهي مت�ر�ض ركوب �خليل 

بطريقة م�س�بهة لالإن�س�ن. 
وقد ن�سرت ك�ثرين ريكم�ن من منطقة 
ف���ي���دي���و ع���ل���ى موقع  ب�����وي�����رن، م���ق���ط���ع 
يوتيوب يظهر كلبته� م�يزي �لب�لغة من 
�لعمر 10 �سنو�ت، وهي تركب على ظهر 
�حل�س�ن بيلي.  وظهر �حل�س�ن بيلي وهو 
لتمكني  خ�سي�س�ً  �ملعدل  �ل�سرج  يرتدي 
�لكلبة من �لتو�زن على ظهره. ومتكنت 
بكل  ق��ي���دة �حل�س�ن  م��ن  م���ي��زي  �لكلبة 

مه�رة وهي مت�سك بلج�مه بفمه�. 
وك�نت ك�ثرين قد ن�سرت مقطع فيديو 
يوتيوب،  �س�بق على موقع  �آخ��ر يف وقت 
بيلي  �حل�س�ن  جتر  وه��ي  م�يزي  يظهر 
بي  "يو  ورد يف موقع  م�  بح�سب  بحبل، 

�آي" �الإلكرتوين. 

طالب عبقري 
بعمر 15 عامًا

يتج�وز  مل  بريط�ين  فتى  �أ�سبح 
من �لعمر 15 ع�م�ً، �أ�سغر ط�لب 
�لدرجة  على  يح�سل  بريط�ني�  يف 
�لري��سي�ت،  يف  �الأوىل  �جل�معية 

وحقق معداًل ع�لي�ً يف �جل�معة.
يح�سل  �أن  �أ���س��ل��ي  ي��س�  و��ستط�ع 
ع��ل��ى �إج�������زة ج���م��ع��ي��ة، ب��ع��د �سهر 
ميالده  بعيد  �حتف�له  م��ن  فقط 
�أ�سغر  جعله  مم���  ع�سر،  �خل�م�ض 
و�حتفل  �ل���ب���الد.  يف  �خل��ري��ج��ني 
يوم �لثالث�ء ب�لتخرج من ج�معة 
لي�سرت مبعدل %92، وك�ن و�لده 
، و�ل��ذي ��ستق�ل من عمله  مو�سى 
�لوحيد  �ب��ن��ه  ل��رع���ي��ة  كمح��سب، 
�ل��ت��خ��رج، بح�سب  ح������س��ر�ً حل��ف��ل 

�سحيفة ديلي ميل �لربيط�نية.
للبدء  �الآن  ي����������س�����  وي����خ����ط����ط 
درجة  ع��ل��ى  للح�سول  ب���ل��در����س��ة 
بج�معة  �لري��سي�ت  يف  �لدكتور�ه 
ويطمح  �لق�دم،  �سبتمر  يف  لي�سرت 
�أن ي�سبح ع�مل�ً وب�حث�ً بهذ� �ملج�ل 
�أن  يوؤكد  و�ل��ده  لكن  �مل�ستقبل،  يف 
د�ئم  ب�سكل  ت���دور  تكن  مل  حي�ته 

حول �لري��سي�ت.
يدر�ض  يكن  مل  ي��س�  و�ل��د  ويقول 
ط���و�ل �ل���وق���ت، وع��ل��ى �ل��رغ��م من 
ذلك، ك�ن ي��س� يح�سل على درج�ت 
�أعلى من جميع �لطالب �الآخرين. 
و�إىل ج�نب ذلك، ك�ن دوم�ً �سخ�س�ً 
�جتم�عي�ً وحمبوب�ً لدى �جلميع. 

و�أن� فخور به للغ�ية.
و�لد�ه  �نف�سل  �ل���ذي  ي��س�  وك����ن 
عندم� ك�ن بعمر ع�م و�حد فقط، 
ب����د�أ ب���ل��ق��ر�ءة ب��وق��ت م��ب��ك��ر، وهو 
�الإنكليزية  �للغة  ج�نب  �إىل  ق���در 
على �حلديث ب�لفرن�سية و�لعربية 
�أ�سغر  �أن����ه  وي��ع��ت��ق��د  و�ل��ف���ر���س��ي��ة. 
�ل����ع�����مل ح�����س��ل على  ���س��خ�����ض يف 
�أ���س��ع��ب من�هج  ك���م��ل��ة يف  درج�����ت 
 10 بعمر  ك�ن  عندم�  �لري��سي�ت 

�سنو�ت فقط.

�شب�شب 'كروك�س' 
اجلديد تثري �شجة

على �لرغم من �أن �أحذية كروك�ض 
تعترب من �أب�سع موديالت �الأحذية 

�إال �أنه� جتذب �لكثريين.
بعد  �سوء�ً  �الأم��ر  ز�دت  �أنه�  ويبدو 
�لغريب  �جل��دي��د  ت�سميمه�  ن�سر 
و�لذي و�سل �سعره �إىل 65 جنيه 
�إ�سرتليني. وك�سف م�سمم �الأزي�ء 
ت�سميم  ع����ن  ك�����ني،  ك��ري�����س��ت��وف��ر 
ج��دي��د الأح���ذي���ة ك��روك�����ض مطرز 
بزينة ف�خرة بزهرة ذهبية وري�ض 
�لنع�م وطب�عة �لنمر، وتبد�أ �أ�سع�ر 
جنيه   64.99 م���ن  �مل��ن��ت��ج  ب��ي��ع 
موقع  ذك���ره  مل���  وف��ق���ً  ��سرتليني؛ 

"مريور".

�ملنزل عمد خرب�ء  بغب�ر  �ل��وزن  �رتف�ع  ولتحديد عالقة 
�أح����د ع�����س��ر منزال  �إىل ج��م��ع ع��ي��ن���ت غ��ب���ر  ج���م��ع��ة دوق 
�سبعة  عين�ت  �أن  �إىل  �ملخترب، حيث خل�سو�  وحتليله� يف 
من�زل حتتوي على مو�د كيم�وية توؤدي �إىل �إنت�ج خالي� 
�ملو�د  م��ن  ن��وع  وه��و  �لغلي�سريد  ث��الث��ي  وت��ر�ك��م  ذهنية 

�لذهنية �ملتو�جدة يف ج�سم �الإن�س�ن.
�ملنزل  غ��ب���ر  �أن  م��ن  �ل��ب���ح��ث��ون  ح���ذر  ���س��ي���ق مت�سل  ويف 
ُي�سكل خطر�ً على �سحة �الإن�س�ن ويوؤثر ب�سكل �سلبي على 
�لوزن، �إذ ُتلحق كيم�وي�ت �لغدد �ل�سم�ء �ملت�سررة �الأذى 
لدى  خ�سو�س�  �جل�سم   وه��رم��ون���ت  �لغذ�ئي  ب�لتمثيل 
�الأطف�ل، �لذين يلتقطون يومي� 50 ميليغر�م مع غب�ر 

�ملنزل يومي�، وتوؤدي الحق� �إىل �رتف�ع �لوزن.
�ملُ�سرة   �لكيم�وية  �ملو�د  تتو�جد  �لدر��سة  نف�ض  وبح�سب 
�لعديد  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  �ل����وزن  �رت��ف���ع  يف  ت�سبب  و�ل��ت��ي 
�مل���ن���زل وب��ع�����ض م����و�د �ل��ت��ن��ظ��ي��ف ك�لفينول  �أم����ك���ن  م���ن 
و�لبال�ستيك  �ملحمولة  �لهو�تف  وكذلك  �لبيتز�  وعلب 
لتجتمع يف �الأخري على �سكل غب�ر يلتقطه �جللد �أو يتم 

��ستن�س�قه.
 

التغذية والريا�سة ملواجهة ال�سمنة
يف  معني  غذ�ئي  نظ�م  �تب�ع  ي�س�هم  �أن  ميكن  ذل��ك،  �إىل 
تخفي�ض �لوزن. ويف هذ� �ل�سي�ق نقل موقع �أومري�سنونغ 
�لذي  �لغذ�ئي  �لنظ�م  �أن  �ل�سحة  ب�سوؤون  �ملعني  �الأمل���ين 
�مل�أكوالت  جتنب  مع  و�لفو�كه  �خل�سر�و�ت  على  يعتمد 
ي�س�هم  �ن  ميكنه  �لليل،  يف  خ�سو�س�  ب���ل��ذه��ون  �لغنية 

ب�سكل فع�ل يف تخفي�ض �لوزن.

3 �إىل 4 ليرت�ت من �مل�ء  وين�سح �خل��رب�ء �أي�س� ب�سرب 
�لد�خلية  �ل�سحة  على  �مل���ء  فو�ئد  تقت�سر  ال  �إذ  يومي�، 
من  �لتخل�ض  على  �مل���ء  ُي�س�عد  ب��ل  للج�سم  و�خل���رج��ي��ة 
ب���ن��ت��ظ���م، على  �أم���� مم���ر���س��ة �ل��ري������س��ة  �ل�سمنة ك��ذل��ك. 
�الأقل ثالث مر�ت يف �الأ�سبوع، فت�س�هم يف حرق �لدهون 

وب�لت�يل �حلد من �ل�سمنة.

احل�سا�سية من عثة غبار املنزل
يف بع�ض �الأحي�ن يحدث �ن ترى عدة ��سخ��ض من نف�ض 
�لع�ئلة يع�نون من نوع و�حد من �حل�س��سية ، و ال وجود 
ل�سبب حت�س�سي معروف ك�الأدوية مثال �و �لفو�كه ، لكنك 
يف  جتده�  ف�نك  �ال�سخ��ض  ه��وؤالء  بيوت  �ىل  نظرت  �ذ� 
فهل   . ب���الأت��رب��ة  مليئة  و   ، نظيفة  غ��ري  �الح��ي���ن  بع�ض 
فكرت يوم�ً �ن تلك �لغربة من �ملمكن �ت تكون هى �ل�سبب 

يف �ال�س�بة ب�حل�س��سية ؟ دعون� نكت�سف ذلك مع�ً .

ما هي عثة الغبار املنزل ؟  
وترى   ، �مل��ج��ردة  ب�لعني  ت��رى  ال  ه��ى خملوق�ت �سغرية 
�أو  �لعن�كب  �أن��و�ع  نوع� من  تعترب   . ب�ملجهر  فقط حتت 
�لقمل ، و هي تعي�ض ب�سكل �أ�س��سي يف مرتبة �سرير �لنوم 
�لطر�حة �أو �لو�س�دة �ملخدة و �الأحلفة و ميكن �ن جتده� 
�ملنزل  تعي�ض عثة غب�ر  . ال  �الأث���ث  �ل�سج�د وقم��ض   يف 
على �الإن�س�ن ولكنه� تعي�ض قريب� منه وتتغذى على بق�ي� 
�لع�لية  �ل��رط��وب��ة  �إىل  �لغب�ر  عثة  حت��ت���ج   . �مليتة  ج��ل��ده 
 . لل�سوء  الأنه� ح�س��سة   ، تتك�ثر  لكي  و�لظالم  و�ل��دفء 
خالل  بي�سة  �ستني  �ملنزل  غب�ر  عثة  من  �أنثى  كل  ت�سع 

 . �أ�س�بيع   3 ، بحيث يظهر جيل جديد منه� كل  حي�ته� 
تفرز   ) يوم�   80 ) نحو  �مل��ن��زل  وخ��الل حي�ة عثة غب�ر 
�ألف م�دة من �لف�سالت �مل�سببة للح�س��سية ، ولذلك فمن 
�لطبيعي �أن جتد يف مرتبة �سرير �لنوم عدد� كبري� من 

�لعث�ة �حلية و�مليتة .

طرق عالج ح�سا�سية العثة املنزلية :
. �حل�س��سية  م�س�د�ت   )1

، مثل �لكورتيزون النه�  لاللته�ب�ت  �مل�س�دة  �الدوية   )2
ت�س�عد يف تخفيف حدة �الأعر��ض .

يعد  و�ل��ذي   ، �حل�س��سية  مب�سبب�ت  �الت�س�ل  جتنب   )3
�أحد �لعو�مل �ملهمة ولكنه� تتطلب بع�ض �لتغيري�ت .

�أحد  �ملرتبة و �ملخدة من  �لنوم :-  الن  فمثاًل يف غرفة 
مق�ومة  بك�سوة  ب�لك�مل  تغطيته�  فينبغي  �ال�سب�ب  �أهم 
�ملف�ر�ض  �أي�س�ً على  . كم� ميكن تطبيق ذلك  للح�س��سية 
، �ل�سج�جيد و �قم�سة �الث�ث . �ن مل تتوفر لديك تلك 
�لك�سوة فيمكن �ال�ستغن�ء عنه� بغ�سل �ملف�ر�ض و �لو�س�ئد 
ب�نتظ�م  يف درج��ة ح��ر�رة  60  كحد �أدن��ى ، �إ�س�فة �إىل 
�لتخل�ض من كل �لعن��سر �لتي يرت�كم عليه� �لغب�ر، مع 
مر�ع�ة تنظيف �الأر�سي�ت ب�ملكن�سة �لكهرب�ئية وم�سحه� 

ب�مل�ء ب��ستمر�ر .
4( حقن م�سبب �حل�س��سية للمري�ض من خالل جرع�ت 
متز�يدة ببطء  ، لفرتة ترت�وح من 3 �إىل 5 �سنو�ت ، من 
خالل �لتطعيم عن طريق �لفم و يهدف هذ� �لعالج �إىل 
�إز�لة حت�س�ض �جله�ز �ملن�عي جت�ه �مل�سبب و ذلك يكون يف 

ح�الت �حل�س��سية �ل�سديدة .

اجلزر اأكرث اأنواع 
اخل�شار فائدة 

�لعلم�ء  م����ن  ف����ري����ق  ت���و����س���ل 
�الأمريكيني بعد در��س�ت ق�مو� 
ب��ه��� ع��ل��ى �أن�������و�ع م���ت���ع���ددة من 
�خل�س�ر، �إىل �أن �جلزر هو �أهم 
و�أك��ره��� ف�ئدة  �أن��و�ع �خل�س�ر 

لالإن�س�ن.
"�سبوتنيك"  م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 
دي�لوغ"  "رو�ض  ع�����ن  ن���ق���ال 
�لعلم�ء  فريق  يوؤكد  �لرو�سي، 
�الأم��ري��ك��ي��ني يف ت��ق��ري��ره��م، �أن 
�جلزر يحتوي على �لكثري من 
ميكن  �لتي  �لغذ�ئية  �لعن��سر 
�أن ت�سفي �الإن�س�ن من عدد من 

�الأمر��ض.
يف  �ملوجودة  �لغذ�ئية  �لعن��سر 
�الإن�س�ن  ج�����س��م  مت��ن��ح  �جل����زر، 

ط������ق�����ة ك�����ب�����رية ب�����الإ�����س�����ف����ة 
�لفريو�س�ت  م���ن  ل��ت��ح�����س��ي��ن��ه 

وتقوم بزي�دة من�عته.
�أن �جلزر غني ب�لفيت�مني  كم� 
�لهرمون�ت  ين�سط  �ل���ذي   A
�جلن�سية ويح�سن ح�لة �جله�ز 
قدرة  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لع�سلي. 
�جلزر يف �مل�س�عدة على �حلف�ظ 
�ل���ر�أ����ض وم��ن��ع��ه من  ع��ل��ى �سعر 

�لت�س�قط.
كم� تو�سل �لعلم�ء �إىل �أن �جلزر 
�لر�غبني  �مل���دخ���ن���ني  ي�����س���ع��د 
ب����ل���ت���خ���ل�������ض م�����ن �ل���ت���دخ���ني، 
ب�الإ�س�فة لقدرته على حت�سني 
�مل����ع����دة وحت�������س���ني عمل  ع���م���ل 

�له�سم.

البحث عن طرق فعالة للحد من ارتفاع الوزن وتاأثريه 

اأبرز التحديات التي ُيواجهها  على �سحة الإن�سان من 

خرباء ال�سحة، لكن درا�سة حديثة ك�سفت عن �سبب 

فما  للكثريين.  مفاجئا  يكون  قد  الوزن  لرتفاع  اآخر 

هو؟ وما هي خطورته على ال�سحة؟

الريا�سة  ممار�سة  كعدم  الوزن  ارتفاع  اأ�سباب  تتعدد 

الغدة  يف  وق�سور  ومتوازنة  �سحية  تغذية  وغياب 

الدرقية بالإ�سافة اإىل قلة النوم، لكن اآخر ما تو�سل 

اإليه خرباء ال�سحة قد يكون مفاجئا للكثريين. 

ويف هذا ال�سدد ك�سف علماء اأمريكيون من جامعة دوق 

يف �سمال كارولينا اأن قلة اإزالة غبار املنزل يوؤدي اإىل 

ُت�ساهم  �سارة   مواد  على  يحتوي  لأنه   ، الوزن  ارتفاع 

يف منو اخلاليا الذهنية يف اجل�سم وذلك ح�سب درا�سة 

ن�سرتها جملة العلوم والتكنولوجيا البيئية .

هل تعلم اأن غبار املنزل مرتبط بزيادة الوزن؟



الثالثاء   18   يوليو    2017  م   -   العـدد  12073  
Tuesday  18   July   2017  -  Issue No   12073

22

�ش�ؤون حملية

مب�ساركة خم�سة مراكز

فعاليات ريا�شية وفنية مب�شاركة 
طالب وطالبات �شيفنا مميز بالعني

لطلبة املدار�س يف مدينة العني

مركز التعليم امل�شتمر  بجامعة االإمارات ي�شت�شيف فعاليات "اليوم املفتوح لطالبات "برنامج �شيف التحدي 2017 

اإنطالق معر�س املخطوطات االإ�شالمية يف دورته اخلام�شة بدار زايد للثقافة االإ�شالمية

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

��ست�س�فت مدر�سة �جل�هلي ب�لعني معر�ض �سيفن� 
بدر  �أم�����ض  �فتتحه  �ل���ذي  �لتعليم  لنت�ج�ت  مميز 
و�خلدم�ت مبجل�ض  �الأبنية  �إد�رة  �ملن�سوري مدير 
�أبو ظبي للتعليم بح�سور ع�ئ�سة �لكتبي �أخ�س�ئي 
�أول �الأن�سطة �لال �سفية مبكتب �لعني �لتعليمي ، 

وعمر �لنج�ر من�سق �ملر�كز �ملجتمعية ب�لعني.
وقد قدم طالب وط�لب�ت �ملر�كز �ل�سيفية �خلم�سة 

ب�لعني عرو�س� يف �ملن��سط �لري��سية و�لفنية حيث 
�أدو�ت  ب��ستخد�م  ري��سية  مترين�ت  �لطلبة  ق��دم 
�ملب�رزة  م��ه���ر�ت  �إىل  �إ���س���ف��ة  و�ل�����س��ن��دوق  �ل��ط��وق 
��ستملت  كم�  �حل�سور،  من  ��ستح�س�ن  الق��ت  �لتي 
�لفنية  �الأع��م���ل  �سم  معر�ض  على  �أم�ض  فع�لي�ت 
لطالب وط�لب�ت �ملر�كز لت�سمل �ملج�سم�ت و�لنحت 
و�ل���زخ���رف���ة �إىل ج���ن��ب ل���وح����ت ف��ن��ي��ة م���ن �إع����د�د 
�لفع�لي�ت  ��ستمرت  وقد  هذ�  و�لط�لب�ت  �لطالب 
ل��ي��وم و�ح����د ل��ي��ت��ز�م��ن ه����ذ� م���ع ف��ع���ل��ي���ت �أخ����رى 

م�س�بهة �أقيمت يف �أبو ظبي و�لظفرة .  

•• العني - الفجر 

نظم مركز �لتعليم �مل�ستمر يف ج�معة �الإم�ر�ت �لعربية 
�ملتحدة فع�لي�ت "�ليوم �ملفتوح لط�لب�ت "برن�مج �سيف 
�لتحدي 2017” لطلبة �ملد�ر�ض يف مدينة �لعني، ، يف 
ظبي  �أب��و  جمل�ض  مع  ب�لتع�ون  �جل�معة،  �أ���س��رة  ملتقى 
للتعليم و�لذي ميتد للفرتة من 2-20 يوليو �جل�ري، 
م��ن خمتلف مد�ر�ض  وط���ل��ب��ة  ط���ل��ب   300 مب�����س���رك��ة 
 ،11 �إىل   8 م��ن  لل�سفوف  �لتعليمية  �ل��ع��ني  منطقة 
�لتعليم  مركز  مدير   – ب�ستكي  نبيل  �لدكتور  بح�سور 
�مل�ستمر، وممثلني عن جمل�ض �أبو ظبي للتعليم، و�أولي�ء 

�أمور �لطلبة �مل�س�ركني، و�لطلبة.
�لتعليم  مركز  مدير   – ب�ستكي  نبيل  �لدكتور  و�أو���س��ح 
لطلبة  �ل�سيفي  للن�س�ط  �لع�م  هذ�  برن�مج  �أن  �مل�ستمر 
وط�لب�ت �ملد�ر�ض يف مدينة �لعني يتيح �لفر�سة للطلبة 
�الإج����زة  �أوق�����ت  ��ستثم�ر  خ��الل  ،م��ن  مو�هبهم  الإب����ر�ز 

كم�  ب�لنفع،  و�لط�لب  �ملجتمع  على  يعود  مب�  �ل�سيفية 
يعد فر�سة ملم�ر�سة �الأن�سطة �لعلمية و�لفنية و�لرت�ثية 
و�ل��ث��ق���ف��ي��ة و�ل��ري������س��ي��ة �ل��ت��ي ي��وف��ره��� م��رك��ز �لتعليم 
�إىل  يهدف  �لع�م  ه��ذ�  �مل�سروع  �أن  �إىل  م�سري�ً  �مل�ستمر، 
�ملجتمع ك�أحدى  و�ل��ت��ط��وع خل��دم��ة  غ��ر���ض ح��ب �خل��ري 
و�إر�س�ء  �ل��ط��الب،  حي�ة  يف  �الأ�س��سية  �الإن�س�نية  �لقيم 
مفهوم �لعط�ء و�لبذل من خالل �إق�مة بع�ض �الأن�سطة 
و�مله�ر�ت  �مللك�ت  تطوير  على  تعمل  �ل��ت��ي  و�لفع�لي�ت 
بر�مج  عدة  عرب   �لطلبة،  الأبن�ئن�  و�جلم�عية  �لفردية 
�أبرزه� برن�مج ق�دة �مل�ستقبل، وبرن�مج مو�قع �لتو��سل 
�ل���ري����دة و�الأع����م�����ل، وبرن�مج  وب��رن���م��ج  �الج��ت��م���ع��ي، 
�مليكرو�سوفت  وم���ه����ر�ت  �الأب���ع����د  �ل��ث��الث��ي��ة  �ل��ط��ب���ع��ة 
�ملكتبية، ب�الإ�س�فة �ىل مه�ر�ت �جلر�فيك�ض ومقدمة يف 
�البتك�ر و�لذي يعد برن�جم�ً جديد� �أ�سيف �ىل م�سروع 

�سيف �لتحدي 2017.
لط�لب�ت  �مل��ف��ت��وح  "�ليوم  ب��رن���م��ج  ف��ع���ل��ي���ت  وت�سمنت 

على جمموعة من   ”2017 �لتحدي  �سيف  "برن�مج 
�للغة  الم��ت��ح���ن���ت  �لتح�سري  م��ن  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج 
�الإجنليزية  �ل��ل��غ��ة  ودور�ت   ،IELTS �الإجن��ل��ي��زي��ة 
�لتو��سل  وب�����ر�م�����ج   ،  ICDL �جل����م���ع���ة  ل����دخ����ول 
�ل��ور���ض �لفنية  �إىل ع���دد م��ن  ب���الإ���س���ف   ، �الج��ت��م���ع��ي 
فن  "�لديكوب�ج"  و�حلرف و�مل�سغوالت �ليدوية، كور�سة 
تعليم  وور���ض  �حرت�فية،  بطريقة  ول�سقه  �ل��ورق  ق�ض 

�خلط �لعربي، و�ل�سينم�، وركن �الألع�ب. 
كم� �س�ركت �لط�لب�ت يف عر�ض �مل�س�ريع �ل�سغرية و�لتي 
تكونت من معر�ض �سمل على عدة �أن�سطة �أبرزه� م�سروع 
دك�ن زمن �لطيبني  لعر�ض �ملنتج�ت �لرت�ثية، وم�سروع 
"لنزرع ب�سمة" وهو  �الأبع�د، وم�سروع  �لطب�عة ثالثية 
وم�سروع  �لبيئة،  على  و�حلف�ظ  �لزر�عة  على  لت�سجيع 
�مل�ستخدمة  �لكتب  لبيع  �ل�سع�دة، وم�سروع مكتبة  جوزة 
�ملنجزة  �لطالبية  �مل�س�ريع  تنوعت  كم�  "حروف �خلري، 
خالل فرتة برن�مج �سيف �لتحدي �إىل م�س�ريع متعلقة 

وخدم�ت  م�����س���ري��ع  و�إن���ت����ج  �حل��ي���ت��ي��ة  �مل���ه����ر�ت  بتعليم 
تدوير  �إع�����دة  م�����س��روع  مثل  للت�سويق  ق�بلة  ومنتج�ت 
�لنف�ي�ت و��ستخد�مه� من �الأور�ق �لبال�ستيكية و�لعلب 
�ملعدنية، وم�سروع "م��سرت �سيف"  و"�أطب�قي " لتعليم 
و�ملثلج�ت  �لع�س�ئر  وم�سروع  �لطبخ،  فنون  �لط�لب�ت 
ت�سجع  �لتي  �مل�س�ريع  من  يو" وغريه�  فور  "جو�سي�ض 

على �الإبد�ع و�البتك�ر. 
�لتحدي  ب��رن���م��ج �سيف  م�����س��روع  �أن  ب���ل��ذك��ر  و�جل��دي��ر 
للطلبة  �لرتفيهية  �لفع�لي�ت  خمتلف  ق��دم   2017
و�أولي�ء �الأمور من خمتلف �الأن�سطة �لري��سية بج�نب 
�آمنة  ت��رب��وي��ة  بيئة  يف  �لتعليمي،  �مل���رح  بط�بع  �أن�سطة 
جميع  وت��خ��دم  للطلبة،  وحُم��ف��زة  و�جتم�عية  ومنظمة 
�ملر�حل �لدر��سية يف مدينة �لعني و�سيق�م حفل خت�مي 
على  �لتقدير  ب�سه�د�ت  �لطلبة  من  �مل�س�ركني  لتكرمي 
 2017 �لتحدي  �إجن�ح �سيف  �الإيج�بية يف  م�س�ركتهم 
�خلمي�ض �ملقبل مب�سرح كلية �لق�نون ب�ملعهد �الإ�سالمي. 

•• العني - الفجر

معر�ض  �الإ����س���الم���ي���ة  ل��ل��ث��ق���ف��ة  ز�ي�����د  د�ر  �أط���ل���ق���ت 
ب�ملركز  �خل�م�سة  دورت��ه  يف  �الإ�سالمية  �ملخطوط�ت 
�لرئي�سي للد�ر مبدينة �لعني ، وي�أتي �ملعر�ض �أمتد�د 
�ل�سنو�ت  خ���الل  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �ل�س�بقة  للمع�ر�ض 

�مل��سية ، ب�لتع�ون مع ن�دي تر�ث �الإم�ر�ت.
�إ�سالمية   خمطوطة   21 عدد  على  �ملعر�ض  وي�سم 
�لكرمي و�لتف�سري  �ل����ق����ر�آن  يف  م��ت��ن��وع��ة  ق���دمي���ة 
و�لرحالت  و�لفقه  وع��ل��وم �حل��دي��ث  �ل��ق��ر�آن  وع��ل��وم 
وغريه�،  و�الأح��ي���ء  و�لكيمي�ء  و�لفلك  و�لري��سي�ت 
و�لتي تر�وح عمره� بني 200 و400 �سنة، �إ�س�فة 
وف�سية  ذهبية  �إ�سالمية  م�سكوكة   40 عر�ض  �إىل 

للع�سر �لعب��سي �الأول. 
�نطالقه،  ت���ري��خ  م��ن  �سهر  مل��دة  �ملعر�ض  و�سي�ستمر 
بهدف �إت�حة فر�سة �أكرب للمهتدين �جلدد و�ملهتمني 

للتعرف على م� حتتويه من ت�ريخ عريق.
ن�سخة  �ملعر�ض  �حتو�ه�  �لتي  �ملخطوط�ت  ومن بني 
وتف�سري   ، �سنة   400 عمره�  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  م��ن 
�ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي م��وؤل��ف��ه �أب��وع��ب��د�هلل ج���الل �لدين 
�مل��ح��ل��ي ون�����س��خ��ة م��ن ���س��روح �حل��دي��ث و�الإت���ق����ن يف 
علوم �لقر�آن و�ملوجه يف �لطب الأبن �لنفي�ض و�سروح 

�لعقيدة �لع�سدية.
كم� ت�سمن �ملعر�ض جمموعة متنوعة من �مل�سكوك�ت 
133ه�   �سنة  �أقدمه�  �لعب��سي  للع�سر  �الإ�سالمية 
للخليفة �لعب��سي �أبو�لعب��ض �ل�سف�ح موؤ�س�ض �لدولة 
�أبو جعفر �ملن�سور �سنة  �لعب��سية  وعملة يف خالفة 

. 147ه�� 

و�أو�سح د. خليفة �ملحرزي، رئي�ض ق�سم �ملكتبة و�لن�سر 
و�لرتجمة يف د�ر ز�يد للثق�فة �الإ�سالمية، �أن تنظيم 
�ملعر�ض بدورته �خل�م�سة يهدف �إىل تعريف �ملجتمع 
و�ملهتدين �جلدد ب�ملوروث �الإ�سالمي، و�حلر�ض على 
وجتربة  �الإ���س��الم��ي��ة  ب�لثق�فة  �ملهتمني  ��ستقط�ب 
مالم�سة و�ق���ع ه���ذه �ل��ك��ن��وز ع��ن ق���رب، ح��ي��ث يقف 
�الأوعية  يف  �ملتمثل  وم��ف��رد�ت��ه  ب�سخو�سه  �مل������س��ي 
و�الأدب،  و�لفكر  �لعلوم  م��ن  �لكثري  �حت�سنت  �لتي 
 �ل��ت��ي خطته� �أن���م��ل �ل��ع��ل��م���ء و�ل��ب���ح��ث��ني �الأو�ئ����ل.

