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ممار�ضة الريا�ضة حتد من خطر اجللطة 
ب�شكل  ميار�شن  ال��ات��ي  الن�شاء  اأن  حديثة  اأمريكية  درا���ش��ة  ك�شفت 
�شليم  قلب  اأج��ل  من  به  املو�شى  الريا�شة  من  الأدن���ى  احل��د  منتظم 
الاتي  بالأخريات  مقارنة  بجلطة  الإ�شابة  خطر  لديهن  ينخف�ض 

تتغري عاداتهن الريا�شية مع مرور الوقت.
األ���ف ام����راأة يف موؤ�ش�شة  اأك���ر م��ن 61  وف��ح�����ض ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات 
كاليفورنيا تيت�شرز �شتادي البحثية، حيث �شجلوا عاداتهن الريا�شية 
و1996،  يف فرتتني زمنيتني خمتلفتني، الأوىل بني عامي 1995 
بني  الن�شاء  عينة  وت��راوح��ت  و2006.   2005 عامي  بني  والثانية 

معلمات عامات ومتقاعدات عند بدء الدرا�شة.
وعند انتهاء الدرا�شة كانت 987 امراأة قد اأ�شيبت بجلطة.

يقل  ل  مل��ا  احل��دة  متو�شطة  الريا�شة  مار�شن  ال��ات��ي  الن�شاء  ولكن 
بن�شبة  عر�شة  اأق��ل  ك��ن  الفرتتني  اأث��ن��اء  اأ�شبوعيا  دقيقة   150 ع��ن 
املئة لاإ�شابة مبا يعرف با�شم ال�شكتة الدماغية الإقفارية،  يف   30
وهي النوع الأكر �شيوعا والذي يحدث عندما ت�شد اجللطة �شريانا 
يحمل الدم اإىل املخ. وقال الباحث الرئي�شي جو�شوا ويلي من املركز 
الطبي يف جامعة كولومبيا بنيويورك تتغري طريقة ممار�شة النا�ض 
يف  الريا�شة  ميار�شون  الأف���راد  فبع�ض  ال��وق��ت،  م��رور  م��ع  للريا�شة 

�شبابهم ولكنهم ل ي�شتمرون فيها عند تقدمهم يف ال�شن .

حذار من احلمية اخلالية من اجللوتني
النا�ض لتباع حمية قا�شية للتخفيف من الوزن يف وقت  يلجاأ بع�ض 
قيا�شي واحل�شول على ج�شد ر�شيق و�شليم. بيد اأن مثل هذه احلمية 
اإليه  م��ا خل�شت  غ��رار  ك��ب��رية، على  اأ���ش��رار �شحية  ق��د ترتتب عنها 

درا�شة حديثة عن احلمية اخلالية من اجللوتني.
املاأكولت  بع�ض  عن  الإعرا�ض  اأنواعها،  مبختلف  الريا�شة  ممار�شة 
الد�شمة واللذيذة، تغيري نظام الأكل، ويف بع�ض الأحيان حذف وجبة 
يومية واتباع حمية غذائية قا�شية. قد تكون هذه بع�ض الطرق التي 
يتبعها البع�ض للتخفيف من وزنه يف وقت قيا�شي واحل�شول على قوام 

ر�شيق. بيد اأن درا�شة تو�شلت اإىل نتائج قد تغري بع�ض املفاهيم.
وقد خل�شت درا�شة اأعدتها جامعة نيو كا�شتل الأ�شرتالية اإىل اأن اتباع 
واجللوتني  لل�شحة.  اأ�شرارا  ي�شبب  قد  اجللوتني،  من  خالية  حمية 
احلنطة  كالقمح،  احل��ب��وب  اأن���واع  اأغ��ل��ب  يف  يتواجد  بروتيني  مركب 
ال�شوداء وال�شعري، يحتاجه اجل�شم للحفاظ على وظيفته ح�شب نف�ض 

امل�شدر.
اأن احلمية  ب��وت��ر،  ميكايل  ال��دك��ت��ور،  ال��درا���ش��ة  على  امل�شرف  واأو���ش��ح 
نف�ض  ويف  ال�شحة.  على  دائمة  بكيفية  توؤثر  اجللوتني  من  اخلالية 
ال�����ش��ي��اق، اأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة اأن احل��م��ي��ة اخل��ال��ي��ة م��ن اجل��ل��وت��ني ل 
كيميائي  املقدار)عن�شر  زهيد  عن�شر  من  كافية  كميات  على  تتوفر 
�شروري لإبقاء اجلانب الوظيفي الطبيعي للكائن احلي �شحيحا(، 
والفيتامينات مثل الكال�شيوم وفيتامني D. كما اأ�شارت الدرا�شة اإىل 
اأن احلمية اخلالية من اجللوتني، قد توؤثر با�شتمرار على  م�شتوى 
الكولي�شرتول و�شغط الدم بالإ�شافة اإىل الوزن، لأن املنتجات امل�شنعة 

من القمح ل يتم تناولها بينما هي �شرورية للج�شم.

لون عيونك يحدد ظالل جفونك 
اأف�����ادت جم��ل��ة ووم����ان ال��ن��م�����ش��اوي��ة ب��اأن��ه ينبغي اخ��ت��ي��ار ل���ون ظال 
اجلفون بناء على لون العيون، وذلك من اأجل احل�شول على اإطالة 

طبيعية.
تغازلها  البنية  العيون  اأن  واجلمال  باملو�شة  املعنية  املجلة  واأو�شحت 
درجات الأخ�شر ودرجات الأزرق، كما اأن درجات الذهبي متنح العيون 
مع  الفاحت  البني  اللون  ذات  العيون  وتتناغم  براقة.  اإطالة  البنية 
العيون مبظهر �شاطع  األ��وان ظال اجلفون تقريباً حيث تتمتع  كل 

وم�شرق مع اأي لون، �شواء اأبي�ض اأو وردي اأو بني. 
ووفقاً ملبادئ علم الألوان، فاإن الأحمر يعد اللون التكميلي لاأخ�شر. 
ل���ذا ت��ت��ن��اغ��م ال��ع��ي��ون اخل�����ش��راء م��ع درج����ات الأح���م���ر وال���رون���زي. 
الوردي  درج���ات  م��ع  طبيعية  ب��اإط��ال��ة  فتتمتع  ال��زرق��اء  العيون  اأم��ا 
ي�شلح  ق��وي  تتاألق مبظهر  بينما  وال��ذه��ب��ي،  واخل��وخ��ي  وال��رت��ق��ايل 

للمنا�شبات امل�شائية مع درجات البني اأو الرمادي. 

الثالثاء   12   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12119  
Tuesday  12   September   2017  -  Issue No   12119

حقيبة اليد الن�ضائية اأكرث قذارة من املرحا�ض
اأو  انتباه العديد منا،  اأو لونها  الن�شائية  غالبا ما لفت جمال حقيبة اليد 
اأن ما  حتى يف بع�ض الأح��ي��ان، متني احل�شول على واح��دة م�شابهة. غري 
ل يعرفه الكثريون، اأن هذه احلقيبة حتتوي على كمية كبرية من القذارة 

اأكر من املرحا�ض.
ل تكاد تفارق يد الن�شاء، تاأخذ اأ�شكال خمتلفة واألوانا تتنا�شب مع طبيعة 
جدا،  والغالية  التكلفة  منخف�شة  بني  اأ�شعارها  تتباين  وحجمها،  املنا�شبة 
اأو كتاب  تت�شع للعديد من املحتويات ال�شغرية، على غرار هاتف حممول 
القوية. هذه  املو�شة  رم��وز  اأح��د  وتعتر من  قما�ض،  اأو حتى قطعة  جيب 
فقط بع�ض من مميزات حقيبة اليد الن�شائية. بيد اأن ما تو�شل له اختبار 
حديث، قد يكون نوعا ما �شادما، خ�شو�شا حني يتعلق الأمر، بجزء ل يتجزاأ 
من زينة املراأة. ويف هذا الإطار اأ�شارت جريدة الإندبندت الريطانية، نقا 
عن املجلة الن�شائية الأمريكية كود هاو�ض كيبني اأن  حقيبة اليد الن�شائية، 
واحدة من اأقذر الأماكن التي حتتوي على البكترييا، والتي من املمكن اأن 

ُت�شبب املر�ض.
واأو�شحت اجلريدة الريطانية اأن حقيبة اليد الن�شائية، هي الأكر قذارة 
الثمانية، واملعروفة  الأ�شياء  اأن هذه  اأخرى، غري  اأ�شياء  اإىل جانب ثمانية 
عادة باأو�شاخها، على غرار مراحي�ض املنزل واملطبخ، يتم تنظيفها بانتظام. 
نف�ض  واأف��اد  تنظيف.  دون  من  غالبا  الن�شائية  اليد  حقيبة  تبقى  حني  يف 
امل�شدر اأن القليل منا يتوفر على الوقت لتنظيف كل �شيء يجب اأن ننظفه 
اأ�شبوع، لكن جتاهل تنظيف هذه الأ�شياء ُيعر�ض للخطر . وتابعت  يف كل 
اجلريدة الريطانية اأن بع�ض الأماكن بالذات، ُت�شكل اأر�شا خ�شبة لتجمع 
البكترييا، حيث تتكاثر م�شتفيدة من غياب التنظيف ب�شكل دوري وم�شتمر. 