وفيم� يتعلق ب�مل�سكوك�ت �الإ�سالمية �ملعرو�سة و�لتي 
�أنه�  �إىل  �ملحرزي  د.  �أ�س�ر   ، و�لعب��سي  للع�سر  تعود 
عمالت معدنية ترت�وح بني �لف�سية و�لذهبية،  وقد 
�الإ�سالمي، لذلك  �لع�سر  ب�هتم�م خ��ض يف  حظيت 
خ��سة،  �أهمية  ذ�ت  �الإ�سالمية  �لنقود  در��سة  ك�نت 
ملعرفة �لنظم �ل�سي��سية للدول �الإ�سالمية �ملختلفة، 
فيه�،  �لت�سكيك  ي�سعب  ر�سمية  وثيقة  ب�عتب�ره� 

�أو�لطعن يف قيمته�.
�الأم���ر يف  �أن���ه مل يقت�سر  �إىل نقطة م��ف���ده���  ول��ف��ت 
در����س��ة �مل�����س��ك��وك���ت �الإ���س��الم��ي��ة و�ل�����س��غ��ف ب��ه���، على 
بل  فح�سب،  �ملج�ل  ه��ذ�  يف  و�ملتخ�س�سني  �لب�حثني 

�متد �إىل غري هوؤالء من �لهو�ة.
و�أن�سطته�  بر�جمه�  تكر�ض  �ل��د�ر  �أن  ب�لذكر  جدير 
�ملهتدين �جلدد و�ملجتمع بت�ريخ  �لثق�فية  لتعريف 
�لعربي  �مل���وروث  غنى  و�أب���ر�ز  �الإ�سالمية  �حل�س�رة 
�لبحث  يف  �مل�سلمني  �لعلم�ء  و�إجن����ز�ت  و�الإ�سالمي، 
ج�سور  ب��ن���ء  �إىل  ب���الإ���س���ف��ة  و�ل���ت����أل���ي���ف،  و�جل���م���ع 
�لتو��سل �الإن�س�ين و�حل�س�ري وتعميق �لتو��سل مع 

خمتلف �لثق�ف�ت �لعربية و�لع�ملية.

حتت رعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
انطالق فعاليات خميم االأجيال ال�شابع 

مب�شاركة 300 من الفئات العمرية املختلفة
•• العني – الفجر

حتت رع�ية �ل�سيخة �لدكتورة �سم� بنت حممد بن خ�لد �آل نهي�ن، �نطلقت 
فع�لي�ت خميم �الأجي�ل �ل�س�بع و�لذي يعد �سمن  �أحد �لرب�مج �لر�ئدة يف 
�مل�ستقبل مبقر مدر�سة حممد  �آل نهي�ن الأجي�ل  جمعية حممد بن خ�لد 
�أع�س�ءه �لذين جت�وز  �آل نهي�ن لالأجي�ل ، حيث ��ستقبل �ملخيم  بن خ�لد 
 15 وحتى  �سنو�ت  300 ع�سو� من �لفئ�ت �لعمرية م� بني )4  عددهم 
�ل�سخ�سي�ت  �س�ركت  وق��د  ه��ذ�   ، عمرية  فئ�ت  �أرب���ع  على  م��وزع��ني   ) �سنة 
�أكد  و�ل��ذي  �ل�س�بع  �الأج��ي���ل  خميم  يف  بهم  مرحبني  �الأط��ف���ل  �لكرتونية 
�الإقب�ل فيه على جن�ح �لدور�ت �ل�س�بقة له وثقة �أولي�ء �الأمور مب� يقدمه 
من بر�مج ذ�ت جودة ع�لية تالئم ك�فة �لفئ�ت �لعمرية �ملنت�سبة له ، كم� 
��ستقبل �ملخيم �ل�سيخة رو�سة بنت نهي�ن بن ز�يد �آل نهي�ن  و�لتي ح�سرت 
�الأطف�ل  م�س�ركة  �الأخطبوط  �لبحري   للحيو�ن  و�لق�ض  �لتلوين  ور�سة 
متعة ذلك كم� ق�مت بجوالت يف ق�ع�ت �ملخيم، وقد ت�سمنت �لرب�مج تقدمي 
�لتدوير  و�إع����دة  �لع�مة  و�ل�سالمة  �لبحرية  �لبيئة  �سملت  متنوعة  ور���ض 
وكيفية  �ليومية  �حلي�ة  يف  �لتع�مل  ومه�ر�ت  �لغذ�ئية  �ل�سالمة  و�أهمية 
�أجي�لن� تتطوع  �لغري  بعنو�ن )الأج��ل  �للعب وحم��سرة  �لتعلم عن طريق 
يف ع�م �خلري( ب�لتع�ون مع هيئة �لهالل �الأحمر �الإم�ر�تي ، كم� مت تقدمي 
�مل��درب عبد  " قدمه�  �لنخبة  "جيل  �لذ�تية حتت عنو�ن  �لتنمية  دورة يف 
�هلل �ل�سحي ، وقد �س�رك م�سرف �أبوظبي �الإ�سالمي يف تقدمي حم��سر�ت 
توعوية لالأع�س�ء بح�سور �سخ�سية درهوم حول كيفية �ل�سرف و�الدخ�ر ، 
ر�فق ذلك م�س�بق�ت و�أن�سطة ري��سية وترفيهية، و�جلدير ب�لذكر �أن �ملخيم 
2017م يومي� من �ل�س�عة  �أغ�سط�ض  �لع��سر من  ممتد يف بر�جمه حتى 
�لع��سرة �سب�ح� وحتى �لث�نية ظهر� من �الأحد وحتى يوم �خلمي�ض علم� 

�أن فع�لي�ته �ملقدمة تتجدد يومي�  طو�ل فرتة �ملخيم .

يف اإطار فعاليات ملتقى ال�سمالية ال�سيفي
امل�شاركون ي�شجلون زيارة اإىل 

مرور �شرطة العني وواحة النخيل
•• العني – الفجر

تنفيذ  �الأي����م  ه��ذه  �الم�����ر�ت يف  ت��ر�ث  ل��ن���دي  �لت�بع  �لعني  يو��سل مركز 
فع�لي�ت ملتقى �ل�سم�لية �ل�سيفي 2017  حتت �سع�ر "ب�لرت�ث نرتقي"، 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلط�ن  �ل�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة  ورع���ي��ة  بتوجيه�ت  وذل���ك 
نهي�ن ممثل �س�حب �ل�سمو رئي�ض �لدولة رئي�ض �لن�دي  ويف �إط�ر �لتع�ون 
�مل�سرتك بني ن�دي تر�ث �الإم�ر�ت  من جهة و�لعديد من �جله�ت �حلكومية 

من جهة �أخرى .
�ملو�طنني  م��ن  120ط�لب�ً  م��ن  �أك��ر  ح�لي�ً  �لفع�لي�ت  ه��ذه  يف  وي�����س���رك 
�لذين ترت�وح �أعم�رهم بني �لع��سرة و�ل�س�د�سة ع�سر ويقومون ب�سكل يومي 
بتنفيذ �لربن�مج �لذي و�سعه �ملركز ويت�سمن جملة من �الأن�سطة �لثق�فية 
وحم��سر�ت  �لري��سية  �الأن�سطة  �إىل  ب�الإ�س�فة  و�لرتفيهية  و�لرت�ثية 
يف  �ل�س�ئدة  و�لتق�ليد  �ل��ع���د�ت  على  و�ل��وق��وف  �لتعرف  بينه�  من  تر�ثية 
�ملوروث  مفرد�ت  من  �لكثري  تر�سيخ  �إىل  تهدف   و�لتي  �الإم����ر�ت  جمتمع 
هوؤالء  �أذه����ن  يف  �الأ�سيلة  �لعربية  و�لتق�ليد  �ل��ع���د�ت  خ��سة  �الإم���ر�ت��ي 
ب�لتع�ون  �لعني  ، نظم مركز  �ليومي  �ل�سب�ب و�لن��سئة. و�سمن �لربن�مج 
مع �لقي�دة �لع�مه ل�سرطة �أبوظبي زي�رة �سب�ح يوم �خلمي�ض من �الأ�سبوع 
�مل��سي �إيل مقر �سرطة �لعني- ق�سم �ملرور حيث قدم �لعقيد �أحمد حممد 
�لزيودي مدير �إد�رة مرور �لعني للطالب �سرح�ً و�في�ً ومف�ساًل عن �الأق�س�م 
�خل��سة ب�ملرور وحتدث �إليهم عن �أهمية �الإلتز�م بقو�نني وفو�عد �ل�سري 
�ملتمثلة  �لد�خلية و�خل�رجية  �لطرق�ت  �ل�سي�ر�ت على  قي�دة  �أثن�ء  و�ملرور 
و�البتع�د  �حل��ز�م  ورب��ط  �لقي�دة  �أثن�ء  �لذكية  ب�لهو�تف  �الن�سغ�ل  يف عدم 
ل�سم�ن  �لكثري  وغريه�  �لق�نونية  غري  و�ل��ت��ج���وز�ت  بطي�ض  �لقي�دة  عن 
�الأمن و�ل�سالمة للجميع وذلك يف �إط�ر فع�لي�ت ملتقى �ل�سم�لية �ل�سيفي 
�لر�مية �إىل �لتف�عل مع �ملوؤ�س�س�ت �حلكومية و�خل��سة و�لتعريف ب�أدو�ره� 
هو  �ل�سرطة  �أن رجل  �أي�س�ً  للطالب  �لزيودي  و�أك��د  و�ملجتمعية.  �لوطنية 
�سديق للمجتمع ولي�ض �سد �أفر�ده وزودهم  كذلك بجملة من �لتف��سيل 

�لتثقيفية �له�مة �لتي تعينهم يف حي�تهم �ليومية. 
كم�  ق�م �لطالب يف �سب�ح يوم �لثالث�ء من �الأ�سبوع �مل��سي بزي�رة �إىل ن�دي 
�لعني للفرو�سية و�لرم�ية و�لغولف حيث �أم�سو� ب�سع �س�ع�ت يف مي�دين 
�لرم�ية هن�ك وهم مي�ر�سون �لتدريب على �لرم�ية ب�لبندقية م� ترك يف 

نفو�سهم �رتي�ح�ً وحب�ً لهذ� �لنوع من �لري��سة.



ما يجب اأن تعرفه عنه
�ل�سغط �لنف�سي جزء طبيعي من �حلي�ة وال مفر من �أن ميّر 
به جميع �لن��ض. يبقى مفيد�ً حني ي�سّجعك ويزيد تركيزك 
ك��ي ت��و�ج��ه �ل��ت��ح��دي���ت وت��ن��ج��ز �مل��ه���م. ل��ك��ن ق��د ي�سبح ذلك 
�ليومية.  �مله�م  مع  �لتكّيف  عليك  وُي�َسّعب  غ�مر�ً  �ل�سغط 
�ملط�ف  نه�ية  �أ�سبَت بدرجة مفرطة منه، قد متر�ض يف  �إذ� 
�أو �ال�ستمت�ع بحي�تك �لع�ئلية  ب���أوالدك  وتعجز عن �العتن�ء 

�ليومية.
تكون تغري�ت �حلي�ة ع�سيبة، حتى �الإيج�بية منه�، ويتف�قم 
مثاًل،  معه�.  �لتكّيف  ع��ن  تعجز  �أن��ك  تظّن  كنت  �إذ�  �لو�سع 
م�س�ر  بتغيري  وكفيلة  ع�سيبة  جتربة  �الأوالد  �إجن���ب  ي�سّكل 

�حلي�ة ب�لن�سبة �إىل كثريين.
مثل  �لنف�سي  لل�سغط  �أخ���رى  �أ�س��سية  �أ���س��ب���ب  �أي�����س���ً  ت��ربز 
�لرتدد �أو عدم �ل�سيطرة على �لبيئة �ملحيطة �أو �ل�سعور بكرة 
من  �لنوع  ه��ذ�  تو�جه  �أن  ي�سهل  �ل��وق��ت.  و�سيق  �الن�سغ�الت 
مثاًل،  جديد  طفل  والدة  ب�سبب  حي�تك  يف  �لنف�سي  �ل�سغط 
�الأم�كن  نوب�ت غ�سبه يف  �إط��الق  �إىل  �ل�سغري  �بنك  �أو ميل 

�لع�مة، �أو �إ�سر�ر �بنك �ملر�هق على جت�وز �حلدود.
ثم تربز �مل�س�حن�ت �ليومية للخروج مثاًل مع �الأوالد و�لتوجه 

�إىل �ملدر�سة و�لعمل يف �لوقت �ملن��سب.

اأ�سباب ال�سغط النف�سي

موؤ�سراته
به  متّر  مب�  ج�سمك  �سُيبلغك  نف�سي،  ب�سغط  �سعرت  �إذ�   •
�سرب�ت  م��ع��دل  يت�س�عد  ع�سيبة،  حلظة  يف  �الأرج����ح.  على 

قلبك ويت�س�رع �إيق�ع تنّف�سك وتت�سنج ع�سالتك.
مع  �لتع�مل  على  �لق�سرية  �لتف�عالت  ه��ذه  ت�س�عدك   •
�الأدرين�لني  دفعة  �لو�سع  هذ�  ومينحك  �لع�سيبة،  �لظروف 

�لتي حتت�ج �إليه� الإمت�م �أعم�لك يف �لوقت �ملن��سب!
�مل�ستوى،  بهذ�  �ل�سريع  حي�تك  �إيق�ع  بقي  �إذ�  • لكن 

نه�ية  ت�����س���ب يف  رمب�����  ج�����س��م��ك.  ���س��ي��ت��ع��ب 
�لنوم  يف  وم�س�كل  ب�سد�ع  �مل��ط���ف 

�أو  ه�سمية  و��سطر�ب�ت 
تعجز  ب���أن��ك  ت�سعر 

من  �لت�أقلم.  عن 
هذ�  �أن  �لو��سح 

يفيد  ل��ن  �لو�سع 
يزيد  ول��ن  �سحتك 

ر�حتك.
�أن  �ل�����س��روري  م��ن  • ل��ذ� 

�ل�سغط  م��وؤ���س��ر�ت  �إىل  تتنبه 
�إذ�  م�����س��غ��وط���ً  ت�سبح  ق��د  �ل��ن��ف�����س��ي. 

كنت:
�سيء. كل  من  • تقلق 

�الأكل. يف  تفرط  �أو  كثري�ً  • تدخن 
�أوالدك. مع  �لت�س�هل  ت�ستطيع  • ال 

�لنوم. يف  �سعوبة  • جتد 

�أخرى. �أوج�ع  �أو  ب�سد�ع  ت�س�ب  رمب�  ب�لر�حة:  ت�سعر  • ال 
�سب�ح�ً. �ل�سرير  من  تنه�ض  �أن  تريد  • ال 

يوم�ً. �لفو�سى  هذه  تتج�وز  لن  ب�أنك  • تظّن 
�لع�د�ت  مثل  يومي�تك  بتف��سيل  تتحّكم  ال  ب�أنك  ت�سعر   •

�لع�ئلية و�الأو�س�ع �مل�لية.

ن�سائح ب�سيطة
حّدد اأ�سباب �سغطك النف�سي

�سي�سهل  �ل��ن��ف�����س��ي،  �سغطك  م�سبب�ت  ت��ع��رف  ك��ن��ت  �إذ�   •
�الأو�س�ع  جتّنب  من  وتتمّكن  �مل�سكلة،  مع  تتع�مل  �أن  عليك 
مفيد  مت��ري��ن  يق�سي  م�سبق�ً.  نف�سك  ر  حُت�سّ �أو  �لع�سيبة 

بتدوين �لعو�مل �لتي تزيد �سغطك �لنف�سي.
يف  ع�سيب�ً  ح��دث���ً  طويلة  ل��ف��رتة  طفلك  ب��ك���ء  ي��ك��ون  ق��د   •
نظرك مثاًل. و�إذ� كنت تهتم ب�اللتز�م مبو�عيدك، قد تتوتر 
و�إذ�  �أوالدك يتحركون ببطء.  �أن  �لوقت وتالحظ  حني ميّر 
منزلك  لكّن  وترتيبه  �ملنزل  نظ�فة  على  �حلف�ظ  كنت حتب 

�أ�سبح معقاًل للفو�سى، يزيد �سغطك �لنف�سي.

التفكري الإيجابي
�لع�سيبة.  �حلو�دث  مع  �لتع�مل  �ل�سلبي  �لتفكري  • ُي�َسّعب 
�أ�ستطيع  ال  خ��ط��ب��ي؟  )م����  ت��ت�����س���ءل:  ق��د  ع�سيب  ظ���رف  يف 

�إجن�ز �سيء. �أن� ف��سل!(.
�إىل  وحُتّوله  �ل�سلبي  �لتفكري  هذ�  تغرّي  �أن  ميكنك  لكن   •
�ل�سغط  م��ع  للتع�مل  مفيدة  طريقة  �إن��ه���  �إي��ج���ب��ي:  تفكري 
تزيد  �ل���ن���ف�������س���ي. 
ه�������������������������ذه 
�ملق�ربة 

�مل�س�عر �الإيج�بية وحُت�ّسن �لقدرة على �لتكيف مع �لظروف 
�لع�سيبة.

�خلطو�ت  ج��ّرب  عملية،  بطريقة  �لو�قعي  �لتفكري  لتطبيق 
�لت�لية:

�ل�سغط  مب�سبب�ت  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�سلبية  �الأف���ك����ر  و�ِج�����ْه   •
تظّن  رمب���  م��ث��اًل،  �ملتجر  يف  ي�سرخ  �ب��ن��ك  ك���ن  �إذ�  �لنف�سي: 
تت�س�ءل:  �أن  ميكنك  لكن  �سيئ�ً.  �أب���ً  �سيعتربونك  �لن��ض  �أن 
)كيف �أعلم �أن �لن��ض �سيفكرون بهذه �لطريقة؟ هل �أحمل �أن� 
هذه �لفكرة عن �الآخرين؟ م� �لذي ميكنني فعله للتع�مل مع 

هذه �مل�سكلة؟(.
ب�س�أن م� ميكنك فعله: رمب� تب�لغ حني تتوقع  • كن و�قعي�ً 
تغرّي  �أن  ل��ك��ن ميكنك  �مل��ت��ج��ر.  يف  م��ط��ل��ق���ً  �ب��ن��ك  ي�����س��رخ  �أال 
ميله  يرت�جع  قد  �ل�سر�خ.  نوب�ت  تخفيف  وحت���ول  �لو�سع 
�ليوم  من  خمتلف  وق��ت  يف  للت�سوق  ذهبتم�  �إذ�  �ل�سر�خ  �إىل 
و�أك��ر قدرة  حينه�  قيلولة مثاًل، فيكون مرت�ح�ً  �أخ��ذ  )بعد 

على �لت�أقلم(.
و�سعك:  لتح�سني  نف�سك  عن  �إيج�بية  ت�سريح�ت  �بتِكْر   •
وقت�ً  �لت�سوق  يتطّلب  )ل��ن  مثاًل:  لنف�سك  تقول  �أن  ميكنك 
�ل��ف��رتة!(، )�ل��ن������ض من�سغلون  ط��وي��اًل. ميكنني جت���وز ه��ذه 
�الآخرين  ب���ر�أي  يهتم  )م��ن  �إل��ي��ن���!(،  ينظرون  وال  ب�سوؤونهم 

�أ�ساًل؟(، )ميكنني �أن �أجنح. �س�أح�فظ على هدوئي!(.
ب�ال�ستي�ء  �سعرَت  �إذ�  مع�ركك:  و�خ��رت  ح���دودك  �ع���َرْف   •
�الأف�سل  م��ن  ب��ه��� ع�سيبة،  �ل��ت��ي مت���ّر  �ل��ت��ج��رب��ة  �ع��ت��ربَت  �أو 
ح�ول  �أم��ك��ن.  �إذ�  �لنف�سي  �ل�سغط  م�سدر  جتّنب  حت���ول  �أن 
�سعب�ً  و�سع�ً  تو�جه  كنت  �إذ�  �الإنرتنت  عرب  تت�سّوق  �أن  مثاًل 

حني تذهب للت�سوق يف �ملتجر مع �بنك.
• كلم� تدّربَت على �لتفكري �الإيج�بي، �سي�سبح جزء�ً تلق�ئي�ً 
م��ن ح��ي���ت��ك. �ب����د�أ ب���ل��ت��دّرب يف و���س��ٍع ي�����س��ّب��ب ل��ك �ل�سغط 

�لنف�سي ثم �نتقل �إىل و�سع �آخر.

رّكز على الأ�سا�سيات
يف  ت��ب���ل��غ  �أن����ك  غ���ل��ب���ً  �ل��ن��ف�����س��ي  �ل�����س��غ��ط  • ي��ع��ن��ي 
�أهد�فك  تبقي  �أن  ح����ول  ل��ذ�  �جل��ه��ود،  ب��ذل 
تتجنب  �أن  ميكنك  ي��وم.  ك��ل  و�قعية 
�أي�����س���ً ت����ويّل �مل��ه���م �ل��ت��ي تفوق 

قدر�تك.
خطة  و���س��ع  خ����الل  • م���ن 
بع�ض  وت���ر����س���ي���خ  و�����س���ح���ة 

�ل��ع���ئ��ل��ي��ة، تزيد  �ل���ع����د�ت 
ر�ح���������ت���������ك وت����خ����ف����ف 

�سغطك  م���������س����ت����وى 
�لنف�سي.

مبه�م  م��ك��ّل��ف���ً  ك��ن��ت  �إذ�   •
�لتحكم  م��ن  �ستتمّكن  ك���ربى، 

�أج��������ز�ء  �إىل  ���م���ت���ه����  ق�������سّ �إذ�  ب���ه���� 
�سغرية.

تابع التوا�سل مع الآخرين

�الأ�سدق�ء،  �أح���د  �أو  �ل�سريك  �إىل  �ل��ت��ح��دث  خ��الل  م��ن   •
وجدَت  �إذ�  مو�سوعية.  نظر  وجهة  على  حت�فظ  �أن  ميكنك 
�أفك�رك  لت�سجيل  مذّكرة  ��ستعم�ل  ح���ول  �لتكلم،  يف  �سعوبة 

وم�س�عرك.
�أي�س�ً.  �الأ�سدق�ء خطوة مفيدة  مع  �لوقت  • ت�سّكل مت�سية 
تق��سم  الأن  ك�في�ً  يكون  �سريع�ً  �لقهوة  لتن�ول  �للق�ء  حتى 
على  قدرتك  وحت�سني  �لدعم  تلقي  على  ي�س�عدك  �مل��خ���وف 

�لت�أقلم.
�الأه�يل  م��ن  ع��دد  م��ع  تو��سل  حم���دود�ً،  وقتك  ك���ن  �إذ�   •
ر�س�ئل  �ك���ت���ب  �أو  �الإل���ك���رتون���ي���ة  �مل��ن��ت��دي���ت  ع���رب  �الآخ����ري����ن 
�أ�سخ��ٍض  مع  �لتو��سل  تت�بع  كي  �الأ�سدق�ء  �إىل  �إلكرتونية 

يفكرون مثلك.

اأعِط الأولوية ل�سحتك
�أمكن. �إذ�  و�لك�فيني  �ل�سج�ئر  مثل  �ملن�ّسطة  �ملو�د  • جتّنب 

�سليم  غذ�ئي  نظ�م  �تب�ع  عرب  �جل�سدية  ب�سحتك  �هتّم   •
ومم����ر����س���ة �ل��ري������س��ة وت��خ�����س��ي�����ض �ل���وق���ت ل���ل���ر�ح���ة. ميكن 
�أو  �حل���ي  �ل�����س��ري��ع يف  �مل�����س��ي  م���ر���س��ت  �إذ�  م��ز�ج��ك  يتغري  �أن 
�أخذت قيلولة �سريعة. �إذ� وجدت �سعوبة يف �لنوم، ال ت�س�هد 
يف  ت��ق��ر�أ  �أو  �الإلكرتونية  ر�س�ئلك  م��ن  تتحقق  �أو  �لتلفزيون 

�ل�سرير.
ت�سعر  �أن  �إىل  ه�دئة  ق�سة  و�ق��ر�أ  �ل�سرير  من  �نه�ض  • بل 
�ملُوّجه  �لت�أمل  مت�رين  بع�ض  مت�ر�ض  �أن  ح���ول  �أو  ب�لنع��ض 

�سريرك  �إىل  ع����د  ث����م  ت�������س���رتخ���ي،  ك����ي 
كنت  �إذ�  �ل���ن���وم.  ت���ع����ود  �أن  وح������ول 

�ل�سغط  ب�سبب  �لنوم  عن  تعجز 
م�سكلة  م��ن  �لقلق  �أو  �لنف�سي 

تدوين  من  �ست�ستفيد  معينة، 
خم�����وف����ك وم���ر�ج���ع���ت���ه���� يف 

�ليوم �لت�يل.
ل�س�ع�ت  • �إذ� كنت تعمل 

ب�لطر�ئق  فّكر  طويلة، 
ت�سمح  �ل������ت������ي 

بتقلي�ض  لك 
�أو  �ل��ع��م��ل 

زي�����������دة 

مرونته.
لنف�سك.  �لوقت  تخ�سي�ض  �أهمية  تن�سى  �أن  �ل�سهل  من   •
�أو  جملة  ق���ر�ءة  مثل  به�،  ت�ستمتع  بن�س�ط�ت  الئحة  ر  ح�سّ
�لت�سوق. ح�ول  �أو  �أو �العتن�ء ب�حلديقة  �لتلفزيون  م�س�هدة 
�أن تنجز مهّمة من تلك �لالئحة كل يوم �أو يومني، ال �سيم� يف 
عطلة نه�ية �الأ�سبوع. ميكن �أن ي�سبح �ال�ستمت�ع مع �لع�ئلة 

جزء�ً من الئحتك �أي�س�ً.
تعي�ض  كنت  �إذ�  �الآخرين(  )�إعط�ء  من  تتمكن  ال  قد  • لكن 
�الأوق�ت،  �أواًل يف هذه  نف�سك  �أن تعطي  نف�سي�ً. يجب  �سغط�ً 

م� يعني �أنك حتت�ج �إىل �إبط�ء م�س�ر حي�تك �الجتم�عية.
�لقدرة  ب�كت�س�ب  للذ�ت  �لوقت  تخ�سي�ض  من  جزء  • يتعلق 
�سعبة،  �ملهمة  ه��ذه  �ع��ت��ربَت  �إذ�  �ملط�لب.  بع�ض  رف�ض  على 
�ست�س�عدك  ب�لنف�ض.  �لثقة  ال�ستع�دة  در�س�ً  ت�أخذ  �أن  ميكنك 
هذه �لدرو�ض على تعّلم تقني�ت ر�سم �حلدود ورف�ض �ملط�لب 
من دون �ل�سعور ب�لذنب. �بحث على �الإنرتنت �أو يف منطقتك 

عن ح�س�ض مم�ثلة.
�ل�سغط  تخفيف  م�ستوى  على  �لعج�ئب  �لفك�هة  حُتّقق   •
�حلو�دث،  م��ن  �مل�سحك  �جل���ن��ب  روؤي���ة  خ��الل  م��ن  �لنف�سي. 
�أف�سل  �إحدى  �ل�سحك  ُيعترب  بتح�سن ه�ئل. كذلك  �ست�سعر 
تقني�ت �ال�سرتخ�ء وترت�جع م�ستوي�ت �سغطك �لنف�سي ب�سكل 
ملحوظ حني ت�ستمتع بوقتك. ح�ول �أن تتحدث �إىل �سديق 
هل  م�سحك�ً.  تلفزيوني�ً  برن�جم�ً  �س�هد  �أو  ت�سحك  يجعلك 

تعلم �أنك ال ت�ستطيع �أن ت�سعر ب�لقلق يف حلظ�ت �ل�سع�دة؟

اإذا ا�ستمّر ال�سغط النف�سي
رمب�  ي���وم،  ك��ل  �لنف�سي  �سغطك  ����س��ت��م��ّر  �إذ�   •
ميكنك  �خت�س��سي.  �إىل  �لتحدث  من  ت�ستفيد 
على  ي�س�عدك  كي  �أواًل  �لع�م  �لطبيب  تق�بل  �أن 
ت�سمل  �لنف�سي،  ب�ل�سغط  للتحكم  خطة  و�سع 
لتلقي  �آخ���ر  �خت�س��سي  �إىل  �إح���ل��ت��ك  م��ث��اًل 

�لدعم �ملن��سب.
• ينجم �ل�سغط �لنف�سي غ�لب�ً عن �سعوبة 
�أخ��رى. قد  �أو م�س�كل  �لوقت  �إد�رة  يف 
حتديد  م��ن  ك��ث��ري�ً  ت�ستفيد 
�مل�������س����ك���ل و�ل���ب���ح���ث عن 
�أهل  مب�س�عدة  �حل��ل��ول 

�الخت�س��ض.

الأ�سغال اليدوية تن�سئ الروابط الع�سبية
�أو تطوير  �لقدرة على تخّيل  �الإب��د�ع  يعني ح�ّض 
مل�سكلة  ح��ّل  �إي��ج���د  �أو  مبتكر،  غر�ض  �أو  مفهوم، 
ع���ل��ق��ة. ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �جل�����س��دي، حت��ت���ج عملية 

�إن�س�ء  �إىل  �البتك�ر  �الإب��د�ع ومن ثم 
رو�ب�����ط و���س��ب��ك���ت من 

�خل�������������الي�������������� 

�الأفك�ر  ب��ني  �ل��رب��ط  يتطّلب  ك��ذل��ك  �لع�سبية. 
و�ل�سور و�الأغر��ض غري �ملتن��سقة قدرة معرفية 

ب�تت مطلوبة جد�ً �ليوم.
ال يعرف �لعلم�ء �إذ� ك�نت تلك �لقدرة فطرية �أو 

مكت�سبة. يف مطلق �الأح��و�ل، ال بد من تطويره� 
يف �حلي�ة �ليومية.

ح�س املراقبة
�لع�سبية  و�ل��رو�ب��ط  طفلك  �إب���د�ع  لتح�سني 
تطوير  على  �سّجعيه  دم���غ��ه،  يف 
�ختي�ر  عرب  �ملر�قبة  ح�ض 
�الألع�ب �ملن��سبة �أو عرب 
�لطبيعة  م�����س���ه��دة 
بكل  ح����ول����ه  م����ن 

ب�س�طة.
عليه  �ق���رتح���ي 
�أن يجمع �سور�ً 
�إع�������الن��������ت  �أو 
م������ق������ت������ط������ع������ة م����ن 
�ملجالت وي�سّنفه� بح�سب 
�ألو�نه� و�أ�سك�له�. �طلبي منه 
م��ع��ك خز�نة  ي��رّت��ب  �أن  �أي�����س���ً 
�لقي�م  على  و�سّجعيه  �ملطبخ 
�نطالق�ً  ج��دي��دة،  ب�بتك�ر�ت 
م��ن �الأغ���ر�����ض �ل��ت��ي يريد 

رميه�.