مما يوؤدي اإىل الإ�شابة بالأمرا�ض يف حال عدم اأخذ الأمور ب�شكل جدي.

هكذا توفر طاقة 
جهاز الالب توب

اإىل  الأحيان  بع�ض  يف  امل�شتخدم  يتعر�ض 
فراغ �شحنة بطارية جهاز الاب توب عند 
اإجراء الأعمال اأثناء التنقل والتجول، ول 
لإعادة  كهربائي  مقب�ض  امل��ك��ان  يف  يتوفر 

�شحن البطارية.
على  ي���ت���ع���ني  امل������واق������ف  ه������ذه  م���ث���ل  ويف 
تيار  لتوفري  ب�شرعة  الت�شرف  امل�شتخدم 
ط��وارئ من اأج��ل اإمت��ام العمل قبل توقف 
جهاز الاب توب متاماً ب�شبب فراغ �شحنة 
ال��ب��ط��اري��ة. وم���ن اأه���م الإج�������راءات، التي 
املواقف،  اإليها يف مثل هذه  اللجوء  ميكن 
احل���د م��ن درج���ة ���ش��ط��وع ال�����ش��ا���ش��ة، لأنها 
ل�شحنة  ا�شتهاكاً  التجهيزات  اأك��ر  م��ن 
�شطوع  درج���ة  �شبط  ومي��ك��ن  ال��ب��ط��اري��ة، 
مقروءة،  الن�شو�ض  تظل  بحيث  ال�شا�شة 
بالإ�شافة اإىل �شرورة اإطفاء اإ�شاءة لوحة 
املفاتيح - يف حال وجودها. وينطبق الأمر 
الا�شلكي  الت�����ش��ال  تقنيات  على  نف�شه 
 WLAN البلوتوث و�شبكة  مثل تقنية 
الا�شلكية والت�شالت الهاتفية اجلوالة، 
اإذا مل تكن هذه التقنيات مطلوبة للعمل، 
بالإ�شافة اإىل �شرورة ف�شل اأجهزة يو اإ�ض 
ب��ي امل��و���ش��ل��ة ب��ج��ه��از ال���اب ت���وب واإغ���اق 

الرامج غري ال�شرورية. 

يجري جراحة يف �ضاقه 
  D 3 بتقنية طابعة

العامل  يف  ج���راح���ة  اأول  اأج���ري���ت 
ل����زرع ع��ظ��ام ق�����ش��ب��ة ����ش���اٍق لرجل 
طابعة  با�شتخدام  اأ���ش��رتال��ي��ا،  م��ن 

.3D ثاثية الأبعاد
عاًما   27 لي�شرت  روب���ن  ���ض  وت��ع��رَّ
اإ�شابته  ب��ع��د  ق���دم���ه،  يف  ل���ع���دوى 
ُت�شّخ�ض  ومل  ����ش���اق���ه،  ع���ظ���ام  يف 
من  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  بعد  اإل  الإ�شابة 
مار�ض  يف  ال�������ش���اق  ع���ظ���ام  اإزاح�������ة 
ميل  ديلي  ل�شحيفة  وفًقا  املا�شي، 

الريطانية.
وقامت الفرق الطبية يف م�شت�شفى 
ب����زرع عظام  األ��ك�����ش��ن��درا  الأم������رية 
التكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ج��دي��دة 

الرائدة.
ومتت زراعة �شاٍق جديٍد با�شتخدام 
با�شتخدام  الأبعاد،  ثاثية  طابعة 
يف  واأع�شابه  عظامه  من  تبقى  ما 
خطيبته  وقالت  الي�شرى.  ال�شاق 
ي��ك��ن متاأكًدا  اإن���ه مل  ب��ي��ل،  ك��اي��ت��ي 
اإنتاج  ي�شتغرقه  ال��ذي  ال��وق��ت  م��ن 
حيث  الآن،  حتى  اجلديدة  العظام 
اأن العملية مل جُتر اإل على الأغنام 
الفرتة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت  ف���ق���ط. 
و�شعبة،  خم��ي��ف��ة  ك��ان��ت  امل��ا���ش��ي��ة 
اأن��ه بعد يومني فقط من  م��وؤك��دة 
امل�شت�شفى،  اإىل  ذه��ب  اب��ن��ه،  ولدة 
حيث بقي ملدة �شهر قبل اأن ُيجري 
مدى  ع��ل��ى  عمليات  خم�ض  ه��ن��اك 
اأ���ش��ه��ر. وا���ش��ت��غ��رق��ت عملية  ���ش��ت��ة 
����ش���اع���ة يف   14 ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال�������زرع 
اأواخر اأغ�شط�ض، والآن مت زرع 36 
املطبوعة،  العظام  من  �شنتيمرتاً 
و�شتكون مبثابة دعامة حتى تنمو 
العظام اجلديدة. وعلى الرغم من 
البالغ  الأب  اأن  اإل  العملية،  جن��اح 
من العمر 27 عاًما اأمامه طريق 
طويل لانتعا�ض، ويتوقع الأطباء 
اأن  ق��ب��ل  ���ش��ه��ًرا   18 �شيبقى  اأن����ه 

يتمكن من امل�شي مرة اأخرى.

الباندا العمالقة تيان 
لن تنجب هذا العام 

اإن  اأدن���رة  ح��ي��وان��ات  قالت حديقة 
يف  الوحيدة  العماقة  الباندا  دب��ة 
بريطانيا لن تنجب هذا العام مما 
ا�شتقبال  احتمال  يف  الآم���ال  حطم 

اأول جراء للباندا تولد يف الباد.
حديقة  ق��ال��ت  اآب  اأغ�����ش��ط�����ض  ويف 
احليوانات ال�شكتلندية اإنها تعتقد 
حذرت  لكنها  حامل  تيان  تيان  اأن 
من اأن عملية تكاثر الباندا معقدة. 
ق�شم  رئي�ض  فالنتاين  اإي���ان  وق���ال 
علم  جمعية  يف  العماقة  ال��ب��ان��دا 
بكل  ا�شكتلندا  يف  امللكية  احل��ي��وان 
حزن ميكننا التاأكيد باأن تيان تيان، 
الباندا العماقة يف حديقة حيوان 

اأدنرة، لن تنجب هذا العام .

انت�صر ا�صتخدام ماء الأرز بني الفتيات لفوائده العظيمة واملذهلة ل�صحة الب�صرة وال�صعر، وين�صح 
ماء  فيحتوي  طبيعية،  بطرق  والب�صرة  ال�صعر  مظهر  لتح�صني  با�صتخدامه  التجميل  اأخ�صائيون 
الأرز على العنا�صر الغذائية التي جتعله مفيدًا للب�صرة وال�صعر، فهو يعمل على تنعيم وتطويل 
ال�صعر وزيادة كثافته، ويعمل على حت�صني الب�صرة والوقاية من امل�صاكل التي ت�صيبها، لهذا تعرفوا 

يف هذا املقال على فوائد ماء الرز للب�صرة وال�صعر وطريقة ا�صتخدامه.
الأرز  قيمة  على  �صتح�صلون  للل�أرز  الغذائية  القيمة 

املاء، يحتوي  نقعه يف  الغذائية من خ�ل 
املعادن  من  عالية  ن�صبة  على  الأرز 
ل�صحة  الهام  احلديد  عن�صر  مثل: 
الب�صرة ولتغذية ال�صعر، كما يحتوي 

ويحتوي   ،3 ب   ،2 ب  على فيتامني ب1، 
التهابات  من  التخل�ص  يف  املفيد  هل  فيتامني  على 

الب�صرة والتهابات فروة الراأ�ص.
ولل�صعر،  للب�صرة  وا�صتخدامه  الأرز  ملاء  فوائد  عدة  هناك  وال�صعر  للب�صرة  الرز  ماء  فوائد 

وهي: ي�صتخدم كغ�صول لل�صعر والب�صرة يقوي ال�صعر.
يحافظ على الب�صرة ويحميها من الإ�صابة مب�صاكل مثل حب ال�صباب ،يجعل الب�صرة م�صرقة 
ال�صعر،  تنعيم  الراأ�ص  فروة  لتنظيف  ي�صتخدم  اللتهابات،  من  الب�صرة  يعالج  ن�صارة.  واأكرث 

تطويل ال�صعر، زيادة كثافة ال�صعر، ي�صتخدم ماء الأرز يف ع�ج الإ�صهال.

طريقة حت�صري
ماء الأرز اأح�شري الأرز غري املطبوخ، وقومي بغ�شله باملاء 
بعدها  عليها،  يحتوي  التي  الأو�شاخ  من  للتخل�ض  البارد 
اتركيه يف املاء النظيف املنقوع ملدة من 15 اإىل 20 دقيقة 
وقومي بت�شفيته وا�شتخدام املاء .  الطريقة الثانية والتي 
ت�شتخدم عادًة كغ�شول لل�شعر والب�شرة، هي غ�شل الأرز ثم 
املاء  وا�شتخدام  به،  امل�شلوق  املاء  الأرز من  وت�شفية  �شلقه 
بعدما ي�شبح دافئاً. فوائد ماء الرز للب�شرة: يحتوي على 
ول�شحتك  لب�شرتك  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د  م��ن  العديد 
اجلمالية، وهي: تنعيم الب�شرة من فوائد ماء الرز للب�شرة 
اأنه ي�شاعد على احل�شول على ب�شرة ناعمة، وي�شاعد على 

ترطيب الب�شرة.