اأهمية الثقة
بطفلك  ت��ث��ق��ي  �أن  ي��ج��ب 

�أن  له  ��سرحي  ج��ه��وده.  على  وتهنئيه  وت�سجعيه 
�ل�سغط �لنف�سي لي�ض مفيد�ً بل من �الأف�سل �أن 

ي�سرتخي كي يتمّكن من �البتك�ر 
و�إحر�ز �لتقدم.

�أن  �أي���������س�����ً  ح���������ويل 
���ط���ي �مل����و�ق����ف  ت���ب�������سّ
�لف��سلة.  و�لتج�رب 
�الإب������د�ع  ي��رت��ب��ط  ال 

ب������إ������س�����د�ر �الأح�����ك������م 
وي�������س���ّك���ل �ل���ت���ك���ل���م عن 

من  ج��������������زء�ً  �ل�����ف�����������س�����ل 
�لتي  �ل�����س��ل��ب��ي��ة  �الأح����ك�����م 

ي��ج��ب جت��ّن��ب��ه���. ميكنك 
�الأحك�م  تلك  �عتب�ر 

تقييم  مبث�بة 
ل�������الأد�ء: 

ب����������دل 

عن  معه  تكّلمي  و�ل��ن��ج���ح،  �لف�سل  ع��ن  �ل��ت��ح��ّدث 
تقييم �إيج�بي و�سلبي. يدعون� �لتقييم �الإيج�بي 
�الأ�سلي  �مل�����س���ر  مت�بعة  �إىل 
ُي�سّجعن�  بينم� 

�لتقييم �ل�سلبي على تغيري وجهتن� بكل ب�س�طة!

ن�����س��اط��ان م��ف��ي��دان ل��ت��ط��وي��ر ال���رواب���ط 
الع�سبية

و�س�ئل  �إن��ه���  �ل��ب��ن���ء:  �أل��ع���ب  �أو  �لليغو  قطع   •
ممت�زة للتدّرب على �البتك�ر �نطالق�ً 
من عن��سر خمتلفة )�ألو�ن، 

�أ�سك�ل، من�ذج(.
�لغمي�سة:  ل���ع���ب���ة   •
ت���ع���ّق���ب  يف  ت���������س�����ه����م 
و�الأغر��ض  �الأ�سخ��ض 
معّينة  م�����س���ح��ة  �سمن 
موؤ�سر�ت  �إىل  ����س��ت��ن���د�ً 
�أدّل����������ة  �أو  ج����غ����ر�ف����ي����ة 
�أو  �لكنز  ب�إيج�د  ت�سمح 

�ل�سخ�ض �خلفّي.
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طبيعي  فعل  رد  النف�سي  ال�سغط   
كتلك  والتحديات  التغريات  على 
تربية  مرحلة  يف  حت�سل  ال��ت��ي 

الأولد.
لكنه  �سحيًا  ال�سغط  بع�س  يكون   
ارتفعت  اإذا  غ��ام��رًا  ي�سبح  ق��د 
م�ستوياته. لذا من املفيد اأن تّطلع 

على بع�س تقنيات التحكم فيه.

كيف حت�شنوا ح�س االبداع لدى ابنائكم؟
التف�سريات  بع�س  اإليك  للوقت؟  م�سيعة  جمّرد  اأنها  اأم  الأبناء،  لدى  الإب��داع  ح�س  لتطوير  فعاًل  مفيدة  اليدوية  الأ�سغال  هل 

والن�ساطات املبتكرة والب�سيطة وغري املكلفة:

رد فعل طبيعي على التغريات والتحديات

اأف�شل التقنيات للتحكم بال�شغط النف�شي
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                         �ىل �ملدعي عليه/ نيل �سيتي للمق�والت - �ض ذ م م 
وحددت  �أدن���ه  �ملذكورة  �لعم�لية  �لدع�وي  عليكم  �ق�مو�  قد  �ملدعيني  ب���أن  نعلنكم 

�ملحكمة له� جل�سة 2017/7/23 �ل�س�عة 8.30 

ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
و�مل�س�ريف  �لر�سوم  �ىل  ب�ال�س�فة  �الق��ل  على  �ي���م  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 
ويف ح�ل تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري )و�مرت �ملحكمة بتق�سري 

مدة �العالن(
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 3700/2017/13 
 3701/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 عدن�ن م�ست�ق م�ست�ق ح�سني

غالم رب�ين ن��سر �حمد 

مبلغ �ملط�لبة
6850 درهم + تذكرة �لعودة 
7530 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                        �ىل �ملدعي عليه/ عمر�ن عثم�ن خلدم�ت �ل�سحن - �ض ذ م م 
نعلنكم ب�أن �ملدعيني قد �ق�مو� عليكم �لدع�وي �لعم�لية �ملذكورة �أدن�ه وحددت �ملحكمة 

له� جل�سة 2017/7/23   �ل�س�عة 8.30 

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م���  ت��ق��دمي  وعليكم  ق���ن��ون���  ميثلكم  م��ن  �و  ب�حل�سور   
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �ي�م على �القل  ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�لة 

تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 4897/2017/13 
 4898/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 �سيف �مللوك �هلل ي�ر

حممد �يوب �هلل  ي�ر 

مبلغ �ملط�لبة
18463 درهم + تذكرة �لعودة 
17121 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                        �ىل �ملدعي عليه/  �لقطب ملق�والت �لبن�ء - �ض ذ م م 
نعلنكم ب�أن �ملدعيني قد �ق�مو� عليكم �لدع�وي �لعم�لية �ملذكورة �أدن�ه وحددت �ملحكمة 

له� جل�سة 2017/7/30   �ل�س�عة 8.30 

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م���  ت��ق��دمي  وعليكم  ق���ن��ون���  ميثلكم  م��ن  �و  ب�حل�سور   
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �ي�م على �القل  ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�لة 

تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 4543/2017/13 
4545/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 ر�م فيج�ي ي�د�ف
�سوري� به�ن �سينغ 

مبلغ �ملط�لبة
10348 درهم + تذكرة �لعودة 
11336 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                        �ىل �ملدعي عليه/ �سركة �لنخبة ملق�والت �لبن�ء - �ض ذ م م 
نعلنكم ب�أن �ملدعيني قد �ق�مو� عليكم �لدع�وي �لعم�لية �ملذكورة �أدن�ه وحددت �ملحكمة 

له� جل�سة 2017/7/25   �ل�س�عة 8.30 

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م���  ت��ق��دمي  وعليكم  ق���ن��ون���  ميثلكم  م��ن  �و  ب�حل�سور 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث �ي�م على �القل  ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�لة 

تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 6281/2017/13 
6289/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 ع�ملغري ح�سني �ر�س�د علي 

ت�ج �ال�سالم كفل �لدين 

مبلغ �ملط�لبة
13216 درهم + تذكرة �لعودة 
11460 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                             �ىل �ملدعي عليه/ �لقو�ض للمق�والت - �ض ذ م م 
نعلنكم ب�أن �ملدعيني قد �ق�مو عليكم �لدع�وي �لعم�لية �ملذكورة �أدن�ه وحددت �ملحكمة 

له� جل�سة �ملو�فق 2017/8/10  �ل�س�عة 8:30   

�و م�ستند�ت للمحكمة  ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت 
قبل �جلل�سة بثالثة �ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم ي�سدر 

�حلكم مبث�بة �حل�سوري.  
ق�ضم الق�ضايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 3057/2017/13
 3059/2017/13
 3060/2017/13
 3061/2017/13

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
 حمني م�سلم

�سفيق �سيد علي
�حمد �لرحمن حممد �سديق 

ميز�ن هوالدر منح�ج �لدين هوالدر 

مبلغ �ملط�لبة
17428 درهم  +  تذكرة �لعودة
15411 درهم  +  تذكرة �لعودة
20075 درهم  +  تذكرة �لعودة
25996 درهم  +  تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                        �ىل �ملدعي عليه/ �ملندب ملق�والت �لبن�ء - �ض ذ م م 
نعلنكم ب�أن �ملدعيني قد �ق�مو عليكم �لدع�وي �لعم�لية �ملذكورة �أدن�ه وحددت �ملحكمة 

له� جل�سة 2017/7/26 �ل�س�عة 8.30 

�و  مذكر�ت  من  لديكم  م�  تقدمي  وعليكم  ق�نون�  ميثلكم  من  �و  ب�حل�سور  مكلفون  ف�نتم  لذ� 
�ي�م على �القل ويف ح�لة تخلفكم ف�ن �حلكم �سيكون  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالث 

مبث�بة ح�سوري  ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 2017/4304 عم�يل جزئي 
2017/4217 عم�يل جزئي 
2017/4303 عم�يل جزئي 
2017/4302 عم�يل جزئي 

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
 �سري مودون ت�روين 

عبدو�ض �سالم �سديق علي �سوف�تن 
�المني عالم ه�والدر 

حممد رب �ملحمد حبري �ل�سديقر 

مبلغ �ملط�لبة
9870  درهم + تذكرة �لعودة

11791  درهم + تذكرة �لعودة
11699  درهم + تذكرة �لعودة
11039  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                             �ىل �ملدعي عليه/�ل�سركة �الإم�ر�تية للت�سقيف و�لعزل - ذ م م 
نعلنكم ب�أن �ملدعيني قد �ق�مو عليكم �لدع�وي �لعم�لية �ملذكورة �أدن�ه وحددت �ملحكمة 

له� جل�سة 2017/7/26 �ل�س�عة 8.30 

�و م�ستند�ت للمحكمة  ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت 
قبل �جلل�سة بثالثة �ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم �سوف 

ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري.  
ق�ضم الق�ضايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
5209/2017/13 
4997/2017/13
5207/2017/13
5208/2017/13

م
1
2
3
4

��سم �ملدعي
 �سيت�ل �س�ركري نريود �س�ركري

م�دهو ر�نبه�ت 
ي��سني علم عبد�حلق
ر�م�ن� ريدي جور�م 

مبلغ �ملط�لبة
15334 درهم +  تذكرة �لعودة
15226 درهم +  تذكرة �لعودة
9662.3 درهم +  تذكرة �لعودة
9621.2 درهم +  تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن جمموعة اعالن بالن�ضر      
                              �ىل �ملنفذ �سده� : �ر�ض �حلج�ز ملق�والت �لبن�ء - �ض ذ م م 

مب� �ن ط�لبي �لتنفيذ �ق�مو� �لتنفيذ�ت �لعم�لية �ملو�سحة ب�لك�سف �دن�ه- وذلك اللز�مك 
ب�سد�د �ملب�لغ �ملو�سحة به خالل )15( يوم� من ت�ريخ �لتبليغ وعليه ف�ن �ملحكمة �ستتخذ 

�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف ح�ل عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور.

 ق�ضم الق�ضايا العمالية  

ر�سم �لتنفيذ�ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
19791  درهم
22626  درهم
22610  درهم
22069  درهم
21452  درهم
18447  درهم

1574 درهم
1785 درهم
 1784 درهم
1735 درهم
1703 درهم
1492 درهم

�جلهة ط�لبة �لتنفيذ 
 حممد �سيزيل مي�ه �سم�سو مي�ه  

موين الل جرييندر� بي�سو��ض 
ليتون ر�ي �سويلي�ض ر�ي 
جولن�ر ج�ن غول رحيم

ط�رق رح�م علي
غالم عب��ض عبد�خل�لق 

2017/1602  تنفيذ عم�يل
2017/1603  تنفيذ عم�يل
2017/1605  تنفيذ عم�يل
2017/1600  تنفيذ عم�يل
2017/1601  تنفيذ عم�يل
2017/1616  تنفيذ عم�يل

م
1
2
3
4
5
6

    

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2017/90   تنفيذ عقاري  
ط�لب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الول - فرع دبي 

عنو�نه : �إم�رة دبي - ديرة -  �س�رع  �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقب�ئل 
�ملنفذ �سده : ع�مر كم�ل �لط�ف ح�سني  - عنو�نه :  �إم�رة دبي - بردبي - يعمل مدير ع�م لدى لدى �سركة �سل للت�سويق 

)�ل�سرق �الو�سط �ملحدود( �لك�ئن ب�س�رع �ل�سيخ ز�يد �سيتي ت�ور )2( �لط�بق رقم )14( بجو�ر فندق كر�ون بالز� 
�قت�سى �حل���ل �سيجرى  �ن  �لت�لية  �لثالث  �الي���م  5.00 م�س�ء ويف  �ل�س�عة    2017/8/9 �ملو�فق  �الرب��ع���ء   ي��وم  �ن��ه يف 
بيع �لعق�ر �ملو�سحة �و�س�فه �دن�ه لدى �جلهة �لتى �نيط به� �لبيع)�سركة �الم�ر�ت للمز�د�ت وعلى موقعه� �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع ت�أمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�س��سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم ب�عرت��سه معزز� مب� يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه �يد�ع ك�مل 
�لثمن و�مل�س�رييف خالل ع�سرة �ي�م �لت�لية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لع�سرة �ي�م �لت�لية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزي�دة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم ب�يد�ع ك�مل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�سروف�ت خزينة �ملحكمة وفيم� يلي �و�س�ف �ملمتلك�ت  : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خل�م�سة - رقم �الر�ض : 912 - 
��سم �ملبنى : جمري� ب�ي ت�ور X1/1 - رقم �ملبنى  : 1 - رقم  �لعق�ر : 25.03 - �مل�س�حة : 159.99 مرت مربع - �ملقدرة 

ب��)2.066.539( درهم   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

مذكرة اعالن  متنازع �ضده بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/520  نزاع تعيني خربة جتاري                      

�ىل �ملتن�زع �سده/1- نيك�ردون للتج�رة �لع�مة - �ض ذ م م 2-نيكر�يدن 
�ملتن�زع/   �ن  مب���  �الق���م��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ح  م  م  كون�سولتينغ   ج���روب 
�لدعوى  عليك  �ق����م  ق��د  �مل���ح���دودة   لوجي�ستك�ض  ب��روج��ي��ك��ت   �أجيليتي 
�ملط�لبة بندب خبري متخ�س�ض  مع �لز�م �ملدعى عليه ب�لر�سوم و�مل�س�يف 
�ملو�فق 2017/8/1   �لثالث�ء   يوم  له� جل�سة  وح��ددت  �ملح�م�ة.    و�تع�ب 
�ل�س�عة 8.30 �ض مبكتب �مل�سلح  لذ� ف�نت مكلف ب�حل�سور �و من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �ي�م على �القل.  
رئي�س الق�ضم                                                

حماكم دبي

الت�ضويات الودية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1110  ا�ضتئناف مدين    

�ل�سميني   بلهون  حممد  �هلل  عبد  عبد�حلكيم   -1 ���س��ده/  �مل�ست�أنف  �ىل 
جمهول حمل �الق�مة مب� �ن �مل�ست�أنف /عمر بعفيف وميثله : �بر�هيم 
ح�سن �بر�هيم �ملال - قد ��ست�أنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�س�در ب�لدعوى رقم 
جل�سه  له�  وح���ددت    2016/7/21 ب��ت���ري��خ  ج��زئ��ي  م��دين   2016/1124  :
رقم  ب�لق�عة  10.00 �سب�ح�   �ل�س�عة  �ملو�فق 2017/10/15   �الح��د   يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/202  ا�ضتئناف مدين    

�مل�ست�أنف �سده/ 1- حممود �حمد �سور�ين  جمهول حمل �الق�مة  �ىل 
مب� �ن �مل�ست�أنف /�سركة ميث�ق للت�أمني �لتك�فلي - �ض م ع وميثله : علي 
��سم�عيل �بر�هيم �جلرمن   قد ��ست�أنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�س�در ب�لدعوى 
رقم : 2016/1011 مدين جزئي بت�ريخ 2016/6/19  وحددت له� جل�سه 
رقم  ب�لق�عة  �ل�س�عة 10.00 �سب�ح�   �ملو�فق 2017/9/13   �الربع�ء   يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/1139  ا�ضتئناف جتاري   
 - م�ليهوتر�  �سندير  �سوبه��ض  م�ليهوتر�  ر�ج  نخيل   -1 ���س��ده/  �مل�ست�أنف  �ىل 
ب�سفته �ل�سريك يف �سركة جولدن ك�بيت�لز - �ض م ح  جمهول حمل �الق�مة مب� 
�ن �مل�ست�أنف /مزون علي جمعه حمد �جلنيبي وميثله : عبد�لرحمن عمر عبد�هلل 
خمري - قد ��ست�أنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�س�در ب�لدعوى رقم : 2017/430 جت�ري 
�ملو�فق 2017/7/31    له� جل�سه يوم �الثنني   بت�ريخ 2017/6/12 وح��ددت  جزئي 
�ل�س�عة 10.00 �سب�ح�  ب�لق�عة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

 اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/2033  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1- من��سل عبد�لرحمن �سليم�ن جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
�ملدعي/ بنك �خلليج �الول - فرع دبي - وميثله : حممد عبد�مللك م�سطفى �هلي 
-  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم� مببلغ وقدره 
)242.492/87 درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة و�لف�ئدة �لق�نونية  %9 
�ملو�فق   �لت�م.  وحددت له� جل�سة يوم �الربع�ء   �ل�سد�د  من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى 
2017/7/26  �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة Ch1.C.14 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
�أي�م على �الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �سيكون مبث�بة  قبل �جلل�سة بثالثة 

ح�سوري.)علم� ب�أن �لتقرير قد ورد( 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1314  جتاري كلي               

�ستوميريوف�  2-د�ن��ي��ال  حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة   - للتج�رة  1-ف���م��ب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ت�سوك�رل�سك�  جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/ بنك �مل�سرق - �سركة م�س�همة ع�مة وميثله : 
من�سور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين   قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة �لز�م �ملدعي 
 )851.125.68( مبلغ  �جم�يل  و�الن��ف��ر�د  و�لتك�فل  ب�لت�س�من  �ملدعي  للبنك  يوؤدي�  ب���ن  عليهم� 
و�ستون  وثم�نية  درهم�  وع�سرون  وخم�سة  وم�ئة  �لف  وخم�سون  وو�ح��د  ثم�نيم�ئة  )فقط  دره��م 
فل�ض( و�لف�ئدة    �لق�نونية بو�قع 12% �سنوي�  من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�سد�د �لت�م و�لر�سوم 
�ل�س�عة 9.30 �ض  �ملو�فق  2017/7/24   �الثنني   يوم  له� جل�سة  و�الت��ع���ب.  وح��ددت  و�مل�س�ريف 
ب�لق�عة Ch2.E.22 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1381  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة م�يكرو توب للكمبيوتر - ذ م م 2- نور �لدين حممد ذي�ب 
حمل  جمهويل   - م  م  ذ   - للكمبيوتر  ت��وب  م�يكرو  �سركة  �ل�سخ�سي  �لكفيل   - �ليف 
: عبد�لعزيز خمي�ض علي  ع وميثله  م  �ض   - �لهالل  �ملدعي/ م�سرف  �ن  �الق�مة مب� 
عليهم�  �ملدعي  ب�لز�م  �ملط�لبة  �لدعوى ومو�سوعه�  عليك  �أق���م  قد   - �ل�س�م�سي  فرج 
و�تع�ب  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  و�لتك�فل مببلغ وقدره )508.844.88 درهم(  ب�لت�س�من 
�ملح�م�ة و �سمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل بال كف�لة.  وح��ددت له� جل�سة يوم �خلمي�ض  
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذ�   Ch2.E.21 ب�لق�عة  ���ض   9.30 �ل�س�عة    2017/7/27 �مل��و�ف��ق  
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت  ب�حل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده      
فى الدعوى رقم  2016/127   تنفيذ جتاري 

ط�لب �لتنفيذ: بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدودة  - عنو�نه : دبي - مكتب �الد�رة �ل�سرق �الو�سط - مدينة دبي 
لالنرتنت - �ض ب 66 ، ه�تف 043904722 ، ف : 043906607  

�ملنفذ �سده : كري�ن �ري�ن ، عنو�نه : دبي - معي�سم �الوىل - عق�ر�ت جمري� قولف - فيال رقم بي 52 ، ليم تري ف�يل ، رقم 
 �الر�ض 969 ، رقم �لبلدية )1-685( �مل�س�حة )856.10( م م )9214.98( قد مربع ، دبي �الإم�ر�ت �لعريبة �ملتحدة. 
�سيجرى  �حل���ل  �قت�سى  �ن  �لت�لية  �لثالث  �الي���م  م�س�ء ويف   5.00 �ل�س�عة   2017/7/19 �ملو�فق  �الرب��ع���ء   ي��وم  �ن��ه يف 
�اللكرتوين  وعلى موقعه�  للمز�د�ت  �الم���ر�ت  �لبيع)�سركة  به�  �نيط  �لتى  �دن���ه لدى �جلهة  �و�س�فه  �ملو�سحة  �لعق�ر  بيع 
قبل  �الأ�س��سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ال  ت�أمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم ب�عرت��سه معزز� مب� يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه �يد�ع ك�مل �لثمن و�مل�س�رييف 
خالل ع�سرة �ي�م �لت�لية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �ي�م �لت�لية 
�ملعرو�ض و�مل�سروف�ت خزينة  �لثمن  ب�يد�ع ك�مل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزي�دة  عن ع�سر  �مل��ز�د ب�سرط �ال تقل هذه  لر�سوم 
969 - �ملنطقة : معي�سم  �ملحكمة وفيم� يلي �و�س�ف �ملمتلك�ت  : نوع �لعق�ر : �ر�ض وم� عليه� من بن�ء - رقم �الر���ض : 

�الول - �مل�س�حة : 856.10 مرت مربع و�ملقدرة قيمته� ب��� )7000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم  2016/127   تنفيذ جتاري 

ط�لب �لتنفيذ: بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدودة  - عنو�نه : دبي - مكتب �الد�رة �ل�سرق �الو�سط - مدينة دبي 
لالنرتنت - �ض ب 66 ، ه�تف 043904722 ، ف : 043906607  

�ملنفذ �سده : كري�ن �ري�ن ، عنو�نه : دبي - معي�سم �الوىل - عق�ر�ت جمري� قولف - فيال رقم بي 52 ، ليم تري ف�يل ، رقم 
 �الر�ض 969 ، رقم �لبلدية )1-685( �مل�س�حة )856.10( م م )9214.98( قد مربع ، دبي �الإم�ر�ت �لعريبة �ملتحدة. 
�سيجرى  �حل���ل  �قت�سى  �ن  �لت�لية  �لثالث  �الي���م  م�س�ء ويف   5.00 �ل�س�عة   2017/7/19 �ملو�فق  �الرب��ع���ء   ي��وم  �ن��ه يف 
�اللكرتوين  وعلى موقعه�  للمز�د�ت  �الم���ر�ت  �لبيع)�سركة  به�  �نيط  �لتى  �دن���ه لدى �جلهة  �و�س�فه  �ملو�سحة  �لعق�ر  بيع 
قبل  �الأ�س��سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ال  ت�أمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم ب�عرت��سه معزز� مب� يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه �يد�ع ك�مل �لثمن و�مل�س�رييف 
خالل ع�سرة �ي�م �لت�لية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �ي�م �لت�لية 
�ملعرو�ض و�مل�سروف�ت خزينة  �لثمن  ب�يد�ع ك�مل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزي�دة  عن ع�سر  �مل��ز�د ب�سرط �ال تقل هذه  لر�سوم 
969 - �ملنطقة : معي�سم  �ملحكمة وفيم� يلي �و�س�ف �ملمتلك�ت  : نوع �لعق�ر : �ر�ض وم� عليه� من بن�ء - رقم �الر���ض : 

�الول - �مل�س�حة : 856.10 مرت مربع و�ملقدرة قيمته� ب��� )7000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر
يف الدعوى رقم 2017/54  بيع عقار مرهون 

�لعق�ر رقم 1606 ب�لط�بق رقم 16  �لتنفيذي على  �لقر�ر ب�يق�ع �حلجز  �لق�سية : ��سد�ر  مو�سوع 
و�ملو�قف رقم 3017 على قطعة  �لب�لغ م�س�حته 73.95 مرت مربع   3 �يالند فريفيلد  ب���رك  مببنى 

�الر�ض رقم 103 مبنطقة مر�سى دبي ب�إم�رة دبي نظري مبلغ وقدره 1.295.766.79 درهم 
ط�لب �العالن : ط�لب �لتنفيذ : م�سرف �بوظبي �ال�سالمي   

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سدهم� : 1-  ف�ر�ض �سمري رف�عي �حلمود  2- علي�ء عالء طوق�ن 
جمهويل حمل �الق�مة.  مو�سوع �الإع��الن : - نعلنكم ب�نه مت �حلجز على �مو�لكم �خل��سة وهي 
عب�رة عن �سقة �سكنية - مبنطقة مر�سى دبي رقم �الر���ض 103 - رقم �لط�بق : 16 رقم �لوحدة : 
1606 ��سم �ملبنى : ب�رك �يالند فريفيلد - �مل�س�حة : 73.95 مرت مربع وف�ء للمبلغ �ملط�لب به وذلك 

للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون�
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر
�ىل �ملدعي عليه/ �سود�كو للهند�سة و�ملق�والت - �ض ذ م م  

له�  �ملحكمة  �أدن���ه وحددت  �ملذكورة  �لعم�لية  �لدع�وي  �ق�مو� عليكم  �ملدعيني قد  ب�أن  نعلنكم 
جل�سة 2017/7/23   �ل�س�عة 8:30  

ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 
�ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري.  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 7000/2017/13
 6999/2017/13
 6998/2017/13
 6980/2017/13
 6966/2017/13
 7049/2017/13
7050/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

��سم �ملدعي
ج�ني�س�ن �س�مين�ت�ن 

حممد بالل حممد زم�ن 
مقبول �حمد عبد�لرب 

ر�مي�ض رجن�ن 
ر�مي�ض �س�وه�ن

�زهر حممود مندو�ض خ�ن 
�س�بز علي خ�ن �س�ه ز�رن  

مبلغ �ملط�لبة
16546 درهم +  تذكرة �لعودة
13692 درهم +  تذكرة �لعودة
17909 درهم +  تذكرة �لعودة
16618 درهم +  تذكرة �لعودة
9742 درهم +  تذكرة �لعودة
8559 درهم +  تذكرة �لعودة
9562 درهم +  تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

�ىل �ملدعي عليه/�سود�كو للهند�سة و�ملق�والت - �ض ذ م م  
له�  �ملحكمة  �أدن���ه وحددت  �ملذكورة  �لعم�لية  �لدع�وي  �ق�مو� عليكم  �ملدعيني قد  ب�أن  نعلنكم 

جل�سة 2017/7/23   �ل�س�عة 8:30  

ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 
�ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري.  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 7007/2017/13 
 7006/2017/13
 7005/2017/13
 7004/2017/13
 7003/2017/13
 7002/2017/13
7001/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

��سم �ملدعي
 ث�جن�ر�ج بريوم�ل

حممد �سهز�د خر�سد خ�ن 
علي ر�س� حممد نظري

جول نبي خ�ن رحيم �هلل 
�بو� لق��سم �سديق مال 

م�ين ر�م�ن 
حممد عدن�ن حممد ظفر �هلل خ�ن 

مبلغ �ملط�لبة
14326  درهم +  تذكرة �لعودة
13010  درهم +  تذكرة �لعودة
12095  درهم +  تذكرة �لعودة
17386  درهم +  تذكرة �لعودة
17961  درهم +  تذكرة �لعودة
10522  درهم +  تذكرة �لعودة
14292  درهم +  تذكرة �لعودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

�ىل �ملدعي عليه/�سود�كو للهند�سة و�ملق�والت - �ض ذ م م  
له�  �ملحكمة  �أدن���ه وحددت  �ملذكورة  �لعم�لية  �لدع�وي  �ق�مو� عليكم  �ملدعيني قد  ب�أن  نعلنكم 

جل�سة 2017/7/23   �ل�س�عة 8:30  

ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 
�ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري.  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 7051/2017/13 
 7052/2017/13
 7053/2017/13
 7054/2017/13
 7095/2017/13
 6965/2017/13
 7009/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

��سم �ملدعي
حممد ��سح�ق مي�ه �س�ند� علي 

علم جري ح�سن �بولب�س�ر 
خوكون مي�ه حممد �تور �يل

و�سيم �ف�سر �سيد جوهر
وق��ض �مني حممد �مني

حممد ر��سل مي�ه حممد جن�بت �هلل 
طيب ح�سني زكي �هلل 

مبلغ �ملط�لبة
 17584  درهم +  تذكرة �لعودة 
17535  درهم +  تذكرة �لعودة 
17072  درهم +  تذكرة �لعودة 
8255  درهم +  تذكرة �لعودة 

14213  درهم +  تذكرة �لعودة 
17402 +  تذكرة �لعودة 
13933 +  تذكرة �لعودة 

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

�ىل �ملدعي عليه/�سود�كو للهند�سة و�ملق�والت - �ض ذ م م  
له�  �ملحكمة  �أدن���ه وحددت  �ملذكورة  �لعم�لية  �لدع�وي  �ق�مو� عليكم  �ملدعيني قد  ب�أن  نعلنكم 

جل�سة 2017/7/23   �ل�س�عة 8:30  

ب�حل�سور �و من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 
�ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبث�بة �حل�سوري.  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 7008/2017/13 
 6978/2017/13
 6977/2017/13
 6979/2017/13
 6976/2017/13
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 6974/2017/13
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��سم �ملدعي
 �حمد �سهز�د حممد يو�سف 
�نريكو �سيلفي�سرت بون�سي 

م�ري ج�ر�سي روبني ميندوز� 
وحيد برو�ر علي حيدر ب��س�
�س�ه في�سل �سري �م�ن خ�ن 

�ين توم��ض ت�س�بر �تو �سك�ري�ه توم��ض
تي�سون م�ثيو م�ثيو توم��ض 

مبلغ �ملط�لبة
 7950  درهم +  تذكرة �لعودة 
10200  درهم +  تذكرة �لعودة 
17785  درهم +  تذكرة �لعودة 

8205 +  تذكرة �لعودة 
9596  درهم +  تذكرة �لعودة 

15503 +  تذكرة �لعودة 
4800 +  تذكرة �لعودة 

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

�ىل �ملدعي عليه/�سود�كو للهند�سة و�ملق�والت - �ض ذ م م  
�أدن����ه وحددت  �مل��ذك��ورة  �لعم�لية  �ل��دع���وي  عليكم  �ق���م��و�  ق��د  �ملدعيني  ب���أن  نعلنكم 

�ملحكمة له� جل�سة 2017/7/23   �ل�س�عة 8:30  

قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديكم  م�  تقدمي  وعليكم  ق�نون�  ميثلكم  من  �و  ب�حل�سور 
�جلل�سة بثالثة �ي�م على �القل ب�ال�س�فة �ىل �لر�سوم و�مل�س�ريف ويف ح�ل تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم 

مبث�بة �حل�سوري.  

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 6973/2017/13
 6971/2017/13
 6970/2017/13
 6969/2017/13
 6968/2017/13
 6967/2017/13
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��سم �ملدعي
ني�ز ن�يث�كود�ن 

ن�سري �حلق و��سل 
معر�ج حممد جلندر خ�ن 

في��ض خ�ن ممت�ز خ�ن 
بالل مي�ه �بو �لكالم 
نويد علي لي�قت علي 

مبلغ �ملط�لبة
6800  درهم +  تذكرة �لعودة
9582  درهم +  تذكرة �لعودة

12644  درهم +  تذكرة �لعودة
7550  درهم +  تذكرة �لعودة

17197  درهم +  تذكرة �لعودة
8555  درهم +  تذكرة �لعودة
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2017/123  تنفيذ عقاري      
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�س�در يف �لدعوى رقم 2016/592 عق�ري كلي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2211263.41 درهم( ، �س�مال للر�سوم و�مل�س�ريف وتنفيذ �حلكم 

ح�سب منطوقه. 
ط�لب �العالن : ط�لب �لتنفيذ : بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود   

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سدهم� : 1- �ال �سيتوده فر  جمهول حمل �الق�مة. 
مو�سوع �الإع��الن : - نعلنكم ب�نه مت �حلجز على �مو�لكم �خل��سة وهي عب�رة  قطعة 
�ر�ض بي�ن�ته� : رقم �الر�ض : 1114 - �ملنطقة : نخلة جمري� - �لوحدة : 709 - �مل�س�حة 
: 106.34  ��سم �ملبنى : ALSARROOD - B13 وذلك يف حدود قيمة �ملط�لبة 

)2211263.41( درهم وذلك للعلم مب� ج�ء به ونف�ذ مفعوله ق�نون�
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر
  يف الدعوى رقم 2017/684 تنفيذ جتاري  

مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�س�در يف �لدعوى رقم 2016/16 جت�ري كلي - 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )978346.82 درهم( ، �س�مال للر�سوم و�مل�س�ريف

ط�لب �العالن : ط�لب �لتنفيذ : م�سرف �الإم�ر�ت �ال�سالمي - �ض م ع 
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سده : 1-  مديه عبد�حلكيم حممد ث�ين بن ث�ين - 
جمهول حمل �الق�مة.  مو�سوع �الإعالن : - نعلنكم ب�نه مت �حلجز على �مو�لكم 
�خل��سة وهي عب�رة  ��سهم لدى �سوق دبي �مل�يل - وف�ء للمبلغ �ملط�لب به وقدره 
بن�ء على  )978346.82( دره��م وذل��ك للعم مب� ج�ء فيه ونف�ذ مفعوله ق�نون� - 

قر�ر �ملحكمة �ل�س�در بت�ريخ 2017/6/4 
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1808 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليهم /1-  �سركة نوج� للتج�رة �لع�مة - �ض م ح ب�إم�رة عجم�ن -2- حممد م�جد حممد 
�لع�مة  - �ض م ح 3- حممد ن��سر حممد  �لوي�سى - ب�سفته مدير و�س�من ل�سركة نوج� للتج�رة 
نعلنكم  م ح  جمهويل حمل �الق�مة  �لع�مة - �ض  للتج�رة  ل�سركة نوج�  نو��سره - ب�سفته �س�من 
ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�سته� �ملنعقدة بت�ريخ  2017/6/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�س�لح/بنك 
�الحت�د �لوطني - �ض م ع حكمت �ملحكمة ... ومبث�بة �حل�سوري : - ب�لز�م �ملدعي عليهم �ن يوؤدو� 
�لف�  و�سبعم�ئة  )مليون�  دره��م   1700896.49 مقد�ره  مبلغ  �ملدعي  �لبنك  �ىل  و�لتك�فل  ب�لت�س�من 
وثم�من�ئة و�ستة وت�سعون درهم� وت�سعة وع�سرون فل�س�( وف�ئدة ب�سيطة بو�قع ت�سعة ب�مل�ئة 9% �سنوي� 
مق�بل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�س�ريف  ب�لر�سوم  و�لز�مكم  �ل�سد�د  مت�م  وحتى   2016/8/4 ت�ريخ  من 
�تع�ب �ملح�م�ة ورف�ست م� عد� ذلك من طلب�ت.   حكم� مبث�بة �حل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل 
ثالثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن �سدر ب��سم �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/2915   جتاري جزئي              

وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته  �حلم�دي  �حمد  �سعيد  حممد  1-ج��سم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
م���ل��ك ���س��رك��ة �الب���ط����ل ل��ل��خ��دم���ت �ل��ري������س��ي��ة 2- حم��م��د جم���دي ع��ب��د�ل��غ��ن��ي حممد 
عبد�حل�فظ جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/ موفنبيك - بردبي موؤ�س�سة فردية 
�ل��دع��وى ومو�سوعه�  �أق���م عليك  قد   - �لبلو�سي  دروي�����ض حممد  �أم��ل خمي�ض   : وميثله 
�ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )134324 درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف و�تع�ب 
�ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من ت�ريخ  وحتى �ل�سد�د �لت�م و �سمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل بال 
كف�لة.  وحددت له� جل�سة يوم �لثالث�ء  �ملو�فق  2017/8/8  �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
Ch1.C.14 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2115  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�إنفوى �لع�ملية - �ض ذ م م  جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي/ م�سرف �لهالل - �سركة م�س�همة ع�مة وميثله : ن��سر 
�ملط�لبة  �ل��دع��وى ومو�سوعه�  �أق����م عليك  ق��د  م���ل �هلل حممد غ����من   
و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  دره��م(  وق��دره )76089  �ملدعي عليه� مببلغ  ب�لز�م 
و�ت��ع���ب �ملح�م�ة.  وح��ددت له� جل�سة ي��وم �الح��د  �مل��و�ف��ق  2017/7/23  
�أو  Ch1.C.12 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور  �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/937  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-ب�ست �ندي� لتج�رة �لديزل - ذ م م 2-ف�تي كر�ن عبدو جميد 
جنيب  جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي/ �سيتي بنك �ن �يه وميثله : ن��سر 
�أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي  م�ل �هلل حممد غ�من قد 
 2.948.089.83( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدو�  ب���أن  و�لتك�فل  ب�لت�س�من  عليهم� 
ت���ري��خ �ال�ستحق�ق وح��ت��ى ت�ريخ  ف���ئ��دة ق��دره��� 12% م��ن  ب���ال���س���ف��ة �ىل  دره����م(  
�ل�سد�د  و�سمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل.   وحددت له� جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  
2017/7/27  �ل�س�عة 9.30 �ض ب�لق�عة Ch2.E.21 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1930   تنفيذ جتاري  
2- عمر  م  م  ذ   - ح��رة  ب���رت��رز منطقة  تكنولوجي  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�لبحر  ط���ل��ب  �ن  �الق����م���ة مب����  �ل���ربزجن���ي  جم��ه��ويل حم���ل  ه������س��م 
وم�س�ركوه للمح�م�ة و�ال�ست�س�ر�ت �لق�نونية - ل�س�حبه� / يو�سف حممد ح�سن 
�أق�م  �لبحر - موؤ�س�سة فردية وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر  قد 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)51826(  �لغ�ء �المر �ملتظلم درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1892   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �و�سي�ن الند كوتينغ�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/م�ن ليفت ميدل �ي�ست - �ض ذ م م وميثله 
: يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر - قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية 
به وقدره )511496( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله 
�ستب��سر  �ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل 
�ملذكور  ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1621   تنفيذ جتاري  
تدين  ح�سني  2-ر���س���  م   م  ذ  �ض   - للتج�رة  بر�سكو  �سدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حمدي 3- �سعيد تيمور ماليري خو�ه لنكرودي  جمهويل حمل �الق�مة 
�لدعوى  عليك  �أق����م  ق��د   - �ي���ر�ن  ���س���در�ت  �لتنفيذ/بنك  ط���ل��ب  �ن  مب��� 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم ب�لت�س�من و�لتك�فل بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )30045871.65( درهم مع رد مبلغ �لت�أمني �ىل ط�لب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
ت�ريخ ن�سر هذ�  �ملذكور خالل 15 يوم� من  ب�لقر�ر  يف ح�لة عدم �اللتز�م 

�العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1448   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهم�/1- �سركة �وميج� تريدجن - �ض م ح ومديره� / �س�جن�ي 
م  جمهويل  م  ذ  ���ض   - للمق�والت  ئ��ي  �أم  �ي  ����ض  �ف  ن����ر�جن 2-�سركة  ر�مي�ض 
م  م  ذ   - �نترييورز  ب��روك  وي�ست  �لتنفيذ/�سركة  ط�لب  �ن  مب�  �الق�مة  حمل 
ن��سر   �آل  �نوهي  �حمد  يو�سف  عبد�هلل   : وميثله  ن�ري�ض   / مديره�  وميثله� 
بدفع  ب�لت�س�من  و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق�م عليك  قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )252172( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1546 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- حلوي�ت �ب�س�ر �الإير�نية - �ض ذ م م 2-ح�سن غالمر�س� 
بردب�ر 3- مطعم �ب�س�ر - �ض ذ م م  جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب 
�لتنفيذ/بنك �س�در�ت �ير�ن - قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )1403103.87( وق����دره  ب��ه  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  و�ل���ز�م���ك  �ع���اله 
�ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل  ب�لت�س�من  
ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ح���ل��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستب��سر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1677   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهم/1- �سركة �لز�وية �لذهبية ال�سالح �الط�ر�ت - ذ م م 2-�مر �هلل عبد�لرحمن ف��سلي 3-ح�مد 
م�سطفى رحيمي 4- موؤ�س�سة طريق �حلرير لتنجيد مق�عد �ل�سي�ر�ت 5- موؤ�س�سة برج �ل�س�عة ال�سالح �الط�ر�ت 
8- ح�مد  �ل�سي�ر�ت  غي�ر  �الط���ر�ت وقطع  لتج�رة  �لذهبي  �لدين��سور  موؤ�س�سة   -7 ر�س�ئي  كر�مي  6- غالمر�س� 
�أق�م عليك �لدعوى  �ي��ر�ن  قد  عبد�لرحمن ف��سلي جمهويل حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/بنك �س�در�ت 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1411236.47( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة - ب�لز�م �ملدعي عليهم� �الوىل و�لث�ين ب�لت�س�من و�لتك�فل فيم� بينهم� و�لفو�ئد �لق�نونية بو�قع 9% من 
ت�ريخ قيد �لنز�ع يف 2015/8/6  وحتى �ل�سد�د �لت�م  - �لز�م �ملدعي عليه �لث�لث ب�ملديونية �س�لفة �لبي�ن ب�لت�س�من 
مع �ملدعي عليه� �الوىل و�لفو�ئد �لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ قيد �لنز�ع يف 2015/8/6 وحتى �ل�سد�د �لت�م  - �لز�م 
�ملدعي عليه� �لر�بعة ب�ملديونية �س�لفة �لبي�ن ب�لت�س�من مع �ملدعي عليه� �الوىل -  �لز�م �ملدعي عليه� �خل�م�سة 
و�لث�من  �ل�س�بعة  عليهم�  �ملدعي  �ل��ز�م   - �الوىل  عليه�  �ملدعي  مع  ب�لت�س�من  �لبي�ن  �س�لفة  ب�ملديونية  و�ل�س�د�ض 
ب�ملديونية �س�لفة �لبي�ن ب�لت�س�من مع �ملدعي عليه� �الوىل - وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن

رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1909  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- بالنتيك خلدم�ت تخطيط �مل�س�ريع - موؤ�س�سة 
فردية - جمهول حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ ج�ي ديف 
�س�رم�   قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )213315( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة   وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوم� من   15 �ملذكور خالل  ب�لقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف ح�لة عدم 

ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1999  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- ح�سن �لعبدويل للمح�م�ة و�ال�ست�س�ر�ت �لق�نونية وميثله� 
/ ح�سن عبد�هلل �لعبدويل جمهول حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ خ�لد 
حممود �لنعن�عي قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل ط�لب  دره��م   )216752( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. ب�ال�س�فة �ىل مبلغ 8150 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه ف�ن 
�ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1968  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- تنزينه ��سالم للخدم�ت �لفنية - �ض ذ م م   جمهول 
حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ حممد �سد�م منري �حمد   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق���م عليك 
�ملنفذ به وقدره )11954( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
ف�ن  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1022 مبلغ  �ىل  ب�ال�س�فة 
�اللتز�م  عدم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستب��سر  �ملحكمة 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/886   تنفيذ مدين  
�الق���م��ة مب�  ���س��ده/1- روب���ريت ميت�سيل  جمهول حم��ل  �ملنفذ  �ىل 
يو�سف حممد   : �مل�نع وميثله  �س�مل حممد  �لتنفيذ/م�نع  �ن ط�لب 
ح�سن حممد �لبحر  قد �أق�م عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
ط�لب  �ىل  دره��م   )156325( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�ستب��سر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه ف�ن  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4562  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ملتيالين للعطالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
�ملط�لبة  ومو�سوعه�  �لدعوى  عليك  �أق���م  قد  عبد�لرحمن   /عبد�لغفور  �ملدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   66695( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB173185844AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6000  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لومكو �الم�ر�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
�ملدعي /�جنيلو دي��ض  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت 
و�لر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عم�لية وقدره� )35900 
يوم  له� جل�سة  �ل�سكوى:mb174028611ae  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف 
�الثنني �ملو�فق 2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ� ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3542  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �لفنية  للخدم�ت  �مل��ي��ز�ن  �مل��دع��ي عليه / 1-جن��م��ة  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق���م  قد  �سديق   حممد  برف�يز  /حممد  �ملدعي  �ن  مب�  �الق���م��ة 
درهم(   30932( �جم�يل  مبلغ  وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت  �ملط�لبة  ومو�سوعه� 
�ل�سكوى  رقم  و�مل�س�ريف  ب�لر�سوم  و�لز�مه�  دره��م(   2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت    mb171797314ae:لعم�لية�
ف�أنت مكلف ب�حل�سور  لذ�   ch1.A.5:ب�لق�عة �ل�س�عة 08.30 �ض   2017/8/10
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4429  عمايل جزئي
�الق�مة مب�  ذ.م.م جمهول حمل   - �ملدعي عليه / 1-ن��ز�ر ط�لب لالن�س�ء�ت  �ىل 
�ن �ملدعي /�قب�ل ح�سني ف�ئز �حمد  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   28133( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB172479789AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/8/6 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4435  عمايل جزئي

�الق�مة مب�  ذ.م.م جمهول حمل   - �ملدعي عليه / 1-ن��ز�ر ط�لب لالن�س�ء�ت  �ىل 
�ن �ملدعي /�سم�ض �لدين �أروب علي  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   25846( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB172824578AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/8/10 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6132  عمايل جزئي

�م �ي م.د.م.����ض جمهول حمل �الق�مة مب�  �ملدعي عليه / 1-�لكو �ي بي  �ىل 
�ن �ملدعي /نو�ب علي حممد �سعيد خ�ن  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   70758( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  �ملط�لبة 
�ملو�فق  )2000 دره��م( و�لر�سوم و�مل�س�ريف.  وح��ددت له� جل�سة يوم �لثالث�ء 
2017/8/8 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5534  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ريف� ديجيت�ل منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي /�رون��س�الم �سيتي�ر ف�لي�ب�ن  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   86516( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  �ملط�لبة 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  له� جل�سة  وح��ددت  و�مل�س�ريف.   و�لر�سوم  دره��م(   3000(
2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3531  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جنوم �خلليج خلدم�ت �الفر�ح �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� 
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تتيح اإمكانية ال�سحب النقدي بدون بطاقة

اأبوظبي االإ�شالمي يطلق ن�شخة جديدة ومطّورة من تطبيق 
اخلدمات امل�شرفية عرب الهواتف الذكية

فيت�س تثبت الت�شنيف االئتماين طويل االأجل وق�شري االأجل لبنك دبي 
التجاري عند م�شتوى A- مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة وF2  على التوايل

طريان االإمارات وفالي دبي تتعاونان لتوفري خيارات ال�شفر للعمالء

ال�شوؤون البلدية يف اأبوظبي تطلع على جتربة مدينة دبي املالحية مبجال الرتخي�س البحري

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع���ل���ن م�����س��رف �أب���وظ���ب���ي �الإ����س���الم���ي، 
�الإ�سالمية  �مل���ل��ي��ة  �خل��دم���ت  جمموعة 
�إط��الق ن�سخة جديدة من  �ل��ر�ئ��دة، عن 
�ملخ�س�ض  �ل�����س��ه��ري  �مل�����س��ريف  ت��ط��ب��ي��ق��ه 
مبز�ي�  يت�سم  و�ل���ذي  �ل��ذك��ي��ة  للهو�تف 
لت�سهيل  خ�����س��ي�����س���ً  ���س��م��م��ت  مم����ي����زة  
ح��ي���ة �ل��ع��م��الء و�ل��ت��ع��زي��ز م��ن جتربتهم 
حتويل  ح�س�ب�تهم،  �د�رة  يف  �مل�سرفية 

�الأمو�ل �أو دفع �لفو�تري.
للتطبيق  �جل����دي����دة  �ل��ن�����س��خ��ة  وت���وف���ر 
جمموعة من �ملز�ي� �لفريدة، مب� يف ذلك 
�لنقدية عرب  �ل�سحوب�ت  �إج��ر�ء  �إمك�نية 
ت�بع  �آيل  �سر�ف  جه�ز   700 من  �أك��ر 
للم�سرف دون ��ستخد�م بط�قة �خل�سم، 
�آمن  ب�سكل  �الأم���و�ل  �إر���س���ل  �إىل  �إ�س�فة 
و�سريع وبنقرة زر و�حدة �إىل �أي �سخ�ض 
مبن فيهم عمالء �مل�س�رف �الأخرى من 
�لت�بعة  �الآيل  �ل�����س��ّر�ف  �أج���ه���زة  خ���الل 
مل�����س��رف �أب��وظ��ب��ي �الإ���س��الم��ي. ك��م��� ب�ت 
ب���إم��ك���ن �ل��ع��م��الء �إر����س����ل �الأم������و�ل �إىل 
�ل���ه���و�ت���ف �مل��ت��ح��رك��ة ب���دول���ة �الإم��������ر�ت 
ب��ستخد�م طريقة “�لدفع بني �لهو�تف 

�ملتحركة” �ملت�حة يف �لتطبيق �جلديد.
��ستخد�م  م��ي��زة  تفعيل  للعمالء  مي��ك��ن 
�إىل  ل��ل��ول��وج  ب�لب�سمة  �لتعريف  تقنية 
مع�مالتهم  و�إجن�����ز  ح�س�ب�تهم  ب��ي���ن���ت 
للعمالء  �لتطبيق  يتيح  كم�  �أم����ن،  بكل 
�إيق�ف وتفعيل بط�ق�ت �خل�سم  �إمك�نية 

موؤقت�ً.  �مل���غ���ط����ة  �ل���ب���ط����ق����ت  �مل���ب��������س���ر 
ي�ستخدمون  مم��ن  للعمالء  وب�لن�سبة 
�لتطبيق  ف����إن  �ل��ذك��ي��ة،  “�آبل”  ���س���ع���ت 
ح�س�ب�تهم  �أر����س���دة  م��ر�ق��ب��ة  ل��ه��م  يتيح 
ب�������س���ه���ول���ة، وت���ل���ق���ي �الإ������س�����ع������ر�ت حول 
معرفة  عن  ف�ساًل  �مل�سرفية،  �ملع�مالت 
م��و�ق��ع �أق���رب ف��رع �أو جه�ز ���س��ر�ف �آيل 
ت�بعة للم�سرف من خالل �س�عة “�آبل” 

�لذكية. 
وبهذه �ملن��سبة، ق�ل فيليب كينغ، رئي�ض 
ل����الأف����ر�د- دولة  �مل�����س��رف��ي��ة  �خل���دم����ت 
�الم�ر�ت يف م�سرف �أبوظبي �الإ�سالمي: 
وطريقة  �ل��ع��م��الء  ح��ي���ة  �أمن�����ط  ت�سهد 
تغري�ً  �مل�سرفية  ملع�مالتهم  تنفيذهم 
طرح  د�ئم�ً  مّن�  ي�ستدعي  مم�  م�ستمر�ً، 
حلول رقمية ق�ئمة على �أف�سل �لتقني�ت 
تلبي  مب�ّسطة  م�سرفية  جتربة  لتقدمي 
وت�سمن  �ل����ك����ر�م  ع��م��الئ��ن���  م��ت��ط��ل��ب���ت 
ل��ه��م �أع���ل���ى درج�������ت �ل����ر�ح����ة و�الم�������ن. 
مع  �ملثمر  �لتو��سل  على  ونحر�ض  كم� 
عمالئن� بهدف فهم �حتي�ج�تهم وكيفية 
على  وب��ن���ًء  �مل�سرفية.  جتربتهم  �إث����ر�ء 
مز�ي�  ع���ّدة  ب�إ�س�فة  قمن�  �ل��روؤي��ة،  ه��ذه 
لتطبيقن�  �مل��ط��ّورة  �لن�سخة  �إىل  ف��ري��دة 
و�الآر�ء  �ملقرتح�ت  �إىل  ��ستن�د�ً  �مل�سريف 

�لتي تلقين�ه� مب��سرًة منهم.
رئي�ض  ترجم�ن،  م���زن  ق�ل  ومن ج�نبه، 
م�سرف  يف  و�لتميز  �لرقمية  �خل��دم���ت 
�أكر من  �إمت���م  �أبوظبي �الإ�سالمي: مع 
م��ل��ي��ون ع��م��ل��ي��ة م�����س��رف��ي��ة ع���رب تطبيق 

�رت�أين�  �لذكية،  �لهو�تف  على  �مل�سرف 
�أن ن�أخذ خطو�ت جديدة لتعزيز جتربة 
�خلدم�ت  ����س��ت��ع��م���ل��ه��م  ع��ن��د  ع��م��الئ��ن��� 
�مل�سرفية عرب �جلو�ل من خالل �إطالق 
�لتطبيق   ه����ذ�  �إن  �جل���دي���د.  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
يوؤكد �لتز�م م�سرف �أبوظبي �الإ�سالمي 
بتوفري جتربة م�سرفية �أف�سل لعمالئه 
ودعمهم بحلول مبتكرة تعمل على دمج 
حي�تهم  ���س��م��ن  �مل�����س��رف��ي��ة  خ��دم���ت��ه��م 
�ليومية. وت�أتي ن�سخة �لتطبيق �جلديدة 

و�البتك�ر  �ل��ت�����س��م��ي��م  الأ���س��ت��ودي��و  ث���م���رًة 
تطويره  مت  �ل�����ذي  ل��ل��م�����س��رف  �ل���ت����ب���ع 
�لرقمية  ل���ل���خ���دم����ت  ح��������س���ن����ً  ل���ي���ك���ون 
للعمالء  و�مل���الئ���م���ة.ومي���ّك���ن  �مل��ب��ت��ك��رة 
�إىل  �ل��و���س��ول  م��ن خ��الل ه��ذ� �لتطبيق 
وتف��سيل  وبط�ق�تهم  ح�س�ب�تهم  بي�ن�ت 
مع�مالتهم، ف�ساًل عن �إ�س�فة �أو حذف 
�أو تعديل ق�ئمة �مل�ستفيدين من �ملع�مالت 
�مل�سرفية. كم� ميكنهم من فتح ح�س�ب�ت 
جديدة ب�سكل فوري من دون �حل�جة �ىل 

ذلك،  على  وع����الوًة  ج��دي��دة.  م�ستند�ت 
تف��سيل  �إد�رة  م��ن  �ل��ع��م��الء  �سيتمكن 
ملفهم �ل�سخ�سي، و�سبط و�إع�دة تعيني 
رموز �لو�سول عرب �الإنرتنت ب�سكل �آمن 

جلميع �لقنو�ت �مل�سرفية �لرقمية. 
�لعربية  ب���ل��ل��غ��ت��ني  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ي��ت��وف��ر 
لنظ�مي  م����ت�����ح  وه������و  و�الإجن����ل����ي����زي����ة، 
و�أندرويد   iOS �إ����ض  �أو  �آي  �لت�سغيل 
جم�ن�ً  حتميله  ومي��ك��ن   ،Android

من متجري �آبل �ستور وجوجل بالي.

•• دبي – د. حممود علياء

�أعلن بنك دبي �لتج�ري �أن وك�لة فيت�ض قد ق�مت بتثبيت 
ت�سنيفه �الئتم�ين للقدرة على �الإيف�ء ب�لتز�م�ته طويلة 
�الأجل وق�سرية �الأجل عند م�ستوى A- و F2   على 
للبنك.  �مل�ستقرة  �مل�ستقبلية  �لنظرة  ت�أكيد  مع  �لتو�يل 
على  �لبنك  حل�سول   �لكبري   �الحتم�ل  يعك�ض  و�ل��ذي 

�لدعم �حلكومي عند �حل�جة.
لدى  �حل��ي��دة  �ل�سيولة  م�ستوي�ت  على  �ل��وك���ل��ة  و�أث��ن��ت 

�لبنك خالل ظروف �ل�سوق �لتن�ف�سية.
وفيم� يلي تف��سيل �لت�سنيف �الئتم�ين:

م�ستوى  عند  �الأج��ل  طويل  �الئتم�ين  �لت�سنيف  تثبيت 
“A-” مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

�الأج��ل عند م�ستوى  �الئتم�ين ق�سري  �لت�سنيف  تثبيت 
م�ستوى  عند  �جل���دوى  تقييم  ت�سنيف  “F2”تثبيت 
م�ستوى  عند  �حلكومي  �لدعم  ت�سنيف  »bb+”تثبيت 
 ”-A“ 1« تثبيت ت�سنيف �أر�سية �لدعم عن م�ستوى«

عن  �مل�سمونة  غ��ري  �لرئي�سية  �ل��دي��ون  ت�سنيف  تثبيت 
   ”A-”/ “F2“ م�ستوى

ملحة عامة عن بنك دبي التجاري
ت�أ�س�ض بنك دبي �لتج�ري يف دبي-  دولة �الإم�ر�ت �لعربية 

�ملتحدة ع�م 1969 وهو �سركة م�س�همة ع�مة.  
�إن �أ�سهم �لبنك مدرجة يف �سوق دبي �مل�يل وهي مملوكة 
من  �ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ر�ت  دول���ة  ملو�طني  ب�لك�مل 
بينه� %20 مملوكة من قبل موؤ�س�سة دبي لال�ستثم�ر�ت 
�حلكومية. وت�سل �لقوى �لع�ملة يف �لبنك �إىل 1.060 

موظف� وموظفة ينتمون �إىل 44 جن�سية. 
ويقدم �لبنك جمموعة متك�ملة من �ملنتج�ت و�خلدم�ت 
�الأفر�د  من  لعمالئه  و�الإ�سالمية  �لتج�رية  �مل�سرفية 
24 فرع�  �أف��رع مكونة من  �سبكة  و�ل�سرك�ت من خالل 

ب�الإ�س�فة �إىل من�ستني رقميتني ومكتبي �سرف.
�ل�سر�ف  �جهزة  و��سعة من   �سبكة  �لبنك يف  وي�ستثمر   
 191 �إىل  ت�سل  و�لنقد  �ل�سيك�ت  �إي��د�ع  �أجهزة  و  �الآيل 

جه�ز�. 

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تعقد اجتماعا 
مع �شركاء مو�شم �شيف اأبوظبي 2017

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ملو�سم �سيف  �ملنظمة  و�لثق�فة �جلهة  لل�سي�حة  �أبوظبي  عقدت هيئة 
�لذي يق�م يف �لفرتة م� بني 20 يوليو �جل�ري و 20 �أغ�سط�ض �ملقبل �جتم�ع� 
ل�سرك�ء �ملو�سم و �جله�ت �ملعنية مبن�رة �ل�سعدي�ت للعمل �سوي� ل�سم�ن جن�ح 
�أبوظبي على حد  ن�سخة �لع�م �جل�ري من �ملو�سم و�لذي يرتقبه �سك�ن وزو�ر 
�سبل  و�لع�م  �خل��ض  �لقط�عني  من  �ل�سرك�ء  مع  �لهيئة  ممثلو  �سو�ء.وبحث 
يت�سمن  و�ل���ذي   2017 �أبوظبي  �سيف  مو�سم  �نعق�د  ف��رتة  خ��الل  �لتع�ون 
برن�جم� غني� ب�لفع�لي�ت �لرتفيهية و�لع�ئلية ع�ملية �مل�ستوى على مد�ر �سهر 
ك�مل يف جميع �أرج�ء �إم�رة �أبوظبي.وتق�م فع�لي�ت مو�سم �سيف �أبوظبي هذ� 
و�لظفرة  و�لعني  �أبوظبي  مدينة  على  تتوزع  ت�سوق  وم��ر�ك��ز  م�س�رح  يف  �لع�م 
وتت�سمن ع�سرة عرو�ض ترفيهية حية و�ملئ�ت من عرو�ض وخ�سوم�ت وجه�ت 
�لت�سوق يف 12 مركز ت�سوق وعرو�ض �ملط�عم �إ�س�فة �إىل فر�سة �لفوز بو�حدة 

من خم�ض �سي�ر�ت بي �إم دبليو ف�خرة.