طريقة ال�صتخدام
بعد نقع الأرز وف�شله عن املاء، قومي بغ�شل وجهك مباء 
الأرز مبا�شرًة، ميكنك ا�شتخدام قطعة من القطن مغمو�شة 
مباء الأرز وام�شحي بها وجهك. تنظيف الب�شرة من فوائد 
ماء الرز للب�شرة اأنه يخل�شها من تراكم الأو�شاخ وينظفها 
من خايا اجللد امليتة املوجودة عليها. طريقة ال�شتخدام 
�شعي قطعة من القطن يف ماء الأرز ودلكي بها ب�شرتك، اأو 

باإمكانك تدليك ب�شرتك مبا�شرًة مباء الأرز.

قناع الأرز.. و�صفة �صحريَّة
امل�شاكل  اأه���ّم  م��ن  ال�����ش��وداء  وال��روؤو���ض  ال�شباب  يظّل ح��بُّ 

التي تعاين منها الب�شرة، فتوؤّرق حواء وت�شّبب لها توتراً، 
يف الوقت الذي ُتنفق فيه مبالغ هائلة من اأجل احل�شول 
ع��ل��ى ب�����ش��رة ���ش��اف��ي��ة م��ت��األ��ق��ة وخ��ال��ي��ة م��ن ح���بِّ ال�شباب 
والروؤو�ض ال�شوداء. وهنالك من الن�شاء من حتلم بب�شرة 
ن�شرة وبي�شاء ممتلئة باحليويَّة، فت�شعى ل�شراء الكرميات 
مواّد  على  حتتوي  اأنَّها  برغم  الب�شرة،  لتفتيح  املخ�ش�شة 
كيميائيَّة �شديدة ال�شرر. فهل تريدين تفتيح لون ب�شرتك 
�شحريَّة  و�شفة  اإل��ي��ك  ال��ط��رق؟  وباأب�شط  خ��وف  دون  م��ن 

و�شديدة الب�شاطة.

طريقة عمل قناع الأرز
حتى  باملاء  اخلطيها  ث��ّم  الأرز،  حبوب  من  بع�شاً  اطحني 
على  منه  قناع  بتطبيق  لك  ي�شمح  منا�شباً  ق��وام��اً  تعطي 
واغ�شلي  افركيه،  ث��ّم  يجّف،  حتى  القناع  اتركي  وجهك. 

وجهك مباء دافئ، ول تن�شي اأن ُتاحظي الفرق.
التالية: عندما  وهي  اأك��ر عمليَّة،  اأخ��رى  واإليك طريقة 
بغ�شل  ق��وم��ي  للطهو،  وحت�����ش��ريه  الأرز  بغ�شل  ت��ق��وم��ني 
وجهك مباء الأرز واتركيه حتى يجّف، من دون اأن جتففيه 

بعد غ�شله اأو اأن تغ�شليه باملاء.
وبعد اأن يجّف متاماً، قومي بر�ّض قليل من ماء الورد على 

وجهك، واتركيه اإىل اأن يجّف من تلقاء نف�شه.

كيف ت�صتخدمني الأرز لتق�صري اجل�صم؟
به  ودلكي  الأرز  طحني  اإىل  امل��اء  من  القليل  اأ�شيفي   1-

ب�شرتك قبل ال�شتحمام لتح�شلي على تق�شري �شريع.
ال�شاور املعتاد، قومي بغم�ض ن�شف ليمونة  اأخذ  قبل   2-
يف طحني الأرز ثم افركي به ب�شرتك وج�شمك يف حركات 
الليمون  ا�شتبدال  ميكنك  البارد.  باملاء  وا�شطفي  دائرية 

بالطماطم.
باإ�شافة  امل��ط��ح��ون  الأرز  ف��وائ��د  م�شاعفة  ميكنك   3-
مل�شادات  هاما  م�شدرا  يعتر  ال��ذي  الع�شل،  م��ن  القليل 
الأك�شدة كما اأنه ي�شاعد على تخلي�ض الب�شرة من اخلايا 
امليتة وترطيبها. افركي ج�شمك اأو وجهك بالع�شل وطحني 

الأرز ثم ا�شطفي باملاء البارد.
حتى  وال�شكر  الزبادي  مع  الأرز  دقيق  بخلط  قومي   4-
حت�شلي على خليط متما�شك، �شعيه على وجهك ملدة 10 

دقائق ثم ا�شطفي باملاء الفاتر.
ن�شائح عند القيام بعملية التق�شري

كي  متقاربة  ف��رتات  يف  الب�شرة  بتق�شري  القيام  -جتنبي 
حتافظي على �شامتها.

-عند القيام بالتدليك قومي بتبليل اأ�شابعك مع احلر�ض 
على جعله يف �شكل حركات دائرية.

لب�شرتك  املنا�شب  املرطب  الكرمي  بتطبيق  دائما  -قومي 
عند القيام بالتق�شري.

ثم  والرقبة  الب�شرة  ل�شد  الأرز  ا�شتخدام منقوع  -ميكنك 
تطبيق الكرمي املرطب بعد غ�شل الوجه.

-ت�شتطيعني طحن كمية منا�شبة من الأرز والحتفاظ بها 
يف برطمان زجاجي حمكم الإغاق.

اأعــرا�ض بـلوغ املـراأة 
�ضــن الــياأ�ض 

اأف�����ادت جم��ل��ة ب��ري��ج��ي��ت الأمل��ان��ي��ة ب����اأن انقطاع 
ال��ط��م��ث مي��ث��ل م��رح��ل��ة ح��ي��ات��ي��ة ���ش��ع��ب��ة بكل 
الياأ�ض،  �شن  عليها  ويطلق  امل��راأة  على  املقايي�ض 
اأعرا�ض  امل��رح��ل��ة  امل�����راأة يف ه���ذه  ت��ه��اج��م  ح��ي��ث 
باأعرا�ض نف�شية، مما ي�شكل  ج�شدية م�شحوبة 

حتدياً كبرياً لها. 
اأن  واجلمال  بال�شحة  املعنية  املجلة  واأو�شحت 
الأ�شرتوجني  الأن���وث���ة  ه��رم��ون  اإف����راز  ت��راج��ع 
يت�شبب يف ظهور اأعرا�ض ج�شدية، مثل ت�شاقط 
وال�شعور  املهبل  وجفاف  املثانة  و�شعف  ال�شعر 
ما  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والإره�����اق،  بالتعب  امل�شتمر 
يعرف "بالهّبات ال�شاخنة"، اأي ال�شعور باحلرارة 

ال�شديدة مع التعرق و�شرعة �شربات القلب.
وي��وؤث��ر ت��راج��ع ه��رم��ون الأ���ش��رتوج��ني بال�شلب 
على احلالة النف�شية اأي�شاً، حيث غالباً ما تعاين 
املزاجية وفقدان  والتقلبات  الع�شبية  املراأة من 

و�شعوبات  والكتئاب  باحلزن  وال�شعور  الدوافع 
الأ�شرتوجني  ه��رم��ون  ن��ق�����ض  وب�����ش��ب��ب  ال���ن���وم. 
يرتفع خطر الإ�شابة به�شا�شة العظام واأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية. 
وميكن للمراأة مواجهة متاعب انقطاع الطمث 
م��ن خ���ال اإت��ب��اع اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة ���ش��ح��ي، والذي 
من  الإق����ال  اأي  ال�شحية،  التغذية  يف  يتمثل 
ممار�شة  على  وامل��واظ��ب��ة  وال�شكريات،  ال��ده��ون 
الدراجات  ورك�����وب  ال�����ش��ب��اح��ة  م��ث��ل  ال��ري��ا���ش��ة، 
بالإ�شافة  الع�شي،  با�شتخدام  وامل�شي  الهوائية 
اللجوء  ال��ت��دخ��ني. كما ميكن  ع��ن  الإق���اع  اإىل 

اإىل العاج الهرموين. 
امل������راأة يف مرحلة  اأن جت���د  اأي�������ش���اً  امل���ه���م  وم����ن 
انقطاع الطمث دعما نف�شيا من الزوج والأبناء، 
املرحلة  ه��ذه  متاعب  على  التغلب  ميكنها  ك��ي 

احلياتية احلرجة. 