•• دبي -وام: 

�ب��رم��ت ط���ري�ن �الإم������ر�ت وف���الي دب���ي �م�����ض �سر�كة 
الإطالق تع�ون بينهم� على نط�ق و��سع، يوفر للعمالء 
خي�ر�ت �سفر ال ت�س�هى فيم� تو��سل كل ن�قلة �لعمل 
�سبكة  م��ن  �ست�ستفيد  لكنه�  �مل�ستقلة  �إد�رت���ه����  حت��ت 
عملي�ته�  ن��ط���ق  لتو�سيع  �الأخ����رى  �ل��ن���ق��ل��ة  خ��ط��وط 
�ملبتكرة  �ل�����س��ر�ك��ة  ه����ذه  �ل��ن��م��و.وت��ت��ع��دى  وت�����س��ري��ع 
�مل�س�ركة يف �لرموز، حيث تت�سمن �لتع�ون يف حتقيق 
تك�مل �سبكة �خلطوط وج��د�ول �لرحالت ومن �س�أن 
ه���ذ� �ل��ن��م��وذج �جل��دي��د �أن ي��وف��ر ل��ع��م��الء ف���الي دبي 
�إمك�نية مو��سلة �سفرهم ب�سال�سة �إىل وجه�ت طري�ن 
طري�ن  عمالء  �م���م  �سيفتح  بينم�  �لع�ملية  �الإم�����ر�ت 

�الإم�ر�ت �سبكة خطوط فالي دبي �الإقليمية �لقوية.
�لرئي�سي  مركزهم�  تطوير  �لن�قلت�ن  تو��سل  و�سوف 
يف مط�ر دبي �لدويل، ومو�ءمة �أنظمتهم� وعملي�تهم� 
ل�سم�ن توفري جتربة �سفر ال ت�س�هى عرب مط�ر دبي 
�لدويل �لذي يحتل �ليوم �ملرتبة �الأوىل ع�ملي�ً يف �أعد�د 
�مل�س�فرين �لدوليني.وق�ل �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد 
�الأعلى  �لرئي�ض  �آل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطري�ن 
ملجموعة طري�ن �الإم���ر�ت ورئي�ض فالي دبي �ن هذ� 
طري�ن  من  لكل  ومهم�ً  مثري�ً  تطور�ً  ي�سكل  �لتع�ون 
�الإم�ر�ت وفالي دبي و�سن�عة �لطري�ن يف دبي �أي�س�ً 
ب��ستقاللية  �لعمل  و��سلت�  �لن�قلتني  �ن  �ىل  م�سري� 
تفتح  و�سوف  �مل��سية،  �ل�سنو�ت  خ��الل  ت�مني  وجن���ح 
ميكن  �لتي  �له�ئلة  �لقيمة  �جل��دي��دة  �ل�سر�كة  ه��ذه 

لتك�مل منوذجي �لعمل حتقيقه� للعمالء وللن�قلتني 
�أ���س��ط��ول ط���ري�ن �الإم�������ر�ت يتكون  ول��دب��ي.ي��ذك��ر �ن 
تخدم  ع��ري�����ض  ج�سم  ذ�ت  ط���ئ��رة   259 م��ن  ح���ل��ي���ً 
157 وجهة مب� يف ذلك 16 حمطة �سحن فقط فيم� 
ت�سغل فالي دبي �أ�سطواًل مكون�ً من 58 ط�ئرة بوينج 
�ملوحدة  �ل�سبكة  وت�سم  حمطة   95 وت��خ��دم   ،737
على  �لعمل  �ل�سر�كة  ه��ذه  ���س���أن  حم��ط��ة.وم��ن   216
حت�سني �سبكتي �خلطوط و�سبط مو�عيد �لرحالت، 
وف��ت��ح خ��ط��وط ل��رب��ط م��زي��د م��ن �مل����دن، م��� �سيو�سع 
خي�ر�ت �ل�سفر �ملت�حة �أم�م �لعمالء كم� �ست�س�عد كال 
�لن�قلتني على تطوير وتنمية �حلركة عرب �سبكتيهم� 
�مل�سرتكة  �ل�سبكة  ت�سل  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �ملتك�ملتني 
لطري�ن �الإم�ر�ت وفالي دبي بحلول ع�م 2022 �إىل 

240 وجهة يخدمه� �أ�سطول يزيد تعد�ده على 380 
ط�ئرة.وقد ب��سرت فرق من طري�ن �الإم�ر�ت وفالي 
دب���ي �ل��ع��م��ل م��ع���ً الإط����الق ع���دد م��ن �مل���ب����در�ت ت�سمل 
�لعملي�ت �لتج�رية وتخطيط �ل�سبكة وعملي�ت �ملط�ر 
برن�جمي  مو�ءمة  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لعمالء،  وخدم�ت 
�أن يبد�أ  �ملقرر  �لد�ئمني.ومن  �مل�س�فرين  مك�ف�أة والء 
تنفيذ هذه �ل�سر�كة خالل �الأ�سهر �لقليلة �ملقبلة مع 
�لرحالت  رم��وز  يف  للم�س�ركة  حم�سنة  ترتيب�ت  �أول 
�عتب�ر�أً من �لربع �الأخري من �ل�سنة �جل�رية 2017. 

و�سوف يعلن عن مزيد من �لتف��سيل يف وقت الحق.
وتعمل طري�ن �الإم�ر�ت وفالي دبي �ململوكت�ن ملوؤ�س�سة 
دبي لال�ستثم�ر�ت �حلكومية ب��ستقاللية ت�مة وحتت 

�إد�رتني منف�سلتني مت�م�ً.

•• دبي-وام:

�أم���م وفد  �ملالحية”  دبي  “�سلطة مدينة  ��ستعر�ست 
ب�أبوظبي”  �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ن��ق��ل  �ل�����س��وؤون  “ د�ئ����رة  م��ن 
يف  �لبحرية  �لو�س�ئل  وترخي�ض  ت�سجيل  يف  جتربته� 

دبي وفق �أرقى �مل�ستوي�ت �لع�ملية .
“�سلطة  ذل��ك خ��الل �جتم�ع عقد بدبي يف مقر  ج���ء 
�لطرفني  �إمي���ن  من  �نطالق�ً  �ملالحية”  دبي  مدينة 

�الحت�دية  �حلكومية  �جل��ه���ت  ب��ني  �لتك�مل  ب�أهمية 
ي�سب يف م�سلحة  �الإم�������ر�ت مب���  دول���ة  و�مل��ح��ل��ي��ة يف 

تطوير قط�ع �لنقل �لبحري .
�لو�س�ئل  وترخي�ض  ت�سجيل  �آل��ي��ة  �جل���ن��ب���ن  وب��ح��ث 
�لبحرية ومق�رنة �لر�سوم �ملقرتحة للخدم�ت �لبحرية 
يف �إم������رة دب���ي و�أب��وظ��ب��ي مب��� ي��خ��دم حت��ق��ي��ق �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت لتحقيق �ل�سع�دة و�لر�س� للمتع�ملني.
تخلل �لزي�رة �سرح مف�سل عن �خلدم�ت �لتي تقدمه� 

�ل�سلطة ال �سيم� على �سعيد �الرتق�ء بتنظيم عملي�ت 
دبي  �إم����رة  يف  �لبحرية  �لو�س�ئل  وترخي�ض  ت�سجيل 
ن���ف��ذة م��وح��دة ت�سمل على جميع  ت��وف��ري  م��ن خ��الل 

�خلدم�ت ذ�ت �ل�سلة ب�لرتخي�ض �لبحري .
يف  �مل�����س��رتك  ب�لتن�سيق  �ل��ت��ز�م��ه��م���  �ل��ط��رف���ن  و�أك����د 
وتب�دل  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �ل��ع��م��ل  ور�����ض  ت��ن��ظ��ي��م  جم�����ل 
�لتي ت�سب يف خدمة  �خل��رب�ت و�لتج�رب و�ملعلوم�ت 
�ملدير  �لدبو�ض  علي  �للق�ء  �لبحري.ح�سر  �لقط�ع 

�لتنفيذي للعملي�ت وح�مد ح�سن مدير �أول �لت�سجيل 
و�لرتخي�ض من “�سلطة مدينة دبي �ملالحية” و�س�مل 
�إد�رة �ل�سي��س�ت لقط�ع �لنقل �لبحري  �ملهريي مدير 
و�لت�سريع�ت  �ل�سي��س�ت   - فريق  رئي�ض  زك��ري���  وزي��د 
و�للو�ئح �لتنظيمية وهيثم يو�سف م�ست�س�ر ق�نوين - 
�للو�ئح �لتنظيمية وت�سجيل �لعق�ر�ت من قبل د�ئرة 
�ل�سوؤون �لبلدية و�لنقل ب�أبوظبي �إ�س�فة �إىل عدد من 

�مل�سوؤولني و�ملديرين من �لطرفني.

قيمة اأ�شهم االأجانب تقفز اإىل 99.1 
مليار درهم يف اأ�شواق املال خالل يونيو

•• اأبوظبي -وام:

قفزت �لقيمة �ل�سوقية الأ�سهم �مل�ستثمرين �الأج�نب يف �أ�سو�ق �مل�ل �الإم�ر�تية 
�إىل 99.1 ملي�ر درهم مع نه�ية �سهر يونيو �مل��سي بنمو ن�سبته 2.3% 
 96.9 مق�رنة مع �سهر م�يو �لذي بلغت فيه قيمة ملكيتهم من �الأ�سهم 

ملي�ر درهم وذلك وفق� الأحدث �الأرق�م �لر�سمية �ل�س�درة عن �الأ�سو�ق .
�لقيمة  فيه�  ت�سل  �لتي   2017 �لع�م  بد�ية  منذ  �الأوىل  �مل��رة  ه��ذه  تعد 
من  و�أج�نب  وخليجيني  عرب  من  �الأج�نب  �مل�ستثمرين  الأ�سهم  �ل�سوقية 
غري �لعرب هذ� �مل�ستوى من �الإرتف�ع يف خطوة رمب� متهد لتج�وزه� ح�جز 
توقع�ت  ح�سب  �لع�م  ذ�ت  من  �لث�لث  �لربع  نه�ية  مع  دره��م  ملي�ر   100

�لعديد من �ملحللني.
�ال�ستثم�ر�ت  يف  �مل�سجلة  للزي�دة  �الأك��رب  �لدعم  �أن  �الإح�س�ء�ت  و�أظ��ه��رت 
�الأجنبية يف �أ�سو�ق �مل�ل �الإم�ر�تية ج�ءت من �سريحة �مل�ستثمرين �الأج�نب 
ملي�ر   68.4 �إىل  الأ�سهمهم  �ل�سوقية  �لقيمة  �رتفعت  �لذين  �لعرب  غري 
�سهر م�يو  دره��م يف  65.9 ملي�ر  %3.7 مق�رنة مع  ن�سبته  بنمو  دره��م 
�لعرب يف  �ل�سوقية لالأج�نب من غري  �لقيمة  �سبقه. وفيم� و�سلت  �لذي 
�سوق دبي �مل�يل 38.2 ملي�ر درهم فقد و�سلت �إىل نحو 30.2 ملي�ر درهم 

يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �مل�لية .
�خلليجيني  للم�ستثمرين  ملكيته�  تعود  �لتي  �الأ�سهم  قيمة  �سعيد  وعلى 
فقد بلغت يف نه�ية �سهر يونيو 24.2 ملي�ر درهم منه� 13.7 ملي�ر درهم 

يف �سوق دبي �مل�يل و 10.5 ملي�ر درهم يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �مل�لية.
 6.5 نف�سه  �ل�سهر  �الأ�سهم يف  �لعرب من  مللكية  �ل�سوقية  �لقيمة  وو�سلت 
ملي�ر درهم منه� 2.3 ملي�ر درهم يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �مل�لية و4.2 

ملي�ر درهم يف �سوق دبي �مل�يل .
لبع�ض  ب�الإ�س�فة  و�لعق�ر  �لبنوك  �أ�سهم  من  كبرية  �سريحة  �أن  �إىل  ي�س�ر 
�الأمر  يونيو  �سهر  خالل  جيد�  ن�س�ط�  �سجلت  �الأخ��رى  �ل�سغرية  �الأ�سهم 
�لع�ئدة  لالأ�سهم  ���س��و�ء  �ل�سوقية  �لقيمة  مك��سب  زي����دة  يف  �س�هم  �ل���ذي 

ملكيته� لالأج�نب �أو �مل�ستثمرين �ملحليني .

تخريج الدفعة االأوىل من برنامج التاأمني 
امل�شريف مبعهد االمارات للدرا�شات املالية 

•• دبي -وام: 

�حتفى معهد �الم�ر�ت للدر��س�ت �مل�سرفية و�مل�لية بتخريج 160 موظف� 
�سمن برن�مج �لت�أمني �مل�سريف.

�س�رك يف �لربن�مج - �لذي يتم��سى مع �أهد�ف �حلكومة �لر�مية �إىل تعزيز 
�لقدر�ت و�ملوؤهالت �ملهنية لدى �ملو�طنني �الإم�ر�تيني لرفع ن�سبة �إنت�جية 
 ”85“  - �ل���ت����أم���ني  ب��ق��ط���ع  �ل��ع��م��ل 
ب��ن��ك �الحت�����د �لوطني  م��وظ��ف��� م��ن 
�خليمة  ر�أ�������ض  ب��ن��ك  م���ن  و”75” 

�لوطني.
�لرئي�سة  �لعن��سر  �لربن�مج  يغطي 
و�لت�أمني  �مل���ل��ي��ة  �خل��دم���ت  ل��ق��ط���ع 
�مل�سريف  �لت�أمني  بقط�ع  يتعلق  فيم� 
ومن������ذج�����ه وم���ن���ت���ج����ت���ه و�الدخ����������ر 
ومنتج�ت  �ال���س��ت��ث��م���ري��ة  و�مل��ن��ت��ج���ت 
�لعميل  وف��ه��م  للتق�عد  �لتخطيط 
وكيفية حتديد �حتي�ج�ته وم� ي�سكل 
و�العتب�ر�ت  للعميل  جيدة  مم�ر�سة 

�الأخالقية للم�ست�س�ر �مل�يل.
وق�ل �سع�دة جم�ل �جل�سمي مدير ع�م �ملعهد �إن تخريج هذه �لدفعة ي�أتي 
��سرت�س�د� بروؤية �لقي�دة �حلكيمة �لتي ت�سع تنمية �ملو�رد �لب�سرية �ملو�طنة 
مه�ر�ت  لبذل �جلهد يف �سقل  �ملعنية  �ملوؤ�س�س�ت  وتوجه  �أولوي�ته�  قمة  يف 

�ملهنيني من �أبن�ء �لدولة و�لع�ملني ب�لقط�ع �مل�سريف وقط�ع �لت�أمني.
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وزارة املالية توقع اتفاقية تعاون ب�شاأن
 اإ�شناد م�شروع رهن االأموال املنقولة اإىل م�شرف االإمارات للتنمية

االأول الن�شف  يف  للمزادات  الوطنية  مركز  مركبات  مبيعات  % ارتفاع   131

خالل انتخابات الغرفة يف دورتها ال�ساد�سة يف مقر غرفة دبي

اإعادة انتخاب حميد حممد بن �شامل رئي�شًا لغرفة التجارة الدولية – االإمارات 

•• دبي-الفجر: 

دبي  �إم���رة  يف  مبقره�  �مل�لية  وز�رة  وقعت 
�تف�قية تع�ون مع م�سرف �الإم�ر�ت للتنمية 
ب�س�أن �إ�سن�د م�سروع �إن�س�ء �سجل �إلكرتوين 
�الأمو�ل  برهن  �ملرتبطة  �حلقوق  الإ�سه�ر 
�ملنقولة و�إد�رته �إىل �مل�سرف، وذلك بهدف 
�لتي  �لق�نونية و�لت�سريعية  �لبيئة  توفري 
تتيح للم�س�ريع و�ل�سرك�ت و�ملوؤ�س�س�ت رهن 
�ملنقولة ك�سم�ن مق�بل �حل�سول  �أمو�له� 
و�ملوؤ�س�س�ت  �ل��ب��ن��وك  م���ن  ق���رو����ض  ع��ل��ى 
ينظم  ق�نوين  �إط���ر  �سمن  وذل��ك  �مل�لية؛ 
للع�مة  ويتيح  �الإل��ك��رتوين،  �ل�سجل  عمل 
�الطالع على �ملعلوم�ت �لتي يتم �إ�سه�ره� 
ق�عدة  يف  �لتحري  طريق  ع��ن  �ل�سجل  يف 

بي�ن�ت �ل�سجل.
ووق�������ع �الت���ف����ق���ي���ة �����س����ع�����دة خ�����ل����د علي 
ل�سوؤون  �مل�س�عد  �ل���وز�رة  وكيل  �لب�ست�ين، 
�لعالق�ت �مل�لية �لدولية؛ ور��سد حمبوب 
م�سبح، �لرئي�ض �لتنفيذي ب�الإن�بة مل�سرف 
�الإم�ر�ت للتنمية، وبح�سور جمموعة من 
�ملدر�ء �لتنفيذين ومدر�ء �الإد�ر�ت وروؤ�س�ء 

�الأق�س�م يف �لوز�رة. 
�أن  �إىل  �لب�ست�ين  علي  خ�لد  �سع�دة  و�أ�س�ر 
الإ�سه�ر  �إل��ك��رتوين  �سجل  �إن�����س���ء  م�����س��روع 
�ملنقولة  �الأم��و�ل  �ملرتبطة برهن  �حلقوق 
قد ج�ء بهدف متكني �ل�سرك�ت و�مل�س�ريع 
من ت�سجيل �أمو�له� �ملنقولة و��ستخد�مه� 

ك�������س���م����ن����ت، �الأم�������ر �ل������ذي مي��ك��ن��ه��� من 
�حل�������س���ول ع���ل���ى �ئ���ت���م����ن����ت ومت����وي����الت 
�ملم�ر�س�ت  معظم  و�أن  خ��سة  م�سرفية، 
�حل���ل��ي��ة �ل��ق���ئ��م��ة يف �ل���دول���ة ت��ت��م��ث��ل يف 
مل�  �ل��ع��ق���ر�ت،  ل��ق��رو���ض  �مل��م��ول��ني  تف�سيل 
ت���وف���ره م���ن �إط������ر ق����ن���وين ي��دع��م حقوق 

�ل�سم�ن يف �الأمو�ل غري �ملنقولة.
وق�ل �سع�دته: يوفر م�سروع رهن �الأمو�ل 
�لبيئة  �مل�س�ريع  متويل  ل�سم�ن  �ملنقولة 
ت�سمح  �ل���ت���ي  و�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة  �ل���ق����ن���ون���ي���ة 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  فيه�  لل�سرك�ت، مب� 
مق�بل  ك�سم�ن  �مل��ن��ق��ول��ة  �أم��و�ل��ه���  ب��ره��ن 
�لبنوك  م����ن  ق����رو�����ض  ع���ل���ى  �حل�������س���ول 
و�مل�����س���رف و�مل��وؤ���س�����س���ت �مل���ل��ي��ة، يف �لوقت 
�لذي يوؤ�س�ض م�سروع �ل�سجل �الإلكرتوين 
�الأمو�ل  برهن  �ملرتبطة  �حلقوق  الإ�سه�ر 
و�لتنظيمي،  �ل��ق���ن��وين  �الإط������ر  �مل��ن��ق��ول��ة 
ومي��ك��ن �مل��ع��ن��ي��ني و�ل��ع���م��ة م���ن �الإط����الع 
و�لتحري عن �ملعلوم�ت �لتي يتم �إ�سه�ره� 
�لق�نون  �إىل  ب�ال�ستن�د  وذل��ك  �ل�سجل،  يف 
�الحت�دي رقم 20 ل�سنة 2016 والئحته 

�لتنفيذية«
على  �مل�سروع  هذ�  يعمل  �سع�دته:  و�أ�س�ف 
تو�سعة  على  �مل�لية  �ملوؤ�س�س�ت  قدرة  تعزيز 
عملي�ت �الإقر��ض مق�بل �سم�ن�ت منقولة 
تت�سمن  �لتي  �ملنقولة  �الأمو�ل  و��ستخد�م 
�ملدينة  و�ل��ذمم  �ملخزون  �ملث�ل  �سبيل  على 
�لتحليالت  �أظ����ه����رت  وق����د  ك�����س��م���ن���ت. 

�القت�س�دية تز�يد فر�ض ح�سول �ل�سرك�ت 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة على متويل يف �لدول 
للمع�مالت  ف���ع��ل��ة  ق��و�ن��ني  تعتمد  �ل��ت��ي 
�مل�سمونة يف ت�سجيل رهن �الأ�سول �ملنقولة، 
لت�سنيف  �ل���دول  ه��ذه  حتقيق  ي��دع��م  كم� 
تن�ف�سيته�  م��ن  وي��رف��ع  �أف�����س��ل،  �إئ��ت��م���ين 
يف جم����ل مم���ر���س��ة �الأع���م����ل، ف�����س��اًل عن 
تعزيز ��ستقر�ر �لنظ�م �مل�يل نظر�ً لوجود 
�لبنية �لق�نونية و�الإط�ر �لت�سريعي �ملنظم 

لعملي�ت �الإقر��ض �مل�سمون. 
و�أ�سندت وز�رة �مل�لية م�سروع �إن�س�ء و�إد�رة 
الإ����س���ه����ر �حلقوق  �الل����ك����رتوين  �ل�����س��ج��ل 
�سم�ن�ً  �ملنقولة  �الأم���و�ل  برهن  �ملرتبطة 
يف  للتنمية،  �الإم�����ر�ت  م�سرف  �إىل  لدين 
ودعم  وتطوير  بتنفيذ  �مل�سرف  دور  �إط���ر 
�س�ملة  �ل����دول����ة،  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����س���ري��ع 
و�الأن�سطة  و�لعق�رية  �ل�سن�عية  �مل�س�ريع 
�لعق�ري  و�الئتم�ن  و�ل��زر�ع��ي��ة،  �حلرفية 
�ملب�ين  وتطوير  و�سي�نة  لبن�ء  �ملخ�س�ض 
�ملعدة لالإ�سك�ن �ل�سخ�سي، وقبول �لود�ئع 
�العتب�ريني،  لالأ�سخ��ض  وفتح �حل�س�ب�ت 
و�مل�لية  �مل�����س��رف��ي��ة  �الأع����م�����ل  وم��ب������س��رة 

�الأخرى �ملرتبطة ب�أغر��ض �مل�سرف. 
بني  �ملوقعة  �ل��ت��ع���ون  �تف�قية  ن�ست  وق��د 
للتنمية  �الإم����ر�ت  وم�سرف  �مل�لية  وز�رة 
على عدد من �الإجر�ء�ت، يتمثل �أبرزه� يف 
�اللتز�م ب�إن�س�ء و�إد�رة �ل�سجل �اللكرتوين 
يف �إط�ر �أف�سل �ملم�ر�س�ت �لدولية، وتنظيم 

ب�لتن�سيق  دوري��ة  تدريبية  وور���ض  ل��ق���ء�ت 
�ل��وز�رة للق�س�ة و�ملخت�سني و�خلرب�ء  مع 

للتعريف ب�إجر�ء�ت تطبيق �لق�نون.
�إعد�د  من  �نتهت  قد  �مل�لية  وز�رة  وك�نت 
در������س����ة ج�����دوى مل�������س���روع ره����ن �الأم������و�ل 
�مل��ن��ق��ول��ة ل�����س��م���ن مت��وي��ل �مل�����س���ري��ع على 

مدى ع�مي 2012 و2013،
�أ�س��سية  م�سحية  در����س��ة  تنفيذ  و�سملت   
�حل�لية  �الإق����ر������ض  مم����ر����س����ت  مل��خ��ت��ل��ف 
�ملم�ر�س�ت  �أف�����س��ل  وحت���دي���د  �ل���دول���ة،  يف 
�لدولية يف هذ� �ملج�ل، ومن ثم عقد ور�ض 
�لدولة  يف  �لعالقة  ذ�ت  �جله�ت  مع  عمل 
�لتحدي�ت  وحت���دي���د  �مل�������س���روع  مل��ن���ق�����س��ة 
و�ل�سرك�ت  �الأع���م����ل  ق��ط���ع  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة. و�ن��ت��ه��ت �ل����وز�رة 
بعملية  �ملتعلقة  �لوث�ئق  �إع��د�د جميع  من 
�أجري  كم�  �لع�مة،  و�ل�سي��س�ت  �لت�سجيل 
�لتطوير  نو�حي  خمتلف  لتحديد  تقييم 
�لق�نونية و�ملوؤ�س�سية �لالزمة الإن�س�ء نظ�م 
�ملنقولة  ب����الأم���و�ل  �مل�����س��م��ون��ة  �مل��ع���م��الت 
وف���ق �أف�����س��ل �مل��م���ر���س���ت ومب���� ي��ت��و�ءم مع 

خ�سو�سية دولة �الإم�ر�ت. 
و�سدر يف 29 م�يو 2013 قر�ر �ملجل�ض 
�لوز�ري للخدم�ت رقم 82-5خ-4 ب�س�أن 
توجيه وز�رة �مل�لية ب�إعد�د م�سروع ق�نون 
�ملنقولة  �الأم����و�ل  ره��ن  لت�سجيل  �حت����دي 
ل�����س��م���ن �مل�����س���ري��ع، و�ل��ت��ن�����س��ي��ق م��ع وز�رة 
�لعربية  �الإم��������ر�ت  وم�����س��رف  �الق��ت�����س���د 

ب��ع��د �النته�ء  �مل���رك���زي و�إح���ل��ت��ه  �مل��ت��ح��دة 
من �إعد�ده �إىل �للجنة �لفنية للت�سريع�ت 

للدر��سة. 
و�سكلت وز�رة �مل�لية فريق�ً ق�نوين�ً د�خلي�ً 
���س��م ب���ق��ة م���ن �خل�����رب�ء �ل��ق���ن��ون��ني من 
�إىل  ب�الإ�س�فة  �ل��دول��ة،  يف  �ملعنية  �جله�ت 
الإعد�د   ،IFC �لدولية  �لتمويل  موؤ�س�سة 
م�����س��ودة �ل��ق���ن��ون �الحت������دي ب�����س���أن رهن 
وعقدت  للدين،  �سم�ن�ً  �ملنقولة  �الأم���و�ل 
�لوز�رة �أكر من 40 �جتم�ع�ً مع �جله�ت 
و�إع���د�د  ملن�ق�سة  �ل��دول��ة  يف  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
م�سودته  م��ن���ق�����س��ة  مت  �ل��ق���ن��ون،  م�����س��ودة 
�لنه�ئية مع �جله�ت �ملعنية و�للجنة �لفنية 
�الجتم�ع�ت  م��ن  ع��دد  خ��الل  للت�سريع�ت 

�لالحقة. 
�لق�نون �الحت�دي لرهن �الأمو�ل  و�عتمد 
�مل��ن��ق��ول��ة ���س��م���ن���ً ل��دي��ن م��ن ق��ب��ل �ملجل�ض 
�ملنعقدة  جل�سته  يف  �الحت������دي  �ل��وط��ن��ي 
 12 يف  ل��ي�����س��در   ،2016 ي��ون��ي��و   14 يف 
رقم  �الحت����دي  �لق�نون   2016 دي�سمرب 
�الأم����و�ل  ره���ن  ب�����س���أن   2016 ل��ع���م   20
لدين و�لذي ن�ست م�دته  �ملنقولة �سم�ن�ً 
ب�جلريدة  �ل��ق���ن��ون  ن�����س��ر  ع��ل��ى   47 رق���م 
�لر�سمية و�لعمل به بعد ت�سعني يوم�ً من 
ت�ريخ ن�سره، كم� ن�ست �مل�دة رقم 46 على 
�خل��سة  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  ت�����س��در  �أن 
ب���ل��ق���ن��ون خ���الل ���س��ت��ة �أ���س��ه��ر م���ن ت�ريخ 

�لعمل ب�لق�نون. 

•• دبي –الفجر:

ك�سف مركز �لوطنية للمز�د�ت -ع�سو 
�لت�بعة  �الأع���م����ل  م���ر�ك���ز  جم��م��وع��ة 
�رتف�ع  �أن  �الإم������ر�ت- ع��ن  مل��و����س��الت 
�مل�ستعملة  �ملركب�ت  �سوق  على  �لطلب 
�لطلب  زي���دة  �نعك�ض على  �ل��دول��ة  يف 
�ملعرو�سة  �مل�ستعملة  �مل��رك��ب���ت  ع��ل��ى 
ل��ل��م��ز�د�ت،  حيث  �لوطنية  م��رك��ز  يف 
مبيع�ت  ن�سبة  يف  �رت��ف���ع  �ملركز  حقق 
�الأول من  �ل��ن�����س��ف  خ���الل  �مل��رك��ب���ت 
%131 مق�رنة  بن�سبة   2017 ع�م 
بعدد �ملركب�ت �ملب�عة يف �لفرتة نف�سه� 

خالل ع�م 2016.
�إبر�هيم  حممد  �سلم�ن  �ل�ّسيد  و�أف���د 
ب�أن  للمز�د�ت،  �لوطنية  مركز  مدير 

�ل��ن��ت���ئ��ج �الإي��ج���ب��ي��ة و�ل��ن��وع��ي��ة �لتي 
جت�سيد  �إال  ه���ي  م����  �مل���رك���ز  ح��ق��ق��ه��� 
حلجم �لثقة �لتي يحظى به� من قبل 
�لدولة،  وخ����رج  د�خ��ل  م��ن  متع�مليه 
�الأول  �لن�سف  خ��الل  مت  �أن���ه  م�سري�ً 
مز�د�ً،   12 تنظيم  �حل���يل  �لع�م  من 
من  م��رك��ب��ة   1،256 خ��الل��ه���  بيعت 
يع�دل  م���  �أي  مركبة،   1،667 �أ���س��ل 
%75من �إجم�يل �ملركب�ت �مل�ستعملة 
�ملعرو�سة. و�سرح �إبر�هيم �أن خدم�ت 
�الأمر  و�لكف�ءة،  �جل��ودة  ع�لية  �ملركز 
م�س�ركة  حت��ق��ي��ق  يف  �أ����س���ه���م  �ل������ذي 
�جلمهور  �سر�ئح  خمتلف  م��ع  ف�علة 
�مل�ستهدف، حيث تبلور ذلك من خالل 
حتقيق �ملركز �رتف�ع�ً يف ن�سبة مبيع�ت 
�ملركب�ت خالل �لن�سف �الأول من ع�م 

2017 بن�سبة %131 مق�رنة بعدد 
نف�سه�  �ل���ف���رتة  يف  �مل��ب���ع��ة  �مل��رك��ب���ت 

خالل ع�م 2016. 
و�أف�د �إبر�هيم ب�أن �ملركز يتيح للجمهور 
عدة قنو�ت للم�س�ركة يف �ملز�د�ت �لتي 
ينظمه�، منه� �لت�سجيل و�مل�س�ركة من 
www. خ��الل �مل��وق��ع �الإل���ك���رتوين
يبلغ  حيث   ،  alwataneya.ae
�اللكرتوين  �ملوقع  يف  �مل�سجلني  ع��دد 
نه�ية  حتى  متع�مٍل   12،400 بلغ 
منهم    ،2017 ل��ع���م  �الأول  �لن�سف 
�لدولة   د�خ��ل  من  متع�ماًل   9،809
متع�ماًل  و2،591    ،85% بن�سبة 

من خ�رج �لدولة بن�سبة 15%.
ج�نب  �إىل  �أن������ه  �إب����ر�ه����ي����م  و�أو������س�����ح 
للجمهور  ميكن  �الل��ك��رتوين  �مل��وق��ع 

��ستعر��ض مو��سف�ت و�أ�سع�ر �ملركب�ت 
�سهولة  ب��ك��ل  �مل������ز�د�ت  يف  �مل��ط��روح��ة 
�ملركز  �إىل  �لو�سول  عن�ء  دون  وي�سر 
�ل����ذك����ي حت����ت ��سم  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 
 »Alwataneya Auctions«
�لتطبيق�ت  حتميل  مو�قع  يف  و�مل��ت���ح 
�إ�س�فة  ب����الي،  وج���وج���ل  ���س��ت��ور  �آب����ل 
�الن�ستغر�م  ع��ل��ى  �مل��رك��ز  ح�����س���ب  �إىل 
 @alwataneya.auctions
، م�سري�ً �أنه ميكن للمتع�مل �الطالع 
ع��ل��ى ����س���روط و�أح����ك�����م �مل�������س����رك���ة يف 
�ملز�د�ت من خالل �ملوقع �اللكرتوين 
ب���مل��رك��ز، وك��ذل��ك �حل�سول  �خل������ض 
�لتو��سل  خ��الل  م��ن  �مل��ع��ل��وم���ت  على 
مع �ملوؤ�س�سة على �لرقم �ملج�ين ملركز 

�الت�س�ل 8006006.  

•• دبي –الفجر: 

لغرفة  �لعمومية  �جلمعية  عقدت 
�ل���ت���ج����رة �ل���دول���ي���ة – �الإم��������ر�ت 
مقر  يف  �ل��ع���م  �ل�سنوي  �جتم�عه� 
وذلك  دب��ي  و�سن�عة  جت���رة  غرفة 
�إد�رة  جم��ل�����ض  �أع�������س����ء  الن��ت��خ���ب 

�لغرفة ورئي�ض جمل�ض �الإد�رة.
و�أ����س���ف���رت �ن��ت��خ���ب���ت �ل��غ��رف��ة عن 
�إع�دة �نتخ�ب كل من �سع�دة حميد 
ب���ن ����س����مل، �الأم�����ني �لع�م  حم��م��د 
�ل��ت��ج���رة و�ل�سن�عة  الحت���د غ��رف 
و�سع�دة  للغرفة،  رئي�س�ً  ب���ل��دول��ة 
ع�م  مدير  �جل��سم،  حممد  خ�لد 
�لفجرية  غ��رف��ة جت�����رة و���س��ن���ع��ة 
�له��سمي،  وح�سن  للغرفة،  ن���ئ��ب���ً 
يف  �لدولية  �لعالق�ت  رئي�ض  ن�ئب 
غرفة دبي �أمين�ً ع�م�ً للغرفة وذلك 

للفرتة �لث�نية على �لتو�يل.
ون�ئب  �ل��رئ��ي�����ض  �خ��ت��ي���ر  وج����رى 
�لرئي�ض و�الأم��ني �لع�م عن طريق 

�أع�س�ء  قبل  من  �ملب��سر  �الق��رت�ع 
�لنت�ئج  ت��ع��ك�����ض  ح���ي���ث  �ل���غ���رف���ة، 
��ستمر�ر  �خل��ض يف  �لقط�ع  رغبة 
قي�دة قوية متثلهم ومتثل ق�س�ي� 
غرفة  د�خ�������ل  �ل����ق����ط�����ع  وه�����م�����وم 
وحتقق  بب�ري�ض  �لدولية  �لتج�رة 
من  ��ستف�دة  �أق�سى  وللقط�ع  لهم 
�القت�س�دية  �ملنظمة  هذه  ع�سوية 
�لدولية وذلك بعد �لنج�ح �لكبري 
�لذي حققته �لغرفة خالل �لفرتة 

�ل�س�بقة.
وقد �سم �لت�سكيل �جلديد ملجل�ض 
ع�سو�ً،   13 �لدولية  �لغرفة  �إد�رة 
�أع�س�ء  خم�سة  �ن��ت��خ���ب  مت  ح��ي��ث 
و�نتخ�ب  �خل��ض  �لقط�ع  ميثلون 
�لغرف  ممثلي  من  �أع�س�ء  ثم�نية 

�لتج�رية ب�لدولة. 
و���س��ك��ر ���س��ع���دة ح��م��ي��د حم��م��د بن 
ثقتهم  ع���ل���ى  �الأع�����������س������ء  �����س�����مل 
�ل��ك��ب��رية ب���ه، جم����دد�ً �ل��ع��ه��د على 
�ال�ستمر�ر يف م�سرية دعم �لقط�ع 

�خل��ض، وخدمة جمتمع �الأعم�ل 
يف �ل���دول���ة وف���ق م��� ت��وف��ره غرفة 
خدم�ت  م���ن  �ل���دول���ي���ة  �ل���ت���ج����رة 
على  م�س�همته  لتعزيز  وم��ب���در�ت، 

�ل�س�حة �القت�س�دية �لع�ملية.
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  �أن  ���س��ع���دت��ه  و�أك����د 
حتقيق  على  �أك��رب  تركيز�ً  �ست�سهد 
للغرفة  �ال�سرت�تيجية  �الأه����د�ف 
�الإد�رة،  جم��ل�����ض  و���س��ع��ه���  و�ل���ت���ي 
فع�لي�ت  ب��ت��ن��ظ��ي��م  و�ال����س���ت���م���ر�ر 
بّن�ءة  م��ب���در�ت  و�إط���الق  متنوعة، 
من �س�أنه� تعزيز ر�س�لة �لغرفة يف 
�إبر�ز �لدور �لفع�ل ملجتمع �الأعم�ل 
�ل�سي��س�ت  ���س��ي���غ��ة  يف  �مل���ح���ل���ي 

�لتج�رية �لع�ملية.
�له��سمي:  ح�����س��ن  ق�����ل  وب�������دوره 
�لتج�رة  نحن م�ستمرون يف غرفة 
�لدولية – �الم�ر�ت على �لنهج ذ�ته 
�لذي بد�أن�ه منذ ت�أ�سي�ض �لغرفة يف 
جهودن�  م�سخرين   ،2004 �لع�م 
�ملحلي،  �الأع��م���ل  جمتمع  خل��دم��ة 

ونحن  �لتنموية،  �أهد�فه  وحتقيق 
من  �مل��زي��د  ��ستقط�ب  �إىل  نتطلع 
و�ال�ستمر�ر  �لغرفة  �إىل  �الأع�س�ء 
لالأع�س�ء  ح�سرية  مز�ي�  بتوفري 
الإت�حة �لفر�سة لهم ليكونو� جزء�ً 
�القت�س�دية  �ملنظومة  م��ن  ف��ع���اُل 
للدفع  �أ�س��سي�ً  وعن�سر�ً  �لع�ملية 
جدير  �لع�ملية.  �ل��ت��ج���رة  بتطوير 
غرفة  �د�رة  جم��ل�����ض  �أن  ب���ل��ذك��ر 
�لتج�رة �لدولية - �الم�ر�ت، يعمل 
�لتج�رة  غ��رف  �حت����د  حت��ت مظلة 
وفق�ً  وذل���ك  ب���ل��دول��ة،  و�ل�سن�عة 
22 ل�سنة  للق�نون �الحت���دي رقم 
2000 ووفق نظ�م غرفة �لتج�رة 

�لدولية يف ب�ري�ض.
�لت�بع  �الإم�������ر�ت  ف���رع  �إن  وي��ذك��ر 
– ب�ري�ض  لغرفة �لتج�رة �لدولية 
2004، حيث  �لع�م  ت�أ�س�ض يف  قد 
ي�����س��م يف ع�����س��وي��ت��ه �ل���ع���دي���د من 
�لفع�لي�ت �القت�س�دية من �سرك�ت 
وموؤ�س�س�ت كربى تعمل يف خمتلف 

ب�لدولة.  �الأع��م���ل  جم���الت قط�ع 
�لدولية  �ل���ت���ج����رة  غ��رف��ة  ومت��ث��ل 
و�ملوؤ�س�س�ت  �ل�سرك�ت  �الإم���ر�ت   –

و�ل�سن�عية  و�مل��ه��ن��ي��ة  �ل��ت��ج���ري��ة 
�ملجتمع  يف  �الإم��������������ر�ت  ل�����دول�����ة 

�لدويل.

اأ�شواق االأ�شهم االإماراتية ترفع مكا�شبها 
اإىل 10.2 مليار درهم يف جل�شتني

و��سلت �أ�سو�ق �مل�ل �الإم�ر�تية تعزيز مك��سبه� يف �ليوم �لث�ين من تع�مالت •• اأبوظبي-وام:
�الأ�سبوع بقي�دة قط�عي �لعق�ر و�لبنوك م� دفع ب�ملوؤ�سر�ت �لع�مة لتخطي 
حتقيق  يف  و�أ�سهم  �لفني  �لتحليل  معطي�ت  ح�سب  جديدة  مق�ومة  نق�ط 
�لقيمة �ل�سوقية الأ�سهم �ل�سرك�ت �ملتد�ولة �أرب�ح� بقيمة 6.1 ملي�ر درهم 

�الأمر �لذي رفع من مك��سبه� خالل جل�ستني �إىل 10.2 ملي�ر درهم .
وفيم� �رتفع �ملوؤ�سر �لع�م ل�سوق دبي �مل�يل بن�سبة %0.82 ب�لغ� 3602 
%1.14 مغلق�  �مل�لية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �لع�م ل�سوق  �ملوؤ�سر  نقطة ك�سب 
�ت�س�ع م�س�حة  �لتي �سهدت  �لتع�مالت  4575 نقطة يف خت�م جل�سة  عند 

�للون �الأخ�سر على �س��سة �لعر�ض .
وق�ل و�سط�ء يف �ل�سوق �إن تو��سل �الإيج�بية ك�ن متوقع� يف �أد�ء �ل�سوقني 
��ستمر�ر  و�سط  �لتوقع�ت  ف�قت  �الأ�سهم  بع�ض  حققته�  �لتي  �ملك��سب  لكن 
�نتظ�ر �ف�س�ح �ل�سرك�ت �لقي�دية عن بي�ن�ته� �مل�لية عن �لن�سف �لث�ين من 

. �لع�م 2017 
�إىل  ق�فز�  �لقوي  �سعوده  د�م���ك  �سهم  و��سل  �لتو�يل  على  �لث�ين  ولليوم 
4.43 درهم  �أن يعود ويقل�ض من مك��سبه ويغلق عند  4.57 درهم قبل 

بنمو ن�سبته %3.8 تقريب� بتد�والت بلغت قيمته� 99 مليون درهم .
و�سهدت جل�سة �م�ض جن�ح �سهم �عم�ر ب�الإرتف�ع �إىل 8.01 درهم يف خطوة 
خالل  �نتظ�ره�  ط�ل  جديدة  �سعرية  مر�كز  لبن�ء  �م�مه  �لطريق  مهدت 

�الأي�م �لق�دمة �إىل ج�نب �سعود �سهم �ر�بتك �إىل 3.58 درهم .
�لتك�فلي  �لت�أمني  �أ�سهم  بدء عملي�ت جتميع على  ولوحظ خالل �جلل�سة 
من  �لدعم  ج���ء  �لع��سمة  �سوق  ويف  جيدة  مك��سب  غ�لبيته�  حققت  �لتي 
�سهم �ت�س�الت �لذي قفز �إىل 18.35 درهم ب�الإ�س�فة ل�سهم بنك �أبوظبي 
�الأول �ل�س�عد مل�ستوى 10.85 درهم وكذلك �سهم �لد�ر �ملغلق عند 2.37 

درهم.
و بلغت قيمة �ل�سفق�ت �ملربمة يف �ل�سوقني نحو 605 ماليني درهم وعدد 
�سفقة..   6049 خ��الل  م��ن  نفذت  �سهم  مليون   360 �مل��ت��د�ول��ة  �ل�سهم 
 24 �أ�سهم  �أ�سع�ر  �نخف��ض  مق�بل  ربحية  على  �سركة   30 �أ�سهم  و�أغلقت 

�سركة ومل يطر�أ تغيري يذكر على �أ�سع�ر �أ�سهم 10 �سرك�ت .

اأبوظبي ت�شت�شيف املوؤمتر الوزاري الدويل 
للطاقة النووية للقرن احلايل 30 اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

�لنووية  للط�قة  �ل���دويل  �ل����وز�ري  �مل��وؤمت��ر  �أع��م���ل  �أب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيف 
للقرن �ل� 21 و�لذي يعقد خالل �لفرتة من 30 من �سهر �أكتوبر �إىل 

�الأول من �سهر نوفمرب �لق�دمني.
و�أعلنت وز�رة �لط�قة �أن �ملوؤمتر تنظمه �لوك�لة �لدولية للط�قة �لذرية 
 OECD/NEA �ل��ن��ووي��ة  �لط�قة  وك���ل��ة  م��ع  ب�لتع�ون   IAEA
�لهيئة �الحت�دية للرق�بة  ب�لتع�ون مع  �ل��وز�رة  فيم� يعقد حتت رع�ية 

�لنووية.
ويهدف �ملوؤمتر - �لذي ي�س�رك فيه وزر�ء وخرب�ء دوليون رفيعو �مل�ستوى 
- �إىل تعزيز �حلو�ر �لتف�علي وتب�دل �الأفك�ر ب�س�أن دور �لط�قة �لنووية 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  يف  و�مل�س�همة  للط�قة  �مل�ستقبلي  �لطلب  تلبية  يف 
و�لتخفيف من �آث�ر تغري �ملن�خ عالوة على �ملن�ق�سة وتب�دل �الآر�ء ب�س�أن 

�لق�س�ي� �لرئي�سية �لتي تعد �ملفت�ح لتطوير �لط�قة �لنووية.
و�حللول  �الآر�ء  �ملتحدثون  يتب�دل  رئي�سية  نق��ض  حلق�ت  �أرب��ع  وخ��الل 
�أ�سئلة و�أجوبة بج�نب تقدمي عر�سني تقدمييني  �ملختلفة تليه� جل�سة 
خ��سني يركز�ن على دور �ملر�أة يف جم�ل �لط�قة �لنووية و�ال�ستثم�ر يف 
�أن �لط�قة  �لبلد�ن  �لنووية.ويرى عدد متز�يد من  تكنولوجي� �لط�قة 
�لنووية توؤدي دور� �أ�س��سي� يف �لت�سدي لتغري �ملن�خ و�الإ�سه�م يف �لتنمية 
�مل�ستد�مة وهن�ك 30 دولة ت�سغل حمط�ت للط�قة �لنووية و 30 دولة 

�أخرى ت�سعى وت�ستعد الإدخ�ل �لط�قة �لنووية.
 .. �لكهرب�ء  على  �لطلب  و�رتف�ع  لالقت�س�د  �ملت�س�رع  �لنمو  �سجع  فيم� 
�نت�ج  لت�سمل  فيه�  �لط�قة  م�س�در  لتنويع  �لعمل  على  �الإم����ر�ت  دول��ة 

�لكهرب�ء من خالل برن�مج �سلمي للط�قة �لنووية.
�أن  �مل��زروع��ي وزي��ر �لط�قة  ف���ر���ض  ف��رج  ب��ن حممد  و�أك���د مع�يل �سهيل 
�لنووية  �لط�قة  ووك�لة  �لذرية  للط�قة  �لدولية  �لوك�لة  مع  �ل�سر�كة 
تعزيز  �إىل  يهدف  �لنووية  للط�قة  �ل��دويل  �ل���وز�ري  �ملوؤمتر  تنظيم  يف 
مك�نة �الإم�ر�ت كدولة ر�ئدة يف قط�ع �لط�قة دولي� وهي يف �لوقت نف�سه 
تت�سق مع �الأهد�ف و�خلطط طويلة �ملدى �لتي �أر�سته� قي�دتن� �لر�سيدة 

ون�ست عليه� حم�ور �الأجندة �لوطنية وروؤية �الإم�ر�ت 2021.
�خلرب�ء  م��ن  نخبة  جت��م��ع  مث�لية  من�سة  ي�سكل  �مل��ن��ت��دى  �أن  و�أو����س���ح 
بن�ءة  من�ق�س�ت  الإج��ر�ء  �لع�مل  م�ستوى  على  �لط�قة  بقط�ع  و�ملعنيني 
على  وت���أث��ريه���  م��وؤخ��ر�  �لط�قة  �أ���س��و�ق  �سهدته�  �لتي  �لتوجه�ت  ح��ول 
�لقط�ع بج�نب �إت�حة فر�سة بحث �سبل �لتع�ون �مل�سرتك مع �لقط�عني 
�لق�دمة  لالأجي�ل  �لطبيعية  �مل���و�رد  ��ستد�مة  ل�سم�ن  و�خل������ض  �لع�م 
�ملمثل  �لكعبي  �ل�سفري حمد  �أكد  �مل�ستد�مة.من جهته  �لتنمية  وحتقيق 

�لد�ئم للدولة لدى �لوك�لة رئي�ض �ملوؤمتر �أهمية هذ� �حلدث .
 40 ��ستمرت  �لتي  �لن�جحة  �لدولة  �سر�كة  �لنظر يف  عند  �أن��ه  م�سيف� 
ع�م� مع �لوك�لة �لدولية للط�قة �لذرية و�لتي تغطي جم�الت �لتع�ون 
�ملختلفة - وخ��سة �لتع�ون �لوثيق ب�س�أن تطوير �لبنية �لتحتية للط�قة 
�ملك�ن  �الإم����ر�ت هي  �أن  �لدولة - جند  �أح��رزت��ه  �ل��ذي  و�لتقدم  �لنووية 
�ملث�يل ملثل هذ� �ملوؤمتر �له�م.ومن �ملتوقع �أن ي�س�رك 500 من �خلرب�ء 
�ملهتمة  �ملختلفة  و�لهيئ�ت  �لوك�لة  يف  �الأع�����س���ء  �ل���دول  م��ن  �لدوليني 
�لنووية يف هذ�  �لط�قة  ��ستخد�م  ي�سرعون يف  �لذين  �لنووية  ب�لط�قة 
�ل�سعدي�ت يف  ريجي�ض يف جزيرة  �س�نت  فندق  �سيعقد يف  �ل��ذي  �ملوؤمتر 

مدينة �أبوظبي.
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2329  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة موغ�ل للمق�والت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي /مق�سود �حمد ع��سق ح�سني  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)30488 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb170818765ae  وحددت له� 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/7/27 �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4044  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فور�ض تري للكهروميك�نيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
�لدعوى ومو�سوعه�  �أق���م عليك  �ب��ر�ه���م  قد  �ملدعي /جوبني فرجي�ض  �ن  مب� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)47000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb172251464ae  وحددت له� 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق:2017/7/31 �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2351  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-هو�سبيت�ليتي د�ين�ميك�ض م.د.م.�ض جمهول حمل �الق�مة 
�أق���م عليك �لدعوى ومو�سوعه�  مب� �ن �ملدعي /�سو�سم� رجين� ليلي ف��ض  قد 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)219451 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف  وحددت له� جل�سة يوم �الربع�ء �ملو�فق:2017/7/26 
�ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أي�م على �الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2648  عمايل جزئي

�الق�مة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  تكنولوجيز  1-ري�سولف   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
مب� �ن �ملدعي /�ميت �س�تي�ض ف�ل�س�جنك�ر  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)99462 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )500 
  MB171211110AE/2017:درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى
وح�����ددت ل��ه��� ج��ل�����س��ة ي����وم �الث���ن���ني �مل�������و�ف�������ق:2017/8/14 �ل�����س���ع��ة 8.30 �ض 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك  ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م 

على �الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6286  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  �ملدعي عليه / 1-�سيتي �سربيت للخدم�ت  �ىل 
ومو�سوعه�  �ل��دع��وى  عليك  �أق����م  ق��د  �ودى   /بو�س�ن�  �مل��دع��ي  �ن  �الق���م��ة مب��� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)12133 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB173051549AE  وحددت 
له� جل�سة يوم �لثالث�ء �مل��و�ف��ق:2017/7/25 �ل�س�عة 8.30 �ض مبكتب �لق��سي 
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6377  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ىل �ملدعي عليه / 1-�مل��دين لنقل �لرك�ب ب�حل�فالت 
�أق���م عليك �لدعوى  �الق�مة مب� �ن �ملدعي /فد� ح�سني ح�جي �هلل ب��س�ي�  قد 
ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)9487 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172565964AE:ل�سكوى� و�مل�س�ريف رقم  و�لر�سوم  )1000 درهم( 
وح��ددت له� جل�سة يوم �لثالث�ء �مل��و�ف��ق:2017/7/25 �ل�س�عة 8.30 �ض مبكتب 
م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ�  �لق��سي 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل، 

ويف ح�لة تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2942  عمايل  جزئي 
ب�ن  نعلنكم  �الق�مة  حمل  جمهول  و�والده   عبد�خل�لق  �سيخ  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/6/20 بت�ريخ  �ملنعقدة  بجل�سته�  حكمت  �ملحكمة 
ل�س�لح/جوهر خ�ن �هلل بخ�ض ب�لز�م �ملدعى عليه� ب�أن توؤدي للمدعي مبلغ )27722( 
درهم وبتذكرة �لعودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�سي�حية عين� �و قيمته� نقد� م� مل 
يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليه� ب�ملن��سب من �لر�سوم و�مل�سروف�ت 
ق�بال لال�ستئن�ف خالل  . حكم� مبث�بة �حل�سوري  منه�  ن�سيبه  �ملدعي من  و�عفت 
ثالثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن �سدر ب��سم �س�حب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/1165  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- و�رملني ب�رينو للخدم�ت �لفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي/حممد �قت�د�ر علي ذو �لفق�ر علي نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�سته� 
علي  �قت�د�ر  ل�س�لح/حممد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/5/2 بت�ريخ  �ملنعقدة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )7.800( درهم وتذكرة  ب�أن  �ملدعى عليه�  ب�لز�م  �لفق�ر علي  ذو 
ب�لعمل لدى �س�حب عمل  �لتحق  �و مق�بله� نقد� م� مل يكن قد  ع��ودة ملوطنه عين� 
م�  ن�سيبه منه� ورف�ست  �ملدعي من  و�عفت  �مل�سروف�ت  ب�ملن��سب من  و�لزمته�  �خر 
عد� ذلك من طلب�ت . حكم� مبث�بة �حل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
�عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�سر هذ� �العالن �سدر ب��سم �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4548  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ومقهى زيت زيتون جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
�أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت  �ملدعي /حكيم يج�  قد 
و�لر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عم�لية وقدره� )10633 
يوم  له� جل�سة  �ل�سكوى:mb171847136ae  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف 
�الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� ف�أنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  �أو  ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4288  عمايل جزئي

مب�  �الق���م��ة  حمل  جمهول  �لتغليف  م��و�د  لتج�رة  1-�ل�سدرة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /حممد غ�سنفر علي بره�ن علي  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )18.721.4 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB172343590AE  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  درهم( 
له� جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/7/20 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4934  عمايل جزئي

�مل��دع��ي عليه / 1-ب��رل��ني للحر��سة �الم��ن��ي��ة جم��ه��ول حم��ل �الق���م��ة مب��� �ن  �ىل 
�أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة  �ملدعي /مهدي ح�سن جالل �حمد  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15558( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB173671424AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
لذ�  �لق��سي  مبكتب  �ض   08.30 �ل�س�عة   2017/7/26 �ملو�فق  �الربع�ء  يوم  جل�سة 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4715  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م  �لفنية  ل��ل��خ��دم���ت  ���س���ل��ح  ع��ب��د�ل�����س��الم  �مل��دع��ي عليه / 1-�ل�����س��ي��د  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �الق����م���ة مب���� �ن �مل���دع���ي /ع���م���رو حم��م��د حم��م��د �ح���م���د يون�ض  
ع��م���ل��ي��ة وقدره�  �مل��ط���ل��ب��ة مب�ستحق�ت  وم��و���س��وع��ه���  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق�����م  ق��د 
)20484 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س���ري��ف رقم 
�ملو�فق  �الح���د  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت    MB173314683AE:ل�سكوى�
ف�أنت مكلف ب�حل�سور  لذ�   ch1.A.5:ب�لق�عة �ل�س�عة 08.30 �ض   2017/7/23
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5835  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ن�ي�ض هوم للمق�والت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� 
ومو�سوعه�  �لدعوى  عليك  �أق���م  قد  عبدربه   حلمي  حممود  /حممد  �ملدعي  �ن 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )19750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb173857849ae  وحددت له� 
جل�سة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2017/8/8 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.1 لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4072  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل �الق���م��ة مب��� �ن  �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ل��ي��ال���ض لل�سحن 
�ملط�لبة  ومو�سوعه�  �ل��دع��وى  عليك  �أق����م  ق��د  خ���ن   زر�و�ر  رحيم  /عمر  �مل��دع��ي 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   26970( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB172778848AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:له� جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4125  عمايل جزئي

ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �سولو�سنز  ميدي�  �نرت�كتيف  1-�دف�ن�سد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي /جريميي��ض ر�ال جونز�ل�ض  قد �أق�م عليك 
�لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )42970 درهم( وتذكرة 
عودة مببلغ )2000 دره��م( و�لر�سوم و�مل�س�ريف .وح��ددت له� جل�سة يوم �الثنني 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:ب�لق�عة ���ض   08.30 �ل�س�عة   2017/8/7 �مل��و�ف��ق 
ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6744  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديفوكر�فت�ض للحلول ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� 
�ن �ملدعي /حممد �لي��ض نور حممد  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8342( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB175107745AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/30 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� ف�أنت 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و  مكلف ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4782  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي�سي ب�ي ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي /

غز�لة �غ� قلب �لدين �غ�  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت 
و�لر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19237( وق��دره���  عم�لية 
يوم  جل�سة  له�  وح��ددت    MB172546565AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف 
ف�أنت  لذ�   ch1.A.5:ب�لق�عة �ض   08.30 �ل�س�عة   2017/7/18 �ملو�فق  �لثالث�ء 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و  مكلف ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5660  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �س�دق خلدم�ت �لتنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي /في�سل لطيف حممد لطيف  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )24090 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB174067799AE  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:له� جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4528  عمايل جزئي

�ن  �الق�مة مب�  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-ذ� �سريكيل ميدي�  �ىل 
�أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة  �ملدعي /م�ري �ن ميالن� ن�تيفيد�د  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19297( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb171306365ae  وحددت له� جل�سة 
يوم �الربع�ء �ملو�فق 2017/8/9 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2 لذ� ف�أنت 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و  مكلف ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4571  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سبوتل�ض وينغز خلدم�ت تنظيف �ملب�ين و�مل�س�كن جمهول حمل 
�الق�مة مب� �ن �ملدعي /جون� ب�ك�ين ك�ولينج  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )26837 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb170364519ae  وحددت له� 
 ch1.A.1:ب�لق�عة �ض   08.30 �ل�س�عة   2017/8/14 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5645  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ت�ض �م جي للو�س�طة �لتج�رية جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
�ملط�لبة  �لدعوى ومو�سوعه�  �أق�م عليك  �ر�سيال  قد  ب�ريج�  �ملدعي /م�ي جوي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   66110( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb174285193ae  وحددت له� جل�سة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2 لذ� ف�أنت 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و  مكلف ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4718  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة  �لفنيه  �ملدعي عليه / 1-�جلديد للخدم�ت  �ىل 
�لدعوى ومو�سوعه�  �أق���م عليك  �ملدعي /فيجي�ض فيج�ي�ن فيج�ي�ن  قد  �ن  مب� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )54154 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB173966317AE  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:له� جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/24 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5062  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لفن �لقدمي لالعم�ل �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي /حممد خور�سيد نزير ح�سني  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )14000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb172778889ae  وحددت له� 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� ف�أنت 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و  مكلف ب�حل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5845  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بروكرز ك�فيه خلدم�ت رج�ل �العم�ل �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�الق�مة مب� �ن �ملدعي /�سفيتالن� كريفت�سون  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)61100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB174622639AE  وحددت 
�لق��سي  �ل�س�عة 8.30 �ض مبكتب  �مل��و�ف��ق:2017/8/3  له� جل�سة يوم �خلمي�ض 
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4636  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  و�لثقيلة  �خلفيفة  ب�ل�س�حن�ت  �مل��و�د  لنقل  1-�س�قي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �الق�مة مب� �ن �ملدعي /�سهب�ز �حمد ف�سل د�د  قد �أق�م عليك �لدعوى 
ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)60604 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  AE173299420MB:وقدره)800 درهم( وب�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى
�ل�������س����ع���ة 8.30 �ض  �مل���������و�ف���������ق:2017/7/24  ي�����وم �الث����ن����ني  ل���ه���� ج��ل�����س��ة  وح�������ددت 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:ب�لق�عة
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على 

�الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5493  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ملتيربوف لالعم�ل �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي /�سوجريت بوت�ي ر�م ر�م  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
وقدره)800  مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره���)14337  عم�لية  مب�ستحق�ت 
  AE171798936MB:ل�سكوى� رق���م  و�مل�����س���ري��ف  وب���ل��ر���س��وم  دره����م( 
م�س�ء�   15.00 �ل�س�عة  �مل����و�ف����ق:2017/7/19  �الرب��ع���ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت 
�أو من ميثلك ق�نوني� وعليك  ب�لق�عة:ch1.A.1 لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور 
بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م 

على �الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5036  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة مب�ين دمل� للمق�والت �لع�مة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�الق�مة مب� �ن �ملدعي /عبد�لق�در خ�ن ن�در خ�ن  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)34663 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB172527008AE  وحددت 
 ch1.A.5:له� جل�سة يوم �لثالث�ء �ملو�فق:2017/8/8 �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3636  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-��سرتن من & كو للتج�رة جمهول حمل �الق�مة مب� �ن 
�لدعوى ومو�سوعه�  �أق�م عليك  �مب�ي جيربيهيووت  قد  �ملدعي /يهو�ال�سيت 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)38219 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB172116847AE  وحددت 
 ch1.A.5:له� جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/8/3 �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6279  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملخت�ر لتج�رة �ملع�دن �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� 
�أق���م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة  �ن �ملدعي /ر�ج و�يل حممد نبي  قد 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحق�ت عم�لية وقدره�)16120 
له�  وح���ددت    mb174771402ae:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �لثالث�ء �مل��و�ف��ق:2017/7/25 �ل�س�عة 8.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� 
من  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت 
�أي�م على �الأقل، ويف ح�لة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك ف�أن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6488  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  �لبحرية  للهند�سة  �لبحر  1-جن���م   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�الق�مة مب� �ن �ملدعي /خ�لق �دري�ض �س�ركري  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )24.715.3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
�ل�سكوى:MB174786983AE  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  درهم( 
له� جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/8/7 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/1098  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- رويل بوينت للخدم�ت �لفنية ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل �الق�مة مب� 
�ن �ملدعي/حممد ��سرف و�يل حممد نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�سته� �ملنعقدة بت�ريخ 
2017/6/4  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�س�لح/حممد ��سرف و�يل حممد ب�لز�م �ملدعى 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )14932( دره��م وبتذكرة ع��ودة �ىل موطنه على �لدرجة  ب���أن  عليه� 
�ملدعي عليه�  و�ل��ز�م  يلتحق بخدمة رب عمل �خر  �و قيمته� نقد� م� مل  �ل�سي�حية عين� 
ق�بال  �حل�سوري  مبث�بة  حكم�   . طلب�ت  من  ذلك  عد�  م�  ورف�ست  و�مل�س�ريف  ب�لر�سوم 
�لت�يل لن�سر هذ� �العالن �سدر ب��سم  �ليوم  لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� �عتب�ر� من 