فوائد ماء الأرز للب�ضرة وال�ضعر وطريقة حت�ضريه
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�ش�ؤون حملية

اإقليم كان�صاي الياباين يعقد اأول بعثة �صياحية يف دولة الإمارات 

اإقليم كان�ضاي يطلق معار�ض متنقلة يف دبي،اأبوظبي وال�ضارقة مع ور�ضات عمل

�صمن رحلة تدريبية ميدانية

�ضهد اليماحي ... تتعرف على خطة "مدينة لندن امل�ضتدامة 2020"

••  دبي - الفجر

ال�شياحية  وامل��ج��ال�����ض  ال��ي��اب��اين  كان�شاي  اإق��ل��ي��م  يقيم 
،ميه،نارا،  اأو�شاكا  اليابانية يف  املحافظات  اخلم�ض من 
املتنقلة  املعار�ض  من  �شل�شلة  كوبي   ومدينة  اأوكاياما 
يف اأرج������اء الإم������ارات،وذل������ك ب��غ��ر���ض ت�����ش��ج��ي��ع ق���دوم 
ودول  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  زوار  املزيد من 
جمموعة  �شيعقد  كان�شاي،حيث  منطقة  اإىل  اخلليج 
م�����ش��رتك��ة م���ن ور�����ض ال��ع��م��ل ال�����ش��ام��ل��ة ت�����ش��م وكاء 
ال�شفر،خراء ال�شياحة واملعنيني يف هذا امليدان كجزء 
ك��ان�����ش��اي يف مدن  ن��وع��ه��ا لإق��ل��ي��م  اأول مهمة م��ن  م��ن 
 15 ال��ي��اب��اين  ال��وف��د  وال�شارقة.وي�شم  اأب��وظ��ب��ي،دب��ي 
امل�شاركة  املحافظات  ال�شياحة  يف  من م�شوؤويل  ع�شواً 
فعاليات  �شتقام  كان�شاي،حيث  مطار  من  وامل�شوؤولني 
 14 اإىل   11 م��ن  ال��ف��رتة مابني  املتنلقة يف  امل��ع��ار���ض 
الطويل،الثقافات  بالتاريخ  للتعرف  �شبتمر2017، 
امل��ث��رية ومعامل  الت�شوق  ف��ر���ض  ع��ن  وال��رتاث،ف�����ش��ًا 
كان�شاي،التي تعد وجهة  املتنوعة يف  ال�شياحي  اجلذب 
ا�شتقبال  اإىل  تتطلع  اأنها  مغايرة،كما  مبيزات  تزخر 

ال�شياح الإماراتيني واخلليجيني على حٍد �شواء.

تاأ�شرية  التنازل عن  وتتزامن هذه املهمة مع ترتيبات 
اإىل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني  الدخول 
ي�شهل  2017،مما  ي��ول��ي��و  يف  ���ش��رع��ت  ال��ت��ي  ال��ي��اب��ان 
على الإماراتيني دخول اليابان،بالإ�شافة اإىل ذلك مت 
اأف�شل  حت�شري عرو�ض �شفر جذابة وح�شرية تو�شح 
ما تقدمه كان�شاي لزوارها،جنبا اإىل جنب مع حت�شري 
مع  بالتعاون  والعربية  الإجنليزية  باللغتني  بر�شور 
اأثناء  ي��وزع للح�شور  �شوف  ال��ذي  للعطات  الإم���ارات 

اأن�شطة البعثة اليابانية.
مركزاً  ال��ي��اب��ان،وك��ان��ت  غ��رب  يف  كان�شاي  منطقة  تقع 
لأكر  والتاريخ  والدين  واحلكومة  اليابانية  للثقافة 
مع  املتعاي�شة  كان�شاي  جزيرة  تعد  �شنة.   1000 من 
للزوار  ميكن  حيث  ال��ي��اب��ان،  قلب  اجلميلة  الطبيعة 
اليابانية،  وال��روح��ان��ي��ة  الثقافة  اأ���ش��ول  على  ال��ع��ث��ور 
العاملي اخلم�شة  ال��رتاث  لي�ض فقط من خال مواقع 
لليون�شكو املوجودة يف املنطقة، ولكن اأي�شا يف احلرف 

اليدوية املتوارثة،فن الطهو والنا�ض اأنف�شهم.
الكبرية  والع�شرية  التجارية  الرتفيه  مدينة  وم��ن 
التاأثريات  مع  ال�شاحلية  كوبي  مدينة  اأو���ش��اك��ا،اإىل  يف 
نارا  ال��ق��دمي��ت��ان  العا�شمتان  ال��غ��ري��ب��ة،اإىل  الأج��ن��ب��ي��ة 

وكيوتو،والقلب الروحي لليابان واكاياما و ميا، و�شوًل 
اإىل كان�شاي حيث متتزج الثقافات املحلية املختلفة ب�شكل 
فريد داخل منطقة واحدة،وهذا التباين مكن  كان�شاي 
من ت�شبح اأف�شل وجهة للم�شافرين لتجربة اجلوهر 
املا�شي واحلا�شر احلديث.  اليابان  احلقيقي لكل من 
وم���ع ال���رح���ات ال��ي��وم��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة ب��وا���ش��ط��ة طريان 
الدويل،  اأو�شاكا  كان�شاي  اإىل مطار  دبي  الإم��ارات من 
اليابان،التي  اأر����ض  اإىل  الو�شول  ال�شهل  م��ن  �شيكون 
ترحب بحفاوة بال�شيوف امل�شلمني وال�شرق اأو�شطيني 
وت��وؤم��ن لهم ال��راح��ة ق��در الإم��ك��ان، وبهذا اخل�شو�ض 
واملطاعم  ال�شيافة  الفنادق،عامات  م��ن  العديد  اإن 
الثقافية  الحتياجات  لتعلم  جهوداً  بذلت  كان�شاي  يف 
والدينية لل�شيوف امل�شلمني،وتوفري خمتلف اخلدمات 
يوا�شي  ال�شيد  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه  وامل���اأك���ولت احل����ال. 
حكومة  يف  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  م�شوؤول  مينامي، 
مقاطعة اأو�شاكا: "اإن منطقة كان�شاي لها عاقة طويلة 
املتحدة.واإن مدينة  العربية  الإم��ارات  دولة  الأم��د مع 
اأو�شاكا �شقيقة دبي،منوهاً مبدى اأهمية ت�شري رحات 
مبا�شرة عر طريان الإمارات اإىل مطار كان�شاي،موؤكداً 
يف حديثه عن اإنها �شراكة عظيمة وقيمة ملا لها من دور 

،م�شرياً  البلدين  �شعبي  ب��ني  التقارب  تعميق  يف  بناء 
للزوار  املهمة احلالية جتعل من كان�شاي مق�شداً  باأن 
املتحدة و اخلليج،وخا�شة  العربية  الإم��ارات  من دولة 
جتارب  خ��و���ض  اإىل  ي�شعون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالن�شبة 
ال�شائح   ن��ح��ٍو متنح  وا���ش��ع على  م��غ��زى  ذات  وع��ط��ات 
الفريدة،املناظر  ال��ث��ق��اف��ات،ال��ت��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى  الط����اع 
الطبيعية وتذوق  املاأكولت املحلية ال�شهية، ومعرفة ما 
تعنيه "اأوموتينا�شي" اأي ال�شيافة اليابانية الأ�شيلة. 
اأن  م��ن  واث��ق��ون  ب��ال��ق��ول،اإن��ن��ا  كلمته  واخ��ت��ت��م مينامي 
ب�شياحة  كان�شاي،�شينعمون  ي��زورون  �شوف  من  جميع 

�شاحرة وملهمة قل نظريها.
اليدوية  ل��ل��ف��ن��ون،احل��رف  م���رك���زاً  ل��ي�����ش��ت  وك��ان�����ش��اي 
وال��ت�����ش��م��ي��م ال���ي���اب���اين امل��ع��ا���ش��ر ف��ح�����ش��ب،واإمن��ا متد 
الراقية،  الأزي���اء  من  باقة  بامل�شرات،وتعر�ض  املت�شوق 
امل�شنوعات  و�شعت  الطريقة  والك�ش�شوارات،وبنف�ض 
احلرفية بدقة يف كل من الأ�شكال الرتاثية واحلديثة 
اآخ��ر. العديد  اأي مكان  التي ل ميكن العثور عليها يف 
م��ن جت��ار ال��ت��ج��زئ��ة  وامل��ت��اج��ر يف ك��ان�����ش��اي، ل ت�شيف 
اإزالة  ال��زوار الأجانب،حيث يتم  �شريبة الت�شوق  على 

ال�شرائب عند نقطة ال�شراء .

•• العني - الفجر 

اليماحي، طالبة  �شهد  الطالبة  املا�شي  ال�شهر  انتقلت 
قبولها يف  اأن مت  بعد  لندن  اإىل  الم���ارات  من جامعة 
وق�شت  ل��ن��دن.  ���ش��رق  ج��ام��ع��ة  يف  ال�شيفي  ال��ت��دري��ب 
الطالبة �شهد �شهر يوليو يف اأحد اأكر املدن يف العامل 
"مدينة لندن امل�شتدامة  لتتعرف عن قرب على خطة 
ميدانية  رحات  �شمن  التدريب  لت�شمن   ،"2020
تعليمية  املعامل يف مدينة لندن وحما�شرات  اأبرز  اإىل 
ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن ج��ام��ع��ة ���ش��رق ل���ن���دن، ك��م��ا كانت 
ثقافة  ع��ل��ى  للتعرف  �شهد  للطالبة  ف��ر���ش��ة  ال��رح��ل��ة 

جديدة ومقابلة اأ�شخا�ض جدد. 
وكاأول رحلة تقوم بها �شهد خارج المارات لوحدها من 
غري عائلتها التي ت�شكن يف الفجرية كانت �شهد قلقة 
بع�ض ال�شيء ولكن دعم اأهلها وت�شجيعهم لها �شاعدها 