�س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5884  عمايل جزئي

�ن  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب�  �لبن�ء  �ىل �ملدعي عليه / 1-�لعروج ملق�والت 
�ملدعي /حممد ��سحق مي�ه عبد �ملن�ف  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   11313( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت 
و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB170817840AE/2017  وحددت له� 
جل�سة يوم �الربع�ء �ملو�فق 2017/7/19 �ل�س�عة 15.00 م�س�ء� ب�لق�عة:ch1.A.2 لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4152  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-م�ركة يف �ي بي للتج�رة �لع�مة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
�ل��دع��وى ومو�سوعه�  �أق����م عليك  �ل��ق��و����ض  ق��د  �مل��دع��ي /حممد ف��و�ز يو�سف  مب��� �ن 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )63891 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB172046661AE/2017  وحددت له� 
ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ�  �ل�س�عة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/7/26  جل�سة يوم �الربع�ء 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6581  عمايل جزئي
مب�  �الق���م��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  �لع�مة  للتج�رة  1-جريرك�ض   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملط�لبة  �لدعوى ومو�سوعه�  �أق���م عليك  غ���من  قد  �سليم�ن ع�يد  �ملدعي /ح�سن  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   13167( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت 
جل�سة  له�  وح��ددت    mb174736989ae:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم 
لذ�   ch1.A.2:ب�لق�عة م�س�ء�   15.00 �ل�س�عة   2017/7/24 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6361  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لع�مة  للتج�رة  ف���وودز  1-ه����ي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�سوعه�  �أق����م عليك  ب���ب��و  ق��د  �مل��دع��ي /بيني�ض  �الق���م��ة مب��� �ن 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )8664 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:mb174864547ae  وحددت 
له� جل�سة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2017/7/25 �ل�س�عة 08.30 �ض مبكتب �لق��سي 
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5663  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �لنخبة ملق�والت �لبن�ء ذ.م.م - فرع جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �ملدعي /حممد منري عبد�لعزيز  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة 
مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )16384 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�س�ريف رقم �ل�سكوى:MB171921056AE  وحددت له� جل�سة يوم �الثنني 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:ب�لق�عة م�س�ء�   15.00 �ل�س�عة   2017/7/31 �مل��و�ف��ق 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت  ب�حل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5120  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-��سغر ف�حت للخدم�ت �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة مب� 
�ن �ملدعي /ط�رق حممود خ�ن حممد ر��سد خ�ن  قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�سوعه� 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )20.217.2 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
�ل�سكوى:MB173911968AE  وحددت  رقم  و�مل�س�ريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:له� جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  �أو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6363  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ديزرت فيلد ملق�والت �لبن�ء �ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
�أق���م عليك �لدعوى ومو�سوعه� �ملط�لبة  مب� �ن �ملدعي /�ج���ي كوم�ر �سينغ  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13825( وقدره�  عم�لية  مب�ستحق�ت 
له�  وح���ددت    MB174955369AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�س�ريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�س�عة 08.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.2 لذ� 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 
�ملحكمة  و�م���رت   ، �الأق���ل  على  �أي����م  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

بتق�سري مدة �العالن  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4360  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م  �لفنية  لالعم�ل  عبد�لعزيز  �ف�س�ل  1-حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق���م عليك  �ملدعي /رف�قت علي �حمد علي  قد  �ن  جمهول حمل �الق�مة مب� 
درهم(  وق����دره�����)18431  عم�لية  مب�ستحق�ت  �ملط�لبة  ومو�سوعه�  �ل��دع��وى 
و�ل��ر���س��وم و�مل�س�ريف  وح���ددت له� جل�سة  ع��وده مببلغ )2000 دره���م(  وت��ذك��رة 
يوم �الحد �ملو�فق:2017/8/6 �ل�س�عة 8.30 �ض ب�لق�عة:ch1.A.5 لذ� ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن 

�حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2027  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لع�مة  للتج�رة  �لف�  �سده/1-جين�سي�ض  �ملنفذ  �ىل 
قد  م�كوي�   ك�جون  مونتى  �لتنفيذ/جون  ط�لب  �ن  مب�  �الق�مة  حمل 
�أق�م  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )29666( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ب�ال�س�فة 
�ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )2278( مبلغ  �ىل 
ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستب��سر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2075  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  �ىل �ملنفذ �سده/1-�سم�رت بي �ي زد لتج�رة �لع�مة 
حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/ثين�رهو�ض ب��ستورفيل �سريوال  قد 
�أق�م  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )10651( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ب�ال�س�فة 
�ملحكمة  ف���ن  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )932( مبلغ  �ىل 
ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستب��سر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1628  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1-ه�ي �ست�يل ملق�والت �لبن�ء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/منى م�هر عبد�لق�در عبد�لرحمن فهد  
قد �أق�م  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط�لب  �ىل  دره��م   )7420( وق��دره  به  �ملنفذ 
ف�ن  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )900( مبلغ  �ىل  ب�ال�س�فة 
�اللتز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستب��سر  �ملحكمة 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/231  تنفيذ �ضرعي 
�ىل �ملنفذ �سده/1-ج�ي� كوم�ر �س�ه� ديف� كري�سن� جمهول حمل �الق�مة مب� 
�ن ط�لب �لتنفيذ/�سود� جي� كوم�ر وميثله:عبد�لرز�ق �س�لح �سليم�ن حممد  
�ل�س�در يف  لتنفيذ �حلكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق���م  عليك  قد 
�لدعوى رقم:86/2015 �حو�ل نف�ض غري م�سلمني ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1205221( درهم �س�مال للر�سوم و�مل�س�ريف وم� ذكر مبنطوق �حلكم.  وعليه 
ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1411 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيجنت�سر تيكنيكز �وتوموتف ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:�حمد  ك�سكيى  ب�الز�ض  �لتنفيذ/ال�سزلو  ط�لب  �ن  مب�  �الق�مة 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق���م عليك  �ل بوعميم قد  عبد�هلل �س�حي عبد�هلل 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )688901( درهم �ىل 
ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/610 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �خلزر للخدم�ت �لفنية �ض.ذ.م.م ميثله�/عبد�لوه�ب عبد�هلل 
ح�سن كلد�ري جمهول حمل �الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/�ف�نت ج�رد �يك�سوكيتف 
لنقل �لرك�ب ب�ل�سي�ر�ت �لفخمة - موؤ�س�سة فردية - ل�س�حبه�/ي��سر حممد �س�لح 
�حمد حممد �لعقيلي �ملرزوقي قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�و  �لتنفيذ  �ىل ط�لب  دره��م   )104323.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
خزينة �ملحكمة   وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1820 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  م.م.ح  �لهند�سية  �ل�سن�ع�ت  منتج�ت  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�الق�مة مب� �ن ط�لب �لتنفيذ/بي بي �سي لتج�رة �ال�سب�غ و�ملعلب�ت وميثله� 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق�م عليكم  ��سح�ق حممد خ�ن قد  �ل�سيد/فهد �حمد 
�ىل  درهم  وق��دره )31205(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة 
ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه ف�ن �ملحكمة �ستب��سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1018  ا�ضتئناف جتاري    

�ىل �مل�ست�أنف �سده/ 1- ث�ين �حمد عبد�هلل  جمهول حمل �الق�مة مب� 
�ن �مل�ست�أنف / م�سرف �الم���ر�ت �ال�سالمي �ض.م.ع وميثله:�حمد مهري 
ب�لدعوى  �ل�س�در  �حلكم  �لقر�ر/  ��ست�أنف  قد  م�سح�ر  بن  عبيد  خمي�ض 
بت�ريخ 2017/5/24  وح��ددت له� جل�سه  رقم 2017/610  جت���ري جزئي 
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�    10.00 �ل�س�عة   2017/8/8 �مل��و�ف��ق  �لثالث�ء  ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�ضر
                يف  الدعوى 2017/64  نزاع تعيني خربة مدين

�ىل �ملتن�زع �سده / 1-�سركة �ست�ر لال�سمنت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �الق�مة 
ح�سن  وميثله:��سم�عيل  حممد  حمدي  حممد  �لدين  عالء   / �ملتن�زع  �ن  مب� 
خبري  بندب  �ملط�لبة  ومو�سوعه�  �ل��دع��وى  عليك  �أق���م  قد  �ل�سف�ر   �بر�هيم 
�ملح�م�ة. وحددت  و�تع�ب  و�مل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  ح�س�بي 
له� جل�سة يوم �لثالث�ء �ملو�فق 2017/7/25   �ل�س�عة 8.30 �ض مبكتب �مل�سلح  
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

الت�ضويات   الودية
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•• ال�صارقة-الفجر:

مب�دئ  تكري�ض  نحو  �ملتو��سل  �سعيه�  �سمن 
�ل��ت��م��ي��ز وث��ق���ف��ة �الإب������د�ع يف �ل��ع��م��ل �الأدب�����ي، 
وت����وف����ري ب��ي��ئ��ة ع���م���ل حم���ف���زة ت�����س��ج��ع على 
ب��ك��ت���ب �لطفل  ل���الرت���ق����ء  �ل��ب��ن���ء  �ل��ت��ن���ف�����ض 
�لعربي و�لو�سول به �إىل قمة �الإبد�ع، متكنت 
�لتي  �لطفل”،  ل��ك��ت���ب  �ت�����س���الت  “ج�ئزة 
�لي�فعني،  لكتب  �الإم���ر�ت��ي  �ملجل�ض  ينظمه� 
�نطالقه�  منذ  “�ت�س�الت”  �سركة  وترع�ه� 
ت�سبح  �أن  ه��ذ�،  يومن�  2009 وحتى  ع���م  يف 
�لوطن  و�أ�سهره� يف  �لطفل  �أدب  �أرف��ع جو�ئز 
�لعربي، من خالل دعم وحتفيز مبدعي كتب 
وتكرمي  �لعربية،  ب�للغة  �ل�����س���درة  �الأط��ف���ل 

نت�ج�تهم �الأدبية.
وبخطى ث�بتة، وقو�عد متينة، وروؤى و��سحة، 
�نطلقت ج�ئزة �ت�س�الت لكت�ب �لطفل يف �لع�م 
ب�أن  �لر��سخ  �إمي�نه�  من  و�نطالق�ً   ،2009
�أهم رك�ئز بن�ء عقل �الإن�س�ن  �لكت�ب يعد من 
وتوجه�ته �لفكرية، فالبد من مو��سلة �لعمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ك��ت���ب �ل��ط��ف��ل �ل��ع��رب��ي و�إيج�د 
�إ�سد�ر�ت متميزة ونوعية لالأطف�ل و�لي�فعني 

من خالل ج�ئزة �ت�س�الت لكت�ب �لطفل.

�لطفل،  ل��ك��ت���ب  �ت�������س����الت  و���س��ه��دت ج����ئ���زة 
تطور�ً  �مل��سية،  �لثم�ين  �ل�سنو�ت  م��د�ر  على 
ملحوظ�ً يف عدد �مل�س�رك�ت �ل�سنوية فيه�، حيث 
 2010 �لع�م  651 م�س�ركة منذ  ��ستقطبت 
وحتى �لع�م 2016، فيم� بلغ عدد �لف�ئزين 
 ،2016 حتى  ف���ئ��ز�ً   44 �ملختلفة  فئ�ته�  يف 
م��وزع��ني ب��و�ق��ع 14 ك���ت��ب و9 ر���س���م��ني و9 
ن��سرين، بينهم من ح�سل على �جل�ئزة لعدة 
�لكتب  ع��دد  وبلغ  �ملختلفة،  ن�سخه�  يف  م��ر�ت 
�لفوز  ��ستحقو�  كت�ب�ً،   22 ب�جل�ئزة   �لف�ئزة 
ب� 8 ماليني درهم �إم�ر�تي، من بني 80 كت�ب� 

مت تر�سحه� �سمن �لق�ئمة �لطويلة.
لكت�ب  �ت�س�الت  ج�ئزة  وتو�سع  منو  وتو��سل 
�أن ك�نت  ف��ب��ع��د  �الأع��������و�م،  م���ر  ع��ل��ى  �ل��ط��ف��ل 
�جل�ئزة مُتنح لف�ئز و�حد يف فئة و�حدة خالل 
دور�ته� من 2009 وحتى 2012، �أ�سبحت 
ف��ئ���ت هي  ف���ئ��زي��ن يف خ��م�����ض  مُت��ن��ح خلم�سة 
“�أف�سل ن�ض”، و�أف�سل ر�سوم، و�أف�سل �إخر�ج، 
للي�فعني  �ل��ع���م  وك��ت���ب  �ل��ع���م للطفل  وك��ت���ب 
حتى  �لنهج  هذ�  و��ستمر   ،2013 �لع�م  منذ 
�جل�ئزة  فئ�ت  من  جديدة  فئة  ��ستحد�ث  مت 
�لع�م  يف   ، لكت�ب  تف�علي  تطبيق  �أف�سل  وهي 

�جل�ري، ليغدو عدد فئ�ت �جل�ئزة �ست.

م�س�ركة،  ن�����س��ب��ة  �أك����رب   2016 ع�����م  و���س��ه��د 
د�ر   53 به�  تقدمت  151 م�س�ركة،  م�سجاًل 
ن�سر من 13 دولة من خمتلف �أنح�ء �لع�مل، 
وح��ل��ت دول���ة �الإم������ر�ت يف �مل��رك��ز �ل��ث���ين من 
ح��ي��ث ع���دد �مل�����س���رك���ت، وخ����الل �ل���ع����م ذ�ت���ه، 
�إط�ر  يف  للطفل  �ل��ع���م  ك��ت���ب  فئة  ��ستقطبت 
�جل�ئزة 87 عنو�ن�ً، وفئة كت�ب �لع�م للي�فعني 

على 64 عنو�ن�ً.
�لتطوير  يف  �ل��و����س��ح��ة  لب�سمته�  وت��ك��رمي���ً 
و�الرتق�ء بثق�فة �لطفل �لعربي، ف�زت �سركة 
�أو�ئ�����ل �الإم�������ر�ت ك�أف�سل  ب��ج���ئ��زة  �ت�����س���الت 
�الأطف�ل  ت�سجيع  يف  �خل��ض  للقط�ع  مب�درة 
ع��ل��ى �ل����ق����ر�ءة وذل�����ك ع���ن رع���ي��ت��ه��� جل�ئزة 
�ت�س�الت لكت�ب �لطفل، وذلك يف حفل تكرمي 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س���ح��ب 
جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة،  رئي�ض  ن���ئ��ب  مكتوم، 
�لوزر�ء ح�كم دبي رع�ه �هلل ل�45 من �الأو�ئل 
بدعم  مت��ي��زت  �ل��ت��ي  و�جل��ه���ت  و�ل�سخ�سي�ت 

�لقر�ءة خالل ع�م �لقر�ءة 2016.
ممكن  ع��دد  �أك��رب  لتحفيز  �لفر�سة  والإت���ح��ة 
من مبدعي ومطوري تطبيق�ت كتب �الأطف�ل 
لكت�ب  �ت�����س���الت  “ج�ئزة  رف��ع��ت  و�ل��ي���ف��ع��ني، 
درهم،   مليون  م��ن  ج��و�ئ��زه���  قيمة  �لطفل” 

�إىل م��ل��ي��ون وم��ئ��ت��ي �أل����ف دره����م �إم�����ر�ت����ي يف 
�لع�م 2017، مق�سمة على �لفئ�ت �ل�ست من 

�جل�ئزة.
وت�����وزع �ل��ق��ي��م��ة �مل���ل��ي��ة ل��ل��ج���ئ��زة ب���ني �ل�ست 
ف��ئ���ت ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل��ت���يل، ف��ئ��ة ج���ئ��زة كت�ب 
درهم  �أل��ف   300 قيمته�  تبلغ  للطفل،  �لع�م 
و�ملوؤلف  �لن��سر  على  توزيعه�  يتم  �إم���ر�ت��ي، 
و�حد  لكل  دره��م  �أل��ف   100 بو�قع  و�لر�س�م، 
�ل��ع���م للي�فعني،  ك��ت���ب  م��ن��ه��م، وف��ئ��ة ج���ئ��زة 
من��سفة  ت���وزع  دره����م،  �أل���ف   200 وقيمته� 
بني �ملوؤلف و�لن��سر، وفئة ج�ئزة �أف�سل ن�ض، 
وقيمته� 100 �ألف درهم، وفئة ج�ئزة �أف�سل 

ر�سوم، وقيمته� 100 �ألف درهم.
وت�سم �جل�ئزة �أي�س�ً فئة ج�ئزة �أف�سل �إخر�ج 
وقيمته� 100 �ألف درهم، وفئة ج�ئزة �أف�سل 
تطبيق تف�علي لكت�ب �لتي ��ستحدثت يف هذ� 
�لع�م وقيمته� 100 �ألف درهم، يتم توزيعه� 
�أو  �لتطبيق  وم���ط���ّور  �ل��ن������س��ر  ب��ني  من��سفة 
ح�سب م� تقرره جلنة �لتحكيم، كم� تخ�س�ض 
لتنظيم  دره����م  �أل����ف   300 ك��ذل��ك  �جل����ئ���زة 
�ل�سب�ب  ق�����در�ت  ل��ب��ن���ء  ���س��ل�����س��ل��ة ور�����ض ع��م��ل 
�لن��سرين  ومنح  و�لر�سم،  �لكت�بة  يف  �لعربي 

فر�سة ح�سور ور�ض عمل وموؤمتر�ت دولية.

�أطلقت �سركة �إميج ني�سن �أبوظبي ب�لتع�ون مع ج�معة نيويورك �أبوظبي 
�الأفالم  ل�سن�ع  �لعربي  �لفيلم  ��ستوديو  برن�مج  م��ن  �لث�لثة  �لن�سخة 

�لن��سئني.
�إم�ر�تي�  �أحد ع�سر ط�لب�  تت�سمن فع�لي�ت �لربن�مج - �لذي �س�رك فيه 
يف �ملرحلة �لث�نوية و�لذين ترت�وح �أعم�رهم م� بني 14 �إىل 16 ع�م� - 
تنظيم ور�سة عمل يف حرم ج�معة نيويورك �أبوظبي بقي�دة ��سكندر قبطي 
رئي�ض ق�سم �ل�سينم� و�الإعالم �جلديد يف �جل�معة خالل �لفرتة من �الأول 
و�أ�س��سي�ت  مب�دئ  تعليم  �إىل  وتهدف  �جل���ري  يوليو  من  �لع�سرين  �إىل 

�سن�عة �الأفالم مب�س�عدة �أبرز �خلرب�ء �الإقليميني يف هذه �ل�سن�عة.
ومن بني �مللتحقني يف �لربن�مج هذ� �لع�م �لط�لب ر��سد قب�ين من دبي 
�لذين  �أح��د �لطالب �لطموحني  �ستة ع�سر ع�م�،  �لعمر  �ل��ذي يبلغ من 
فرتة  �أنهى  بعدم�  �ملج�ل  هذ�  يف  �لعمل  على  وقدرتهم  جد�رتهم  �أثبتو� 
“ر��سد  ب��ع��ن��و�ن  �ملنتظرة  ني�سن  �إمي���ج  �أف���الم  �أح���د  يف  ب�لعمل  �ل��ت��دري��ب 

ورجب” �س�بق� هذ� �لع�م.
وتعليق� على �ختي�ره للم�س�ركة يف برن�مج �سن�ع �الأفالم �لن��سئني لهذ� 
يف  �مل�س�ركني  �سمن  الختي�ري  �سديد  ب�متن�ن  “�أ�سعر  ر��سد:  ق���ل  �لع�م 
برن�مج ��ستوديو �لفيلم �لعربي لهذ� �لع�م.. يدفعني طموحي الأن �أ�سبح 
خمرج �أفالم يف يوم من �الأي�م و�أن� و�ثق ب�أن ور�سة �لعمل هذه �سوف تفتح 
يل �ملج�ل للدخول يف �سن�عة �الأفالم �ل�سينم�ئية، و�أتطلع �إىل �أن �أتعلم 
قدر ��ستط�عتي فنون ومه�ر�ت هذ� �ملج�ل خالل ور�سة �لعمل الأمتكن من 
حتقيقي هديف.” ويف نه�ية �لربن�مج �سيعمل �لطلبة �مل�س�ركون من جميع 
�أنح�ء �لدولة على �إنت�ج و�إخر�ج �أفالمهم �خل��سة �لتي ال تتج�وز مدته� 
خ��سة  �حتف�لية  مر��سم  خ��الل  عر�سه�  يتم  �أن  على  �لزمن  من  دقيقة 

ينظمه� ��ستوديو �لفيلم �لعربي يف نه�ية �لع�م.
وبهذه �ملن��سبة �عربت �أليثي� غونز�لي�ض، رئي�سة ق�سم �لتدريب و�لتطوير 
�لطلبة  م��ن  �جل��دي��دة  �لدفعة  ب��ست�س�فة  �سع�دته�  ع��ن  ني�سن  �إمي��ج  يف 
ت�ريخ  يف  �سن�  �الأ���س��غ��ر  �ملجموعة  ميثلون  �ل��ذي��ن  �ل��ع���م  ه��ذ�  �مل�����س���رك��ني 

�لربن�مج وهم �جليل �جلديد من رو�د �سن�عة �ل�سينم� �الإم�ر�تيني.
وتطوير  دع��م  على  يحر�ض  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  ق�سم  �أن  �إىل  و�أ���س���رت 

�لطلبة �مل�س�ركني مهني� يف جميع �ملر�حل �لتي ميرون به� �سمن �لربن�مج 
وذلك من خالل حثهم �أوال على خو�ض خمتلف �لتج�رب و�لفر�ض �ملهنية 
وتزويدهم ب�الأدو�ت �لالزمة ورفع م�ستوي�ت �لثقة يف نفو�سهم ليتمكنو� 

من حتقيق �أحالمهم و�أهد�فهم بنج�ح.
و ق�ل �إ�سكندر قبطي خمرج فيلم عجمي �لذي تر�سح جل�ئزة �الأو�سك�ر: 
تع�ونن� مع �سركة �إميج ني�سن �أبوظبي يف هذه  بتجديد  “ نحن فخورون 

�ملب�درة �لر�ئعة.. ونتطلع �إىل �لعمل عن قرب مع هوؤالء �لن��سئني، لي�ض 
من �أجل م�س�عدتهم يف تطوير و�سقل مه�ر�تهم فح�سب، بل �أي�س� لنظهر 

لهم روعة �ملهنة �لتي تنتظرهم يف هذه �ل�سن�عة«.
من ج�نبه ق�ل م�يكل غ�رين، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �إميج ني�سن:�إن 
لدولة  للغ�ية  م�سجع  �ل��ع���م  ه��ذ�  �لربن�مج  يف  �مل�س�ركني  دفعة  م�ستوى 
و�ليوم  �ملنطقة..  يف  �الأف��الم  �سن�عة  و�س�حة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ر�ت 

ن�سخة  يف  �ملحلية  �مل��و�ه��ب  ب��رع���ي��ة  �ل��ت��ز�م��ه���  ني�سن  �إمي���ج  �سركة  جت��دد 
بتطوير  �أي�س�  ت�سهم  فيم�  وق��ت م�سى،  �أي  �أك��ر من  �لع�م  ه��ذ�  برن�مج 
�لعمل  ف��ر���ض  م��ن  �لكثري  �إت���ح��ة  �س�أنه�  م��ن  م�ستد�مة  �سينم�  �سن�عة 

للمو�هب �الإم�ر�تية.

لدى  �لبلجيكية  �ململكة  �سفري  مينور  دوم��ن��ي��ك  ���س��ع���دة  ز�رت 
تر�ث  ل��ن���دي  �لت�بع  ز�ي��د  �ل�سيخ  معر�ض  �الأول  �أم�����ض  �ل��دول��ة 
له  للمغفور  �حلي�تية  و�ل�سرية  �مل�سرية  ي��ربز  �ل��ذي  �الإم�����ر�ت 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن �آل نهي�ن “طيب �هلل ثر�ه” عرب حي�ته 

�حل�فلة ب�الإجن�ز�ت و�الإ�سر�ق�ت �لكبرية.
و��سطحب خليفة خمي�ض �س�مل �ملحريبي رئي�ض ق�سم �ملت�حف 
و�ل��ف��ع���ل��ي���ت �ل��رت�ث��ي��ة وع����دد م��ن �مل�����س��وؤول��ني يف م��رك��ز ز�يد 
�ملعر�ض  �أق�����س���م  ب��ني  �ل�سيفة يف ج��ول��ة  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����س���ت 
و�أج��ن��ح��ت��ه �ل��ت��ي جت�سد روؤي���ة �مل��غ��ف��ور ل��ه ل��الإن�����س���ن و�لطبيعة 
وتعمل على توثيق كل م� يت�سل ويتعلق ب�ل�سيخ ز�يد من �أعم�ل 
ومب�دئ وقيم و�أقو�ل منذ بد�ية م�سريته �لتي �أعلت �س�أن دولة 

�الإم�ر�ت يف زمن قي��سي وجعلته� يف م�س�ف �لدول �ملتقدمة.
وقدم خلف�ن �ملحريبي “ من �ملعر�ض “ �سرح� و�في� عن خمتلف 
حمتوي�ت �ملعر�ض  لل�سيفة �لتي �طلعت خالل جولته� على عدد 
من �ل�سور �لن�درة للمغفور له و�لعديد من �الأو�سمة و�ل�سه�د�ت 
و�جلو�ئز �لتقديرية �لتي منحت لل�سيخ ز�يد من روؤ�س�ء وملوك 
�لدول و�ملنظم�ت و�لهيئ�ت �لعربية و�لدولية �إىل ج�نب �لعديد 

من �ملقتني�ت �ل�سخ�سية �لتي ��ستخدمه� يف حي�ته.
وجتولت �سع�دة دومنيك مينور بني �الأجنحة �لت�بعة للمعر�ض 
 “ �ل��ربي��ة  �ل��ب��رتول��ي��ة  للعملي�ت  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  ج��ن���ح  ومنه� 
�إىل جن�ح �ل�سرطة و�لتي ت�سور  �إ�س�فة  “ وجن�ح �لربيد  �أدك��و 
على  �ل�س�هد  وح��سره�  �ملوؤ�س�س�ت  هذه  وتطور  ت�ريخ  جميعه� 

م�سرية �لبن�ء و�لتطوير �لتي �أر�سى �ل�سيخ ز�يد دع�ئمه� وتربز 
�إجن�ز�ته ودوره �لكبري يف عملية �لتنمية �ل�س�ملة.

توثق  �لتي  �لرت�ثية  �ل�سور  على  �الط���الع  �جل��ول��ة  وت�سمنت 
م�سرية �لعط�ء �لتي ق�ده� �ل�سيخ ز�يد “طيب �هلل ثر�ه” على 

بذله من جهود يف  م�  وتو�سح  �لزمن  م��دى عقود طويلة من 
يف  و�سعته�  و�ل��ت��ي  ل��ل��دول��ة  �ل�����س���م��ل��ة  �لتنمية  حتقيق  �سبيل 
بحيث  ب���ل��رت�ث  �لتم�سك  ج�نب  �إىل  �ملتقدمة  �ل���دول  م�س�ف 
غدت �الإم�ر�ت من �أبرز �لدول �لتي جنحت يف �ملو�ءمة �لدقيقة 

بني �الأ�س�لة و�ملع��سرة ب�سورة تدعو �إىل �الإعج�ب و�الحرت�م 
وتقدمه�  بنه�سته�  �ملتميزة  �ل���دول  خ���رط��ة  على  و�سعه�  مب��� 

وبتم�سكه� بهويته� �لوطنية.
�ملعر�ض  �أروق���ة  �سمته  �ل��زي���رة مب�  �ل�سفرية يف خت�م  و�أ���س���دت 

�آل نهي�ن  من توثيق يوؤرخ للمغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن 
طيب �هلل ث��ر�ه عرب حي�ته �حل�فلة ب���الإجن���ز�ت. وق��دم خليفة 
�إ�سد�ر�ت  من  ع��دد�  و�أه��د�ه���  ل�سع�دته�  �ل��ن���دي  درع  �ملحريبي 

�لن�دي ب�للغة �الإجنليزية.

تنمية خليالهم ودعمًا لأحالمهم

»ات�شاالت لكتاب الطفل« ب�شمة وا�شحة لالرتقاء باأدب الطفل العربي

�شفرية بلجيكا تزور معر�س ال�شيخ زايد بنادي تراث االإمارات 

اإميج ني�شن اأبوظبي تطلق الن�شخة الثالثة من برنامج ا�شتوديو الفيلم العربي
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جينيفر لوبيز تظهر بلوك 
جديد الأحدث كليباتها

عميقة  �شخ�شية  دراما   ...The Big Sick
وحمزنة اأحيانًا ال تخلو من الطابع الفكاهي!