على التغلب على هذا ال�شعور. 
وكان التدريب الذي تلقته الطالبة والذي بداأ من اأول 
يوم يف �شهر يوليو جتربة تعليمية مليئة بالن�شاطات، 
ت��ب��داأ ي��وم��ه��ا م��ن ال�شاعة  ال��ط��ال��ب��ة �شهد  ح��ي��ث ك��ان��ت 
�شرق  جامعة  يف  ق�شرية  مبحا�شرة  �شباحاً  التا�شعة 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��م��ارة  ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  ل��ن��دن يف 
جمموعة  م��ع  �شهد  الطالبة  تتوجه  ث��م  وال��ه��ن��د���ش��ة، 
اإىل مدينة لندن  املبتعثني من عدة دول  من الطاب 
بعد اإعطائهم ملحة عن الن�شاطات التي �شيقومون بها 
خال اليوم. وكتدريب عملي كان الطاب يذهبون يف 

كل يوم اىل موقع جديد يف العا�شمة الريطانية.
وقالت �شهد "ذهبنا اإىل العديد من الأماكن لكن كانت 
يل  رحلة  اأجمل  هي  لندن  يف  الكري�شتال  مبنى  رحلة 
تبلغ  ال��ذي  املبنى  ه��ذا  ويعد  التدريب"  ف��رتة  خ��ال 
املباين يف مدينة  اأكر  18000 مرت مربع  م�شاحته 
لندن يقوم على ال�شتدامة وهو مكان دائم للمعار�ض 
التي تتعلق بتطوير ال�شتدامة. ومتتلك �شركة �شيمنز 
الطاقة  ي�شتخدم  حيث  املبنى  ه��ذا  للهند�شة  الأملانية 
لتوليد  الأر�����ض  حت��ت  ح��راري��ة  وم�شخات  ال�شم�شية 

اأول  الطاقة اخلا�شة به. كما وح�شل املبنى على لقب 
مبنى يف العامل يحقق اأعلى درجات البناء امل�شتدام من 
 LEED( كل من هيئات العتماد الرائدة يف العامل
لهذا  املتميزة  املوا�شفات  اأدت  وقد   )BREEAMو
ت�شكيل معايري عالية للمطورين يف جمال  اإىل  املبنى 

ال�شتدامة. 
ا�شتدامة  املباين  اأك��ر  من  املبنى  هذا  يعتر  واأ�شافت 
للغاية  تعجبت  الأوىل  للمرة  راأيته  وعندما  العامل  يف 
مياه  م��ن جتميع  ال��ط��اق��ة  م�����ش��در  كيفية حت���ول  ع��ن 
واحل���رارة  ال��ت��ري��د  م�شخات  ا�شتخدام  اإىل  الم��ط��ار 
حتت الأر���ض، واآمل اأن ا�شتخدم بع�ض هذه الأفكار يف 
عملي يف امل�شتقبل وبعد ق�شاء يوم يف اكت�شاف العديد 
من املواقع يعود الطاب اىل اجلامعة ليقوموا بكتابة 
مقاًل ق�شرياً عن الأ�شياء التي تعلموها خال الرحلة، 
اليومية لإعداد مذكرة  املقالت  ويجمع الطاب هذه 
عملية، و�شت�شتخدم الطالبة �شهد هذه املذكرة كمرجع 

لها يف م�شاريعها امل�شتقبلية.
وج����د ال��ب��ح��ث ال����ذي اأج������راه م��ع��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م العاملي 
ايجابي  ب�شكل  ت��اأث��ر  اخل���ارج  يف  ال��درا���ش��ة  اأن  للطاب 
والأكادميية.  واملهنية  ال�شخ�شية  الطاب  حياة  على 
الدرا�شة  يف  امل�شاركني  جميع  يقرب  م��ا  اأن  تبني  وق��د 
على  اخل���ارج  يف  ال��درا���ش��ة  جت��رب��ة  �شاعدتهم   98%(
فهم قيم ثقافتهم ب�شكل اأكر، واأن %96 من الطاب 
امل�����ش��ارك��ني ع����روا ع���ن زي�����ادة ث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����ش��ه��م بعد 
النتهاء من الدرا�شة يف اخلارج، و%75 من الطاب 
لو  ليكت�شبوها  يكونوا  مل  اإ�شافية  م��ه��ارات  اكت�شبوا 
التحقوا بجامعات يف بادهم. حيث تقول �شهد "اأ�شجع 
ب�شدة للدرا�شة يف اخلارج واأو�شي الطالبات اأن يغتنموا 
وتعلم  مدراكهم  لتو�شيع  اخل��ارج  يف  للدرا�شة  الفر�ض 
الثقافات  التوا�شل م��ع  ال��ع��امل م��ن خ��ال  امل��زي��د ع��ن 
الأخ����رى، كما اأن��ن��ا ن��ع��رف ال��ن��ا���ض يف ال���دول الأخ���رى 

بدولة الإمارات". 

 1000 يحتوي  بكتابة مقال  املبتعثني  الطاب  وق��ام 
كلمة عن امل�شروع النهائي الذي قاموا به خال فرتة 
التدريب يف اخلارج وكتب الطاب فيه كيفية ال�شتفادة 
من املعلومات التي ح�شلوا عليها يف رحلتهم لتطوير 
العربية  اململكة  �شهد  الطالبة  واختارت  معينة.  دول��ة 
ال�شعودية لتكون حمور تركييزها وبررت ذلك قائلة: 
وهي  �شخمة  دول��ة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تعتر 

دولة مهمة يف العامل الإ�شامي.
اإن�شاء �شوارع ذكية  وقد ركزت يف ورقتها البحثية على 
ملركبات  لل�شماح  مبتكرة  طرق  على  تت�شمن  اأن  ميكن 
اململكة  الرئي�شية يف  امل��دن  امل��رور بحرية يف  ال��ط��وارئ 
وقالت �شهد: اأقرتح اأن يتم اإن�شاء من�شة مرتفعة فوق 
والإطفاء  ال�شرطة  ملركبات  لل�شماح  الرئي�شي  الطريق 

والإ�شعاف للمرور بحرية حتى خال �شاعات الذروة.
لعدد  مرافقتها  خال  من  �شهد  الطالبة  تعرفت  كما 
التحرك  �شعوبة  م��دى  على  ال�شعوديني  الطلبة  م��ن 
داخل اململكة ب�شبب م�شاحتها الكبرية واقرتحت اإن�شاء 
�شبكة طرق �شريعة لرتبط املدن الريئ�شية مع بع�شها 

البع�ض والقرى التي تقع بني املدن الكبرية. 
واأ����ش���اف���ت ���ش��ه��د ب�����ش��ب��ب ت���واف���د ال��ع��دي��د م���ن ال�����زوار 
اأو  مرتو  اإن�شاء  يتم  اأن  اقرتحت  اململكة  اإىل  امل�شلمني 

�شكك حديدية للقطار خم�ش�شة للحجاج.
وم���ع زي�����ارات احل���ج وال��ع��م��رة حت��ت��ل امل��م��ل��ك��ة العربية 
ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث عدد  19 يف  امل���رت���ب���ة  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اإليها فهناك ما يقرب ثاثة مايني  الزوارالقادمني 
نظام  اإن�����ش��اء  ي��ع��د  ول���ذا  ���ش��ن��وي��اً  للمملكة  م�شلم  زائ���ر 
طريقة  امل�شلمني  للم�شافرين  خم�ش�ض  م��وا���ش��ات 

مفيدة لتعزيز كفاءة ال�شياحة يف اململكة.
بريطانيا،  يف  �شهد  ق�شتها  التي  الفرتة  على  وتعليقاً 
ف���ان اأك���ر ���ش��يء ع��ل��ق يف ذه��ن��ه��ا ه��ي ط��ري��ق��ة التعليم 
اأحببت  وقالت  ج��داً.  مهم  �شهد  تعتره  التي  العملي 
ترى  عندما  كبري  ف��رق  فهناك  هنا  التعليم  طريقة 
اأردت بناء  " اإذا  اأم��ام عينيك يف الواقع، وقالت  ال�شيء 

جمتمع م�شتدام يجب ان تكون مبدعاً."