عندم� ه�جر كم�ل ن�جني�ين من كر�ت�سي بب�ك�ست�ن �إىل 
�أيو� ليت�بع در��سته �جل�معية، ك�ن يف �لث�منة ع�سرة من 
عمره. بعد �أربع �سنو�ت، �نتقل �أهله �إىل �لوالي�ت �ملتحدة 

و��ستقرو� يف نيوجري�سي.
�أهله  عن  ف�سلته  �لتي  �لكبرية  ب�مل�س�فة  ن�جني�ين  فرح 
وفق  يتوقعون،  ك�نو�  الأنهم  بل  يحبهم  ك���ن  م�  الأن��ه  ال 
به�  يقرتن  �م��ر�أة  له  يجدو�  �أن  �لب�ك�ست�نية،  �لتق�ليد 
تردعه�،  �مل�س�فة  ت��دع  مل  و�ل��دت��ه  لكن  م��دّب��ر.  زو�ج  يف 
�الإل���ك���رتوين �سور  ب���ل��ربي��د  �إل��ي��ه  تر�سل  �أن  �ع��ت���دت  �إذ 
كر�ت�سي.  يف  بع�سهن  يعرف  وك���ن  �ملحتملة،  �خل��ي���ر�ت 
لكنه عقد �لعزم على �أال يدع �أهله يفر�سون عليه �سريكة 
هذ�  من�ق�سة  �إىل  �ل�سبيل  يجهل  ك���ن  �أن���ه  م��ع  ح��ي���ت��ه، 

�ملو�سوع معهم.
ب��ع��م��ل��ه يف م�سل�سل  ي�����س��ت��ه��ر  �ل�����ذي  ن����جن���ي����ين،  ي��خ��رب 
�سبكة  على  �مل��ع��روف  �لفك�هي   Silicon Valley
HBO، من مكتبه يف مر�أب منزله يف لو�ض فيليز حيث 
يعي�ض مع زوجته �إمييلي ف. غوردون: )خ�سيت زي�رتهم 

الأنني كنت �أعلم �أنهم متم�سكون جد�ً بهذه �مل�س�ألة(.
 The Big يغو�ض ن�جني�ين يف هذ� �ل�سر�ع �لثق�يف يف
عن  �لفيلم  ه��ذ�  غ���وردون  مع  ب�لتع�ون  �أّل��ف   .Sick

عالقتهم� �لروم�ن�سية �لو�قعية �لتي ��سطدمت بعقب�ت 
عدة، من بينه� �ملر�ض �خلطري و�حتم�ل خي�نة �لع�ئلة.

مهرج�ن  يف  �الأوىل  للمرة   The Big Sick ُع��ر���ض 
���س���ن��د�ن�����ض يف ي��ن���ي��ر �ل��ف���ئ��ت وح��ظ��ي ب���إق��ب���ل ك��ب��ري، م� 
�إىل  �إىل بيعه يف نه�ية �ملط�ف  �أدت  �أ�سعل حرب عرو�ض 

��ستوديوه�ت )�أم�زون( لق�ء 12 مليون دوالر.
ولكن ال  �أحي�ن�ً  �سخ�سية عميقة وحمزنة  در�م�  �لفيلم 
�لثق�يف،  �الن��دم���ج  تعر�ض  �لفك�هي.  �لط�بع  من  تخلو 
ن�جني�ين  ي��وؤدي  طبي�ً.  دة  �ملتعمَّ و�لغيبوبة  و�لن�سوج، 

�سخ�سيته فيه، فيم� جت�ّسد زوي ك�ز�ن دور �إمييلي.

العن�سر الأكرث ديناميكية
لكن �لعن�سر �الأكر دين�ميكية يف �لفيلم يظّل خ�سو�سية 
ع�ئلته �لب�ك�ست�نية حتديد�ً. ت�سمل هذه �لع�ئلة و�لَديه 
�أنوب�م خري وزنوبي�  )ي��وؤدي دورهم�  �مللتزمني  �مل�سلمني 
�سروف( و�أخ�ه )عديل �أخرت( �لذي يعي�ض حي�ة زوجية 
عرب  �لتق�ه�  تري�سوريو�ال(  )�سين�ز  زوج��ة  م��ع  �سعيدة 
�آن،  يف  ور�ف�سة  حمبة  �لع�ئلة  ه��ذه  تبدو  م��دّب��ر.  زو�ج 
�أخرى  بكلم�ت  �أو  لال�ستي�ء،  ومثرية  وغريبة،  وممتعة، 

ع�ئلة منوذجية.

�لفيلم  �أن جن���ح  �لبد�ية  )�أدرك��ن��� من  ن�جني�ين:  يذكر 
حق�ً،  حمبة  ع�ئلة  قدمن�  �إذ�  �لع�ئلة.  تلك  على  يعتمد 
بدت  �إذ�  ولكن  �أهمية.  �أك��ر  به�  ت�سبح عندئٍذ عالقتي 
ن��ر�ه غ�لب�ً يف جت�سيد  �لع�ئلة �س�رمة وب���ردة، وه��ذ� م� 
من�سف�ً  ذل���ك  ي��ك��ون  ف��ل��ن  �ل��ن��م��ط��ي،  �مل�سلمة  �ل��ع���ئ��الت 

الأهلي وللفيلم على حد �سو�ء(.
من  عقد  قبل  �لفيلم  يعر�سه�  �ل��ت��ي  �الأح����د�ث  وق��ع��ت 
�لزمن. بعيد ذلك، �أدرك ن�جني�ين )39 �سنة( �أنه �أم�سى 
�لب�ك�ست�ين.  �إرثه  برف�سه  �سخ�سيته  �سنو�ت يف حتديد 
�ل��ي��وم �سعوبة يف حت��دي��د هويته. فال  ي��و�ج��ه  ز�ل  وم��� 
ي�سعر ب�أنه �أمريكي �أو ب�ك�ست�ين. ولكن من خالل كت�بته 
�الأعم�ل �لفك�هية، يو��سل جن�حه يف تع�طيه مع كيفية 

�ندم�جه يف �ملجتمع �الأمريكي.

كاتب وممثل
 The يف  وممثل  كك�تب  ن�جني�ين  عمل  �أن  يف  �سك  ال 
Big Sick ميّثل خطوة نحو �الأم�م يف ت�سوير �لثق�فة 

�الإ�سالمية على �ل�س��سة.
ي��ع��ت��ق��د �مل��ن��ت��ج ج���ود �أب����ت���و، �ل����ذي ع��م��ل م���ع ن�جني�ين 
�أن  وغوردون طو�ل ثالث �سنو�ت على �سوغ �ل�سين�ريو، 

�لهجرة  جت��رب��ة  �ل�����س���دق   The Big Sick ت�سوير 
�حل�يل  �ل�سي��سي  �جل���و  يف  �الأه��م��ي��ة  ب���ل��غ  دور�ً  ي����وؤدي 

�ملحموم.
�سي��سي.  ط���ب��ع  �أي  �ل��ف��ي��ل��م  من��ن��ح  )مل  �أب����ت���و:  ي��و���س��ح 
�ملرحلة  يف  م�س�هدته  ي�ستطيعون  �لن��ض  �أن  وي�سعدين 
�لبيئة  ه���ذه  يف  عليه  نعمل  مل  �أن��ن���  ي�����س��رين  �ل��ر�ه��ن��ة. 
 The ب���ل��ت���أك��ي��د. ال يحمل  ���س��ي���أت��ي خمتلف�ً  ك����ن  الأن���ه 
Big Sick �أية �سغينة، بل يكتفي بعر�ض حي�ة ع�ئلة 
طبيعية حمبة. من �ملوؤ�سف �أنن� مل ن�سهد �أعم�اًل كثرية 

يف �لوالي�ت �ملتحدة ت�سّور �لع�ئالت �مل�سلمة(.
مل ت�س�هد ع�ئلة ن�جني�ين �لفيلم بعد. يخرب �ملمثل �أن 
مهرج�ن  يف  �الأوىل  للمرة   The Big Sick عر�ض 
بغنى عن  ك���ن  و�أن���ه  ك��ب��ري�ً  �إج��ه���د�ً  ل��ه  �سبب  �س�ند�ن�ض 

م�سدر قلق �إ�س�يف.
ي��ت���ب��ع م��و���س��ح���ً: )خ�سن� ه���ذ� �ل��ن��ق������ض �ل��غ��ري��ب، وهو 
و�حد من نق��س�ت غريبة عدة �أجرين�ه�. م� زلت �أح�ول 
�لفيلم مع  ينتهي  ب�أهله.  ب�لغ  ولد  �إىل عالقة  �لتو�سل 
�أكون  ب���أن  و�آم���ل  مم�ثلة.  عالقة  نحو  �الأوىل  �خل��ط��وة 
حققت خطو�ت �إ�س�فية نحو هذ� �لهدف خالل �ل�سنو�ت 

�لع�سر �مل��سية(.

جاي زي .. جولة اأمريكية
 �شمالية يف اأكتوبر

يتّخطى فيلم كمال ناجنياين The Big Sick التوقعات يف تطوراته كافة. نراه يف البداية عماًل رومان�سيًا فكاهيًا ممتعًا، ثم يتحّول اإىل 
دراما �سخ�سية عميقة وحمزنة اأحيانًا )من دون اأن يفقد طابعه الفكاهي(.

�شارة باركر ت�شور 
)اأف�شل يوم يف حياتي(

�سوهدت �ملمثلة �س�رة ب�ركر يف �س�حة ت�ميز �سكوير بنيويورك بلوك جديد 
لفت �النظ�ر �ثن�ء ت�سويره� لعمل جديد. فقد �عتمدت هذه �ملّرة ت�سريحة 
�الأ�سقر  �لق�سري  �ل�سعر  وهي  �ل�سيف  هذ�  مو�سة  و�تبعت  خمتلفة،  �سعر 
هذ�  ك���ن  �ن  يعرف  ومل  �لتغيري.  بهذ�  خالبة  �لنجمة  وب��دت  �لبالتيني. 
�للوك خ��ض بدوره� يف فيلمه� �لق�دم »�أف�سل يوم يف حي�تي« �أو �أنه� ب�لفعل 

�أ�سبحت �سقر�ء.
بيكر،  و�سيمون  رو�سيليني،  و�إيز�بيال  وك��وم��ون،  زيلويغر،  ريني  �أن  يذكر 
وتتوىل  �لفيلم.  الأ�سرة  ب�ركر  مع  �ن�سمو�  ب��ريين  وجو�ض  كيني،  وت�يلور 
ب�ركر  �أن  كم�  �إي�سون،  ل��ور�  كتبته  �ل��ذي  �لعمل  �إخ���ر�ج  كون�ست�نت  ف�بي�ن 

�ست�س�رك بعملية �النت�ج.

فيديو  لوبيز  جينيفر  ل��دى 
جديدة  �سنغل  الأغنية  كليب 
�ستطلقه� قريب�ً وهي متنحه� 
كل �الهتم�م، و�أطلقت موؤخر� 
�لبو�سرت �لر�سمي من جل�سة 
لغالف  له�  خ�سعت  ت�سوير 
كع�ر�سة  وب������دت  �أل���ب���وم���ه����، 
يف �ل�����س��ت��ي��ن��ي���ت، ك��م��� �رت����دت 
مع  �خل��رديل  ب�للون  ف�ست�ن�ً 
على  �ل�سورة  و�لتقطت  ك���ب 

�لبحر.
�الأوىل  �ل�سنغل  ه��ي  �الأغنية 
م�������ن �أل�����ب�����وم�����ه������ �جل�����دي�����د 
ب�للغة  ط����رح����ه  �مل����ف����رت�����ض 
�لتقطت  وك���ن��ت  �الإ���س��ب���ن��ي��ة، 
له� �سور�ً من جل�سة ت�سوير 
يف وقت �س�بق من هذ� �ل�سهر 
مبق�طعة  �إ������س�����الم�����ور�د�  يف 

مونرو يف فلوريد�.
على  ت��ع��م��ل  جينيفر  وك����ن���ت 

م���ع زوجه�  �مل��ق��ب��ل  �أل��ب��وم��ه��� 
�ل�س�بق م�رك �أنتوين، و�سيتم 
وق�لت  �مل���ق���ب���ل،  يف  �إط����الق����ه 
����س���م���ن ه�����ذ� �الإط�����������ر: »�أن������ 
�لرحلة  لهذه  ج��د�ً  متحم�سة 
الأحتفل  �جل��دي��دة  �ملو�سيقية 
ب�أ�سويل �لالتينية مع م�رك 
م�غنو�ض.  ����س���وين  وع����ئ���ل���ة 
�ملنفذ  �ملنتج  �أن��ت��وين  �سيكون 
الأل����ب����وم ج��ي��ن��ي��ف��ر �جل���دي���د، 
و�سيكون نوع �الأغني�ت خليط� 
و�ملو�سيقى  �ل�����س���ل�����س���  م����ن 

�لك�ريبية و�لريغي«.
 NI Tu« بعنو�ن  �ل�سينغل 
�أنت وال  Ni Yo« وتعني ال 
�أن�، وهي عب�رة عن تع�ون مع 
»ديو جنتي  �لريغي  مو�سيقي 
�مل��ع��روف بغن�ئه يف  دي زون����« 
�أغنية ب�يلندو للنجم �إنريكي 

�إيغليزي��ض.

�أعلن مغني �ل��ر�ب �الأم��ريك��ي ج���ي زي، 
�أمريك� �ل�سم�لية،  �أنه يح�سر جلولة يف 
بعد �أي�م قليلة على �سدور �أول �ألبوم له 

منذ �أربع �سنو�ت.
وتبد�أ �جلولة يف 27 �أكتوبر يف �ن�ه�مي 
مروجوه�،  �أع��ل��ن  م���  على  بك�ليفورني�، 
ب����ل���والي����ت  31 ح���ف���ل���ة  ت�����س��م��ل  وه�����ي 
دي�سمرب.  ومت��ت��د حتى  وك��ن��د�،  �مل��ت��ح��دة 
�سيكون ج���ي زي،  �إط��الق �جلولة  وقبل 
�ل����ذي رك���ز يف �ل�����س��ن��و�ت �الأخ�����رية على 
ن�س�ط�ته مبج�ل �الأعم�ل، �أحد �لفن�نني 
�أمريكيني،  م��ه��رج���ن��ني  يف  �لرئي�سيني 
فيالدلفي�  يف  �أم��ريك���(  �إن  )م���ي��د  هم�: 

و)ذي ميدوز( يف نيويورك.
و�أت����ى �إع����الن �جل��ول��ة، ب��ع��د ع�����س��رة �أي�م 
على �سدور �الألبوم �لث�لث ع�سر �مل�سجل 
بعنو�ن  وه���و  زي،  جل����ي  �ال���س��ت��دي��و  يف 
خ�سو�س�  فيه  يعتذر  �ل���ذي   ،)4:14(
بيون�سي على خي�نته  �ملغنية  من زوجته 

له�.
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تعّرف على اأف�شل 5 بدائل طبيعية لل�شكر
ب�”�لطبيعية” يف  ُت��ع��رف  �لتي  �الأط��ع��م��ة  �الأخ���رية  �الآون���ة  خ��الل  �نت�سرت 
�الأ�سو�ق ب�سكل كبري، حيث يقبل �مل�ستهلك على �سر�ئه� لتف�دي خطر �ل�سكر 
73 يف  ف�إن  �مل�ستهلك،  تق�رير  �ال�سطن�عي. ووفق�ً ال�ستطالع حديث عن 
�مل�ئة من �ملت�سوقني ي�سعون �إىل �لت�سوق من هذه �ملو�د �لطبيعية و�لتقليل 
من �العتم�د على �ل�سكر �ال�سطن�عي خ��سة يف تغذية �الأطف�ل. وهذ� يعني 
�أن �ملحلي�ت �ال�سطن�عية، و�سر�ب �لذرة �لع�يل ب�لفركتوز، خ�رج �لق�ئمة، 
وحلت مك�نهم� جمموعة ك�ملة من �لبد�ئل �لطبيعية، مثل �سر�ب �لقيقب، 
و�سكر جوز �لهند، وهن�ك خم�سة بد�ئل طبيعية لل�سكر على �لنحو �لت�يل:

و�ملو�د  و�ملع�دن،  �لفيت�مين�ت،  على  �لقيقب  �سر�ب  ويحتوي  �لقيقب:   .1
�مل�س�دة لالأك�سدة.

2. �لع�سل: يحتوي على مو�د م�س�دة لالأك�سدة، ومو�د م�س�دة للبكتريي�، 
ومو�د م�س�دة للفريو�س�ت، و�ملو�د �مل�س�دة لاللته�ب�ت.

و�لك�ل�سيوم،  و�ملغني�سيوم،  �لبوت��سيوم،  على  �لتمر  ويحتوي  �لتمر:   .3
و�لفيت�مين�ت B وK ومو�د م�س�دة لالأك�سدة.

4. جوز �لهند: �سكر جوز �لهند يحتوي على كمي�ت �سغرية من �الأنولني، 
وهي جمموعة من عديد�ت �ل�سك�ريد تتو�جد ب�سكل طبيعي حيُث تنتجه� 
�أنو�ع عديدة من �لنب�ت�ت. وتنتمي �الإينولين�ت �إىل جمموعة من �الألي�ف 
للط�قة،  كمخزن  �الإينولني  �لنب�ت�ت  ت�ستخدم  فركت�نز.  ُت�سمى  �لغذ�ئية 
�لنب�ت�ت  ف���إَنّ  �لع�دة  �أو يف �جلذمور، ويف  �لنب�ت  ُيوجد يف جذر  م�  وغ�لب�ً 
�لتي تكون وتخزن �الإينولني ال تخزن �أنو�ع �أُخرى من �لكربوهيدر�ت مثل 

�لن�س�ء.
�حلديد  م��ن  �مل���ئ��ة  يف   6 على  �ل�سكر  دب�����ض  يحتوي  �ل�سكر:  دب�����ض   .5

و�لك�ل�سيوم و�ملو�د �مل�س�دة لالأك�سدة.

زيت ال�شندل  يحارب ال�شيخوخة ومفيد ملر�شى ال�شغط املرتفع
زيت �ل�سندل من �أكر �لزيوت �لتى ت�ستخدم فى �لعديد من �ملج�الت �سو�ء 
تغذية �أو عالج �أو جتميل وح�سب م� ذكره موقع organicfacts ف�أن 

لزيت �ل�سندل فو�ئد مذهلة للج�سم و�لب�سرة وهى..
1: يحتوى زيت �ل�سندل على خ�س�ئ�ض م�س�دة لاللته�ب�ت، وي�س�عد فى 

عالج �جلروح و�لقرح و�اللته�ب�ت وم�س�كل �جللد �ملتعددة.
مهدئة  خ�س�ئ�ض  على  الحتو�ئه  نظر�  �حل�سر�ت  لدغ�ت  من  يحمى   :2

لالحمر�ر و�لتورم.
�الأع�س�ب  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  م����و�د  ع��ل��ى  �ل�����س��ن��دل  زي���ت  ي��ح��ت��وى   :3

و�ال�سرتخ�ء ويريح �الأع�س�ب و�لع�سالت و�الأوعية �لدموية.
�الأ�سن�ن  �أمل  �إنه يعمل على عالج  لت�سنج وم�سكن لالأمل، حيث  4: م�س�د 

ومهدئ لل�سع�ل وتقوية �لع�سالت. 
�ملعدة. ال�سطر�ب�ت  ومع�لج  للغ�ز�ت  ط�رد   :5

و�جلر�ثيم. لل�سموم  وط�رد  للبول  مدر   :6
مع  خلطة  طريق  عن  �لدم  �سغط  �نخف�ض  فى  ه�ئلة  خ�س�ئ�ض  له   :7

�مل�ء �أو �للنب، وبذلك فهو مفيد ملر�سى �ل�سغط.
يحتوى  �إنه  حيث  و�لتج�عيد،  �لتمدد  وعالم�ت  �ل�سيخوخة  يح�رب   :8

على خ�س�ئ�ض طبيعة تعمل على ن�س�رة وجم�ل �لب�سرة.
عنه. �لن�جتة  �لد�كنة  �لبقع  ومينع  �ل�سب�ب  حب  يح�رب   :9

ت�س�قطه. ومنع  �ل�سعر  وترطيب  تغذية  على  يعمل   :10

ذات ال�سال�سل؟ معركة  قائد  هو  • من 
- عمرو بن �لع��ض

الأموية؟ الدولة  موؤ�س�س  هو  • من 
- مع�وية بن �أبي �سفي�ن

طالب؟ اأبي  بن  علي  طعن  الذي  هو  • من 
- عبد �لرحمن بن ملجم

ال�سّديق؟ بكر  اأبو  تويف  • متى 
- ع�م 13 للهجرة

الريموك؟ معركة  يف  امل�سلمني  عدد  كان  • كم 
- 13 �ألف مق�تل

توفيت اأم املوؤمنني عائ�سة؟ • متى 
- ع�م 57 للهجرة

�إن  6 ب�لذ�ت ومل�ذ� ال يقول  6 على  �إن نظرك  �إذ� ك�ن نظرك قوي�ً  • هل تعلم مل�ذ� يقول لك طبيب �لعيون 
بو�سوح  �لتي ترى  �ل�سحيحة هي  �لعني  �أن  و�ل�سبب يف ذلك   ،100 100 على  �أو  10 على ع�سرة  نظرك 
�الأرق�م و�الإ�س�ر�ت �مل�ستعملة لفح�ض قوة �لعني من على بعد �ستة �أمت�ر ف�لرقم يف �لب�سط ميثل قوة �لعني 

فمثاًل 4 على 6 يعني �أن م� ير�ه �ل�سحيح من بعد 6 �أمت�ر تر�ه �أنت على يعد 4 �أمت�ر وهكذ�.
ن�سمة  ف  �الآ   )  6  ( �سك�نه�  عدد  يبلغ  �إفريقي�  �سرق  يف  زجنب�ر  من  ب�لقرب  تقع  �سغرية  جزيرة  • م�في� 

�غرب م� يف هذه �جلزيرة �له�دئة هو عدم وجود رج�ل �سرطة ، وال حتى �سجن �سغري. 
به�  لي�ض  �لتم��سيح  �أن عيون  لي�ست دموع�ً، حيث  �ملثل هي يف �حلقيقة  به�  �لتي ي�سرب  �لتم��سيح  • دموع 

غدد دمعية ك�الأ�سم�ك، و�أن م� نر�ه على عيونه� ونظنه دموع�ً م�
جوية  ك�رثة  وقوع  عن  �الإعالن  عقب  عنه  �لبحث  بدء  عن  ن�سمع  م�  كثري�ً  و�لذي  �الأ�سود(  • )�ل�سندوق 
�للون كم� يظن �لبع�ض، ولكن  �أ�سود  �أ�سب�ب �حل�دث، هذ� �ل�سندوق �الأ�سود لي�ض  الإحدى �لط�ئر�ت ملعرفة 
ت�سميته  يف  و�ل�سبب  �ملحيط�ت،  �أعم�ق  يف  �أو  �لط�ئرة  حط�م  و�سط  عليه  �لعثور  ي�سهل  حتى  برتق�يل  لونه 

ب�ل�سندوق �الأ�سود يرجع الرتب�طه د�ئم�ً ب�لكو�رث و�مل�س�ئب �جلوية.
ر��سه. يف  �لربي�ن  • قلب 
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فوائد الكيوي 
ف���ك��ه��ة غ��ن��ي��ة جد� 
حيث   C بفيت�مني 
حت�����ت�����وي �ل����ث����م����رة 
�لو�حدة على ن�سبة 
ترت�وح  منه  ع�لية 
 200 ب���������ني  م���������� 
ملغم   300 �إىل 
ل���ك���ل م�����ئ����ة غ�����ر�م 
وزن  ح����������و�يل  �ي 
ثمرتني متو�سطتي 

�حلجم. 
فو�ئده�: 

�جل�سم  تعطي  �لو�حدة  ف�لثمرة  للج�سم،  قليلة  حر�رية  وح��د�ت  توؤمن   -
من  ع�لية  ن�سبة  على  حتتوي  �نه�  �ىل  نظر�  ح��ر�ري��ة  �سعرة   20 ح��و�يل 

�الألي�ف. 
- مفيدة جد� للنظم �لغذ�ئية �خل��سة بعملي�ت �نق��ض �لوزن النه� ت�س�عد 

على �ل�سعور ب�ل�سبع و�المتالء. 
�الن�سجة  �ل��ت��ه���ب���ت  م��ق���وم��ة  ع��ل��ى  للم�س�عدة  �ل��ك��ي��وي  ب��ت��ن���ول  ين�سح   -

و�لتخل�ض من ح�الت �لر�سح �ل�سديد. 
�لكولي�سرتول  معدل  وتخفي�ض  تطهري  ويف  �له�سم  عملي�ت  يف  ت�س�عد   -

يف �لدم. 

ق�����ل �ل���دك���ت���ور �أح���م���د ف��ت��ح��ى �أبو 
جم�ل، �أ�ست�ذ �لروم�تيزم و�ملف��سل 
�لكلية  زم����ي����ل  �الأزه������������ر،  ب���ط���ب 
�الآالم  �إن  للروم�تيزم،  �الأمريكية 
�لتى ي�سعر به� �ملري�ض فى �جلزء 
�الأم������م�����ى مب��ق�����ض �ل���رك���ب���ة بعد 
�لتحرك  �أو  �لكرة  لعب  �أو  �جل��رى 
ب�����س��ور خ���ط��ئ��ة ت���وؤث���ر ع��ل��ى عظ�م 
�أو ل���دى ك��ب���ر �ل�����س��ن له�  �الأرج�����ل 

�لعديد من �الأ�سب�ب ومنه�:
�لرب�عية  �لع�سلة  فى  -�رتخ�ء   1

�س�بونة  ت��ث��ب��ي��ت  ع����ن  �مل�������س���ئ���ول���ة 
ت��خ��رج هذه  �ملف�سل وم��ع �حل��رك��ة 
مرة  وتعود  مك�نه�  من  �ل�س�بونة 

�أخرى م� ي�سبب قف�سة و�آمل.
مع  �ل���ع�������س���الت  ف����ى  -����س���ع���ف   2
ب��ع�����ض �ل��ع��ي��وب �خل��ل��ق��ي��ة ل���و فيه 

تفلطح فى عظمة �لفخذ.
�س�بونة  ف��ى  خ�سونة  -وج����ود   3
�ل��رك��ب��ة م���� ي�����س��ب��ب �أملً������ م���ع طلوع 

�ل�سلم و�ل�سجود �أثن�ء �ل�سالة.
�أربطة  ف���ى  �ل���ت���ه����ب  -وج������ود   4

�الأكي��ض  ف��ى  �ل��ت��ه���ب  �أو  �مل��ف�����س��ل، 
�لزاللية للمف�سل.

�أبو  فتحى  �أحمد  �لدكتور  و�أ�س�ف 
�حل�����الت حتت�ج  ج��م��ي��ع  �أن  ج��م���ل 
�ملخت�ض  �ل��ط��ب��ي��ب  ����س��ت�����س���رة  �إىل 
�حل�لة  لت�سخي�ض  �لروم�تيزم  فى 
ج�����ي�����ًد� و�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى �ل���ع���الج 
ب�رتد�ء  ك�ن  �سو�ء  للركبة  �ملن��سب 
تكون  �أن  �أو  �مل��ف�����س��ل  ل�����س��د  رب�����ط 
�مل�������س����ع���ف����ت ك����ث����رية ت�������س���ل حلد 

�لتدخل �جلر�حى.

عليها تعرف  الركبة..  اآالم  وراء  اأ�شباب   4

الأمري ويليام، وزوجته كيت، دوقة كامربيدج مع طفليهما الأمري جورج والأمرية �سارلوت لدى و�سولهم اإىل 
مطار وار�سو، يف اأول زيارة ر�سمية لبولندا. )ا ف ب(

ك�نت �ملر�أه جتل�ض يف د�ره� وقد �نحنى ظهره� من كرة �لعمل �ل�س�ق �لذي تقوم به كل يوم الأطع�م �سغ�ره� 
وكم ك�نت تتمنى �ن يكون فيهم من ي�ستطيع م�س�عدته� لكن لالأ�سف ثالثتهم �سغ�ر.. مر عليه� رجل غليظ 

�لقلب وق�ل له� بغ�سب: م�زلت ت�سرين على �ن حتتفظي بهذ� �لبيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فق�لت له: وم� ف�ئدة �لطع�م بدون بيت ي�أوين� و�سقف يحمين�.. م�لك ببيتي �تركنى حل�يل.

 فق�ل: ح�سن�ً، لن يحميك �حد مني ولن جتدي عماًل منذ �لغد يف �أي بيت، وفكري جيد�ً يف �ن ترتكي �لقرية 
قبل �ن متوتي و�سغ�رك من �جلوع.  ج�ء �لغد و�جلميع يف خوف من فتح �بو�بهم الأم م�سعد لتعمل وترتزق، 
�إىل بيته� يف ح��زن، فهم  �إىل بيته� �ل�سغري تبكي، وعند �لظهرية ك�ن �لن��ض يف ذه���ب و�ي���ب ينظرون  فع�دت 
يخ�فون م�س�عدته� فيغ�سب عليهم عمدتهم، ووقفو� يته�م�سون حني ج�ءت حد�أة كبرية حتمل بني خم�لبه� 

ديك كبري يرفرف ب�سدة حيث �ألقت به فوق بيت �م م�سعد، ف�ألتقطت �م م�سعد �لديك وق�لت: رزق�ً من �هلل.
وتع�ىل �لهم�ض و�سط �لده�سة �لكبرية حني ق�ل �لن��ض: �حلد�أه �ألقت ب�لديك الأم م�سعد، هذ� �سئ فوق �لو�سف، 

�نه� �مر�أه يف حر��سة �هلل ي� له� من بركة.  غ�سب �لعمدة مل� حدث وق�ل: �سدفة وحدثت.
�ملقود من  و�نفلت  بيته�  �سي�رة بقرب  لتعود حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت  �خر مر ومل جتد عمال   يوم 
�ل�س�ئق و�دى ذلك �إىل ت�س�قط بع�ض �الأقف��ض من �ل�سي�رة، فوقف �سغ�ر �م م�سعد ي�س�عدون �ل�س�ئق يف ترتيب 
�سي�رته مرة �خرى، فمنحهم بع�ض من �خل�سر و�لف�كهة جز�ء م�س�عدتهم، ف�سكرته �م م�سعد وق�لت: حمدهلل 

رزق�ً من �هلل.  وكر �حلديث مرة �خرى �نه� �مر�أه يحميه� �هلل.
 ج�ء �ليوم �لث�لث ومل جتد عماًل فخرجت �إىل �لطريق �لع�م حيث �ملحطة �لكبرية رمب� تعمل يف حمل �الأمتعة 
به� جتد حقيبة  �ذ  �ملحطة حزينة  و�ثن�ء خروجه� من   ، �م��ر�أه  فهى  ين�ديه�  �لقط�ر ومل جتد من  و�ىل  من 
�سغرية ح�سرت بني �لكر��سي، ومدت يده� لتذهب ب�حلقيبة �إىل ك�سك �ل�سرطة وت�سلمه�، فوجدت �مر�أه �نيقة 
تبكي حقيبته� �ل�س�ئعة، ومل مت�ض حلظ�ت حتى ك�نت �م م�سعد تقب�ض مبلغ كبري من �مل�ل مك�ف�أه له�، بعد 
ذلك �ليوم خ�ف �لعمدة من �القرت�ب منه� فقد ك�ن �لن��ض يقولون �نه� �مر�أه كله� بركة ومن يوؤذيه� �ست�سيبه 
ل��رو�د �ملحطة �لكبرية وهى �الن ال حتت�ج  �للعن�ت فرتكه� وح�له�، �م� م�ل �ملك�ف�أة فقد ��سرتت به م� تبيعه 

للعمل يف خدمة �سك�ن �لقرية. 