للعام ال�صابع
ملتقى "اآيال" ي�ضت�ضيف جميع العاملني اجلدد مبدينة العني

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ل��ل��ع��ام ال�����ش��اب��ع ع��ل��ى ال���ت���وايل ن��ظ��م��ت جمموعة 
حيث  ال�شابع  امللتقى  العني  مبدينة  اأي��ا  فنادق 
مت ا�شت�شافة جميع العاملني اجلدد باملدينة من 
املدار�ض  ومعلمات  ومعلمي  باجلامعات  اأ���ش��ات��ذة 
اإ�شافة اإىل الأطباء واملمر�شني واملمر�شات، حيث 
حممد  املجموعة  ع��ام  مدير  ا�شتقبالهم  يف  ك��ان 
�شو�شان واأحمد الأعرج مدير فندق "اأيا" و�شط 
القيادات  اإىل  اإ�شافة  للمجموعة  التابع  املدينة 
التابعة للمجموعة. ويف بداية  الإدارية بالفنادق 
�شركة   واأربعون  �شاركت فيه خم�شة  الذي  امللتقى 
عام  مدير  رح��ب  املختلفة  امل��ج��الت  يف  وموؤ�ش�شة 
ب��احل�����ش��ور. موؤكدا  ���ش��و���ش��ان  امل��ج��م��وع��ة حم��م��د 
على اأن مدينة العني لها خ�شو�شية  يف ا�شتقبال 
العاملون اجلدد  ه���وؤلء  ب��ني  م��ن  ليكون  زواره���ا 
الرتاثي  بطابعها  املدينة  تتميز  حيث  واأ���ش��ره��م 
الذي مييزها عن غريها من املدن لتكون الوجهة 
علمنا  اإذا  خا�شة  ال�شائحني  من  للكثري  املف�شلة 
اأن هناك اأماكن اأثرية باملدينة و�شعت على قائمة 
اأ�شار  جانبه  م��ن  العاملية.  اليون�شكو  اهتمامات 
اأحمد الأعرج مدير فندق اأيا و�شط املدينة وهو 
املكان الذي حظي با�شتقبال ال�شيوف اإىل اأن هذا 
امللتقي يعد تقليدا �شنويا حتر�ض عليه جمموعة 
اجلدد  العاملني  تعريف  يتم  حيث  اأي���ا  ف��ن��ادق 
اأن  ميكن  التي  باخلدمات  املختلفة  املوؤ�ش�شات  يف 
تقدم اإليه خا�شة اأن امللتقي ي�شم خم�شة واأربعون 
كافة  تقدمي  خالها  من  ميكن  وموؤ�ش�شة  �شركة 

اخلدمات التي يحتاجها املقيم اجلديد باملدينة.
ه����ذا وق����د ح���ر����ض ج��م��ي��ع ق����ي����ادات جم��م��وع��ة " 
اأيا" على التواجد يف هذا امللتقى رغبة منهم يف 

الإجابة على جميع ا�شتف�شارات املدعوين. 

يف كلمته بامللتقى ال�صنوي الع�صرين جلامعة زايد
د. املهيدب: ن�ضبة ر�ضا جهات التوظيف 

عن خريجينا اأكرث من 90 %
•• اأبوظبي – الفجر

اجلامعة  اأن  زاي��د  جامعة  مدير  املهيدب  ريا�ض  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  اأك��د 
ُتوا�شل  الدرا�شي اجلديد،  العام  اإجن��ازات جديدة يف  لتحقيق  و�شعت خططاً 
ما حتقق يف العام املا�شي، وذلك ترجمة لروؤيتها للعام 2021، والتي ت�شعى 
من خالها لأن تكون جامعًة رائدة على م�شتوى موؤ�ش�شات التعليم العايل يف 
املنطقة يف تقدمي ثمرة اخلرات التعليمية لطلبتها واإعدادهم اأكادميياً اأف�شل 

اإعداد يف خمتلف الرامج والتخ�ش�شات.
لدولة   2021 ال��روؤي��ة  وتلبية  دع��م  يف  اأ�شا�شي  �شريك  اجلامعة  اأن  مو�شحاً 

الإمارات، يف كافة جوانبها. 
الوطنية  نه�شتنا  وموؤ�ش�ض  قائد  ب��روؤي��ة  روؤيتنا  يف  ن�شرت�شد  اإن��ن��ا  واأ���ش��اف: 
احلديثة، الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي تفخر 
اجلامعة بالت�شرف با�شمه، ونتطلع بثقة اإىل اإجنازات م�شتدامة تعزز �شمعتها 
هيكليتها  ع��ل��ى  وت��ب��ن��ي  الأك����ادمي����ي����ة 

ومرافقها التعليمية املتميزة.   
ج���اء ذل���ك يف ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا د. 
الع�شرين  ال�شنوي  امللتقى  يف  املهيدب 
ُع��ِق��د يف مقرها  جل��ام��ع��ة زاي����د ال����ذي 
ال��ع��ام��ل��ني فيها  ب��ح�����ش��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي 
اأك����ادمي����ي����اً   950 ع����دده����م  وال����ب����ال����غ 

واإدارياً.   
كلمته:  م�����ش��ت��ه��ل  يف  امل���ه���ي���دب  وق������ال 
جن��ت��م��ع ال��ي��وم ك��م��ا يف ب��داي��ة ك��ل عام 
درا����ش���ي، ل��ك��ي ن��ت��دار���ض م��ع��اً اخلطط 
وامل�������ب�������ادرات، ون�����ش��ت�����ش��رف م����ب����ادرات 
تعليمية نوعية وكبرية، تليق باإجنازات 
نحو  ُقدماً  بها  ن�شري  املوؤ�ش�ض،  الوالد 

رفعة جامعة زايد وتقّدمها.
دولة  لقيادة  والتقدير  ال�شكر  عظيم  با�شمكم  اأرف��ع  اأن  البداية  يف  وي�شرفني 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  راأ�شها  �شاحب  وعلى   الر�شيدة،  الإم���ارات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو،  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ض  نهيان 
را�شد اآل مكتوم،  نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، رعاه 
اهلل، واىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 

ونائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 
املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو،  اأ�شحاب  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع  كما 
الأع���ل���ى ل���احت���اد، ح��ّك��ام الإم�������ارات، حل��ر���ش��ه��م ال���ّدائ���م ع��ل��ى ت��وف��ري الّدعم 
املتوا�شل وامل�شتمر مل�شرية التعليم عامة، وموؤ�ش�شات التعليم العايل على وجه 

اخل�شو�ض.
وبا�شم ا�شرة اجلامعة نرفع حتية خا�شة لأبطال قوات التحالف، حماة الوطن، 

ونتذّكر بكل الفخر والولء والعتزاز، 
ِج�شام،  ت�شحيات  م���ن   ي��ق��ّدم��ون��ه  م��ا 
يف �شبيل  ال��دف��اع  وال���ّذود عن الوطن 
عّز  اهلّل  داع���ني  املنطقة،  اأم���ن  وح��ف��ظ 
وجّل، اأن يعيدهم اإىل الوطن واأ�شرهم ، 

�شاملني موّفقني، يف مهّمتهم ال�شامية.
واأ�شار مدير جامعة زايد اإىل اأن اللِبَنة 
اإع���داد  الأوىل يف روؤي����ة اجل��ام��ع��ة ه��ي 
الأكادميية،  مهاراتهم  و�شقل  طلبتها 
كٌل  حم��رتف��ني،  متخ�ش�شني  ليكونوا 
يف حقله واخت�شا�شه، وذلك من خال  
بالتدريب  امل���ق���رون  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت���وف���ري 
الدرا�شية  ���ش��ف��وف��ه��م  داخ����ل  ال��ع��م��ل��ي 
التي  معارفهم  يطبقوا  وان  وخارجها، 

ا�شتقوها يف قاعات الدر�ض، يف اأقرب ما يكون للمحيط املهني والعملي. 
واأكد اأن كافة الوحدات الأكادميية وبراجمها لن تتوانى عن التفاعل والتحاور 
املهارات  على  للوقوف  العمل،  وج��ه��ات  املتخ�ش�شني  م��ع  وال�شريح  املبا�شر 
ب�شورة  وتطبيقها  املناهج  يف  ادخالها  على  والعمل  موؤ�ش�شاتهم،  يف  املطلوبة 

متكاملة يف الرامج والأن�شطة كافًة. 
وقال: اإننا، ارتكازاً اإىل جتربتنا الوا�شعة يف هذا الإطار، نعلم متاماً جمموعة 
املهارات واملعارف التي تتطلع اإليها جهات العمل واملوؤ�ش�شات يف خريجينا، حيث 
العمل،  �شوق  يف  ترز  تخ�ش�شية  اأكادميية  معرفة  لديهم  تكون  اأن  يتوقعون 
كما  ومهاراتهم.  لقدراتهم  عاك�شة  وتكون  باإجنازها،  قاموا  م�شاريع  وحزمة 
تتطلع  جهات العمل اإىل الثقافة املعرفية الوا�شعة التي يتمتع بها خريجونا، 
واإىل مهاراتهم املتميزة يف التوا�شل والتنظيم، والتحلي بالتفكري الناقد وروح 

املبادرة والريادة، مما يوؤهلهم لأن ي�شبحوا قادة حقيقيني يف جمالتهم. 
العمل عن خريجي جامعة زايد يتجاوز ن�شبة  اأن موؤ�شر ر�شا جهات  واأو�شح 
%90، وهو ما انعك�ض يف رغبة هذه اجلهات  يف التوا�شل وتوقيع مذكرات 
اإدارة  م��ع  بالتعاون  اخلريجني  لتوظيف  ومبادراتهم  اجلامعة  م��ع  التفاهم 

ال�شوؤون املهنية واخلريجني �شمن احلرم اجلامعي.
اأرقى  على  التعليمية  ر�شالتها  تنجز  ومازالت  اأجن��زت  اجلامعة  اأن  اإىل  ولفت 
امل�شتويات واملقايي�ض املطلوبة، ويتجّلى ذلك من خال ا�شتحقاقها  لاعتمادات 

املوؤ�ش�شية واأي�شاً العتمادات العاملية اخلا�شة مبختلف براجمها الأكادميية.
بينها  وم��ن  الآن،  حتى  زاي��د  جامعة  حققتها  التي  بالنجاحات  املهيدب  ون��وه 
ال��ع��ام، وه��ي الأك���ر يف تاريخ  الرت��ف��اع امللحوظ يف ن�شبة الل��ت��ح��اق بها ه��ذا 
اجلامعة، مع زيادة عدد الطلبة اجلدد %20 مقارنة بالعام الدرا�شي ال�شابق. 
ف�شًا عن تعزيز املرافق احلالية، م�شرياً اإىل اأنه �شيتم اإجراء تو�شعة لحقة يف 
مرافق اجلامعة ل�شتيعاب الطلبة، كما يجري العمل على التخطيط ل�شافة 
الق�شم املخ�ش�ض للطاب يف حرم اجلامعة بدبي، وهو امل�شروع الذي �شي�شمح 
للجامعة عند النتهاء منة من توفري فر�ض التعليم للطاب والطالبات يف 

فرعيها باأبوظبي ودبي على حد �شواء. 

عللللللدد الللطلللللبللة 
الأكرب  هو  اجلدد 
يف تاريخ اجلامعة 
 20% بللللزيللللادة 
املا�صي العام  عن 

تلللطلللويلللر الللللربامللللج 
برامج  وطرح  احلالية 
مفهوم  �صمن  علمية 
 "STEAM "�صتيم 
تتوافق مع احتياجات 
�لللللللصلللللللوق الللللعللللمللللل

زايد  تنظمها  تدريبية  برامج   10
للثقافة الإ�ضالمية للمهتدين اجلدد 

•• العني - الفجر

10 برامج  ع��دد  العام اجل��اري  الإ�شامية خ��ال  للثقافة  زاي��د  دار  نفذت 
يف  وذل���ك  اجل���دد  املهتدين  م��ن  ال���دار  ملنت�شبي  تاأهيلية  ودورات  تدريبية 
مركزها الرئي�شي مبدينة العني واأفرعها باأبوظبي وعجمان ، وقد اأ�شتفاد 
الدكتورة  واأك��دت  املا�شية.  الفرتة  200 متدرب خال  الرامج عدد  من 
ن�شال حممد الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة الإ�شامية حر�ض 
التعاي�ض  حتقيق  م�شروع  و�شمن  الأ�شرتاتيجية  خطتها  على  بناء  ال��دار 
املهنية  املهتدين اجلدد  كفاءة  رفع  املجتمع على  املهتدين اجلدد يف  ودمج 
واحلرفية مما ي�شاعدهم على الأندماج يف املجتمع من اجل حتقيق جتربة 

فريدة وحياة مثالية للمهتدين اجلدد على اأر�ض دولة الإمارات.
واأ�شارت الطنيجي اإىل اأن الهدف من تنفيذ الدورات التاأهيلية هو تطوير 
وتنمية قدرات املهتدين اجلدد وحتقيق الأرتقاء الوظيفي وتنمية مهاراتهم 
والتوا�شل  املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واحل��رف��ي��ة  املهنية 
والتفاعل . واأ�شافت الطنيجي باإن الرامج التدريبية والدورات التاأهيلية 
يتم اأختيارها بناء على حاجات ومتطلبات املهتدين اجلدد  تهدف لتنمية 
العمل  العمل الازمة لنجاحهم وانخراطهم يف �شوق  واأ�شاليب  مهاراتهم 
املكاتب  اإدارة  يف  دورات  ع��دة  تنفيذ  على  الرنامج  اأ�شتمل  حيث  بفاعلية 
وال�شكرتاريا والر�شم الهند�شي ودورات يف احلا�شب الأيل املبتدئي واملتقدم 

والت�شوير الفوتوغرايف بالإ�شافة اإىل دورات يف  الأ�شعافات الأولية.



الكمبيوتر  األ��ع��اب  ح���ول  درا����ش���ات  ن��ت��ائ��ج  خل�شت 
الإدم����ان، مما  ت�شبب  اأن��ه��ا  اإىل  الذكية  وال��ه��وات��ف 
الطبي  للعاج  الاعبني  بع�ض  اإخ�شاع  ي�شتدعى 
والنف�شي. واأو�شحت جملة )�شحتك بني يديك( 
على قناة DW عربية، يف حوار مع الطبيبة نينا 
النف�شي مب�شت�شفى  اأخ�شائية الطب  رومانزيوك، 
�شاريتيه يف العا�شمة الأملانية برلني، اأنه ل ميكن 
الكمبيوتر  األ��ع��اب  يلعبون  م��ن  ك��ل  ب���اأن  التعميم 
والهواتف الذكية يندرجون حتت نطاق املدمنني. 
اخلطر  ناقو�ض  تدق  اأعرا�ض  هناك  بالطبع  لكن 
اأنف�شهم  حماية  اأجل  من  وللوالدين  لاأ�شخا�ض 
واأب��ن��ائ��ه��م م��ن ال��وق��وع ف��ى ب��راث��ن الإدم�����ان. من 
ب��ني تلك الأع��را���ض ف��ق��دان ال��ق��درة على التحكم 
الاعب  يق�شيه  ال��ذى  الوقت  حيث  من  بالنف�ض 
�شيء  نف�شي  �شعور  امل��رء  ينتاب  كذلك  اللعبة.  يف 
ورغبة كبرية للهروب من العامل الواقعي والبقاء 
يف ال��ع��امل الف��رتا���ش��ي لأط���ول ف��رتة ممكنة على 
اأو العاقات الجتماعية  العمل والدرا�شة  ح�شاب 

مع الأقارب والأ�شدقاء.
ك��م��ا ت���ذك���ر م���ريي���ام ب���اوم���غ���ارت���ن، وه����ي اإح����دى 
األعب  "بداأت  للعاج:  خ�شعن  اللواتي  املري�شات 
حدث  ولكن  الوقت،  لتم�شية  القطار  اأنتظر  واأن��ا 
�شغف  وو����ش���ل  األعب".  واأن�����ا  ال��ق��ط��ار  ف��ات��ن��ي  اأن 
باومغارتن باللعب اإىل حد التق�شري يف واجباتها 
اليومية ون�شيان كل ما حولها من اأجل اللعب، ما 

جعلها ت�شعى للح�شول على م�شاعدة طبية. 
ف���ى ه����ذا ال�����ش��ي��اق، ي��ف��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ك����اي مولر، 
األعاب  جم��ال  ف��ى  متخ�ش�ض  نف�شي  طبيب  وه��و 
الأل���ع���اب ل  ب���اأن  ال��ذك��ي��ة،  وال��ه��وات��ف  الكمبيوتر 
تدفع باأ�شحابها تلقائياً اإىل الإدمان، ولكن بع�ض 
الاعبني معر�شون للوقوع فى ال�شلوك القهري، 
خا�شة واأن ال�شركات املنتجة ملثل هذه الألعاب تقوم 
للاعببني  وت�شهيات  نف�شية  م��وؤث��رات  بتقدمي 
من اأجل دفعهم ملوا�شلة اللعب للو�شول اإىل ن�شوة 
الفوز، وهو ما ي�شعي اإليه اأغلب الاعبني ويوؤدي 

ال�شت�شام لها اإىل الإدمان.
  

طريقك الأ�صهل لتدمري �صحتك
الذي  الوقت  زي��ادة  اأن  اإىل  درا�شة جديدة  اأ���ش��ارت 
اأك����ر عر�شًة  ت��ق�����ش��ي��ه ع��ل��ى الإن���رتن���ت ي��ج��ع��ل��ك 
لاإ�شابة بالزكام، بح�شب ما تو�شل اإليه علماء من 
جامعتي �شوانزي الريطانية وميان الإيطالية، 
اإذ وجدوا اأن ال�شتخدام املفرط لاإنرتنت يدّمر 

اجلهاز املناعي.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن من يق�شون وقًتا اأطول يف 
ت�شّفح الإنرتنت هم اأكر عر�شة لاإ�شابة بنزلت 
الإنرتنت  ي�شتخدمون  مّم��ن  غ��ريه��م  م��ن  ال���رد 
 Daily Mail لوقٍت حمدود، بح�شب �شحيفة

الريطانية.
و�شارك يف الدرا�شة 500 �شخ�ض ترتاوح اأعمارهم 
%40 منهم  18 و101 عام، فيما اعرتف  بني 
باأنهم يدمنون الإنرتنت بطريقة اأو باأخرى، فيما 
كان هوؤلء اأكر عر�شًة لاإ�شابة باأعرا�ض الرد 
والإنفلوانزا من الأ�شخا�ض الأقل تعلًقا بالإنرتنت 

بن�شبة تبلغ 30%.

بداية الظاهرة
ت�شري الأبحاث اأن اأول من و�شع م�شطلح "اإدمان 
 ،Internet Addiction الإنرتنت" 
ه���ي ع���امل���ة ال��ن��ف�����ض الأم���ري���ك���ي���ة ك��ي��م��ريل يونغ 
اأول  من  تعد  التي   ،Kimberly Young
اأط���ب���اء ال��ن��ف�����ض ال��ذي��ن ع��ك��ف��وا ع��ل��ى درا����ش���ة هذه 
 ،1994 ع��ام  منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الظاهرة 
ب��اأن��ه ا�شتخدام  اإدم�����ان الإن���رتن���ت  ي��ون��غ  وت��ع��رف 

الإنرتنت اأكر من 38 �شاعة اأ�شبوعًيا.
واإدارة  ب��ت��اأ���ش��ي�����ض   1999 ع���ام  ق��ام��ت  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
 Center الإنرتنت"  ع��ل��ى  "الإدمان  م��رك��ز 

 for Online Addiction
الظاهرة،  ه���ذه  وع����اج  ل��ب��ح��ث 

اأ���ش��درت كتابني حول  وق��د 
ال���ظ���اه���رة هما  ه�����ذه 

"الوقوع يف قب�شة 
 " نت نرت لإ ا

يف  و"التورط   ،Caught in the Net
.Tangled in the Web "ال�شبكة

درا�شة  ب��اأول  الت�شعينات  وكانت يونغ قد قامت يف 
موثقة عن اإدمان الإنرتنت، �شملت حوايل 500 
اأثناء  �شلوكهم  م�شتخدم لاإنرتنت، تركزت حول 
ت�شفحهم �شبكة الإنرتنت، حيث اأجاب امل�شاركون 
ال���ذي وج��ه لهم  ال�����ش��وؤال  ال��درا���ش��ة بنعم على  يف 
وهو: عندما تتوقف عن ا�شتخدام الإنرتنت، هل 
والقلق  كالكتئاب  النقطاع  اأع��را���ض  م��ن  تعاين 

و�شوء املزاج؟
اأن امل�شمولني يف  وقد جاء يف نتائج هذه الدرا�شة 
اأ�شبوعًيا  �شاعة   38 الأق���ل  على  ق�شوا  ال��درا���ش��ة 
�شاعات  خم�ض  ب��ح��وايل  م��ق��ارن��ة  الإن���رتن���ت،  على 
فقط اأ�شبوعًيا لغري املدمنني، كما اأ�شارت الدرا�شة 
اأن م��ن مي��ك��ن و���ش��ف��ه��م مب��دم��ن��ي الإن���رتن���ت، مل 
على  اأج��ل احل�شول  م��ن  الإن��رتن��ت  يت�شفحوا يف 
 ، درا�شاتهم  اأو  اأعمالهم  يف  لهم  مفيدة  معلومات 
والدرد�شة  الآخرين  الت�شال مع  اأج��ل  واإمن��ا من 

معهم عر الإنرتنت.
و����ش���ه���دت ال�������ش���ن���وات الأخ��������رية ب��ع�����ض احل�����الت 
اخلطرية لاإفراط ال�شديد يف ا�شتخدام الألعاب، 
األعاب  فيها  تتمتع  التي  اجلنوبية  كوريا  يف  منها 
اأهمل   2010 عام  ففي  وا�شعة،  ب�شعبية  الفيديو 
اللعب  اإدم��ان��ه��ا  ب�شبب  ر�شيعتهما  اإط��ع��ام  زوج���ان 
الإنرتنت  على  اف��رتا���ش��ي  ع��امل  يف  واندماجهما 
فتوفيت جوًعا، ويف عام 2004 قتل رجل �شيني 
اإحدى  يف  الف��رتا���ش��ي  �شيفه  ���ش��رق  ال���ذي  زميله 
املبالغ  والهتمام  الندماج  على  كنموذج  الألعاب 
الدرا�شة  لإهمال  اأخ��رى  بجانب حالت  بالألعاب، 
والعاقات الجتماعية ب�شبب الإفراط يف اللعب.

�صحتك والإنرتنت
ب�شكل كبري،  الإن��رتن��ت على �شحتنا  اإدم��ان  يوؤثر 
وي��ت��م��ي��ز امل��دم��ن��ون ب��ال��ق��ل��ق وي��ع��ان��ون م��ن التوتر 
اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  يتمكنون  ع��ن��دم��ا ل  ال��ن��ف�����ش��ي، 
الدخول  من  ال�شخ�ض  متكن  عند  ولكن  ال�شبكة، 
ب���ال���راح���ة، وه����ذا وف����ق راأي  ي�����ش��ع��ر  ال�����ش��ب��ك��ة  اإىل 
اخلراء ي�شبب تغرًيا وا�شًحا يف م�شتوى هرمون 
الكرتيزول يف اجل�شم، هذا الهرمون يحدد بدرجة 

كبرية حالة منظومة املناعة للج�شم.
اإ����ش���اف���ة ل���ه���ذا، اأن م��دم��ن��ي الإن����رتن����ت ن������ادًرا ما 
يت�شلون ب�شورة حية ويلتقون باأ�شدقائهم والنا�ض 
امليكروبات  ت��اأث��ري  م��ن  يحميهم  وه���ذا  الآخ��ري��ن، 
لديهم  ت�شعف  اآخ��ر  ولكن من جانب  من جانب، 
ينامون جيًدا  ل  اأنهم  كما  املناعة،  ج��ًدا منظومة 

ويدخنون كثرًيا ول ميار�شون الريا�شة.
ك��ل ه��ذه الأم����ور ت���وؤدي اإىل ا���ش��ط��راب��ات يف عمل 
ال�شكتة  اأو  الدماغية  اجللطة  ت�شبب  قد  القلب، 
ب�شبب  العيون  اأم��را���ض  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  القلبية، 
الرتكيز الدائم على ال�شا�شة والتعّر�ض للذبذبات 

املنت�شرة.
واملفا�شل،  الفقري  العمود  اأم��را���ض  ت�شبب  كما 
ب�شبب اجللو�ض الطويل ب�شكل غري �شليم، وزيادة 
ال���وزن م��ن ج���ّراء ت��ن��اول امل��اأك��ولت غ��ري ال�شحية 

والوجبات ال�شريعة اأثناء الن�شغال بالإنرتنت.
يف  امل�شتجدات  لكل  م�شتمر  ب�شكٍل  املراهق  وتفقد 
وانتظاره  امل��ت��ك��ررة   وم�شاركاته  اخل��ا���ض،  ح�شابه 
طويلة  اأوق���اًت���ا  يق�شي  يجعله  ذل���ك  ك��ل  ل���ل���ردود، 
بينت  وق��د  املحمول،  الهاتف  اأو  الكمبيوتر  اأم���ام 
ي�شّجع  اأن  �شاأنه  من  ذل��ك  اأن  العلمية  ال��درا���ش��ات 
املراهق على العزلة ، واأن يوؤثر على عاقته باأفراد 

اأ�شرته، الأمر الذي يوؤدي به يف اأحواٍل 
كثرية اإىل القلق والكتئاب.

اأن  العلمية  ال���درا����ش���ات  اأث��ب��ت��ت 
دم�����اغ امل����راه����ق امل���دم���ن على 

حالة  يف  ي��ظ��ل  الإن����رتن����ت 
فيقوم  ق�����ش��وى،  ت���اأه���ب 

ب�شكٍل  بالكورتيزول  ي�شّمى  باإبراز هرمون  عندئٍذ 
م���ف���رط، الأم�����ر ال����ذي ي��رت��د ���ش��ل��ًب��ا ع��ل��ى �شامة 

اأع�شابه.
وقد ك�شفت درا�شة طبية حديثة، اأجراها باحثون 
النوم  ق��ّل��ة  اأن  بو�شطن،  جامعة  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ون  
النجاح  م��ع��دلت  خف�ض  يف  اأ���ش��ا���ش��ًي��ا  دوًرا  تلعب 
امل��در���ش��ي ك��م��ا واجل��ام��ع��ي، ويعتقد ال��ب��اح��ث��ون يف 
الكمبيوتر  اأجهزة  انت�شار  معدل  اأن  الإط���ار،  ه��ذا 
والبنات  الأبناء  نوم  غرف  يف  املحمولة  والهواتف 
هي امل�شبب الأول لهذه الظاهرة، فهوؤلء يبقون يف 

حالة ا�شتيقاظ دائمة ملتابعة كل جديد.

هواتف ذكية
طبية  مواقع  يف  ن�شرت  اأمريكية  درا���ش��ات  ك�شفت 
امل�شتويات  اأن الومي�ض الناجت من  اأخ��رًيا  متعددة 
العالية واملتباينة من الإ�شاءة يف الر�شوم املتحّركة 
واملحمولة،  اللوحية  الأج��ه��زة  األعاب  يف  امل��وج��ودة 
يت�شّبب يف حدوث نوبات من ال�شرع لدى الأطفال، 
حمذرين من ال�شتخدام امل�شتمر واملتزايد لألعاب 
الكمبيوتر الهتزازية من قبل الأطفال، لحتمال 

ارتباطه بالإ�شابة مبر�ض ارتعا�ض الأذرع.
امل��ر���ش��ي على  اأن الإدم�����ان  اإىل  واأ����ش���ارت درا����ش���ات 
النوم  يف  ا���ش��ط��راب��ات  ي�شبب  ق��د  الفيديو  األ��ع��اب 
الدرا�شة،  اأو  اخلا�شة  احلياة  �شعيد  على  وف�شًا 
الأطفال،  لدى  اجتماعية  وعزلة  وخموًل  وك�شًا 
املقدرة  وف��ق��دان  الجتماعي  التوتر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
والإرادة  ال��ع��زمي��ة  وان��ح�����ش��ار  احل��ر  التفكري  على 

لدى الفرد.
وجاء يف درا�شة اأجنزها باحثون يف جامعة "�شاين" 
الذين  الأ�شخا�ض  اأن  نيويورك،  يف  العيون  لطب 
على  الإن���رتن���ت  ويت�شفحون  ال��ر���ش��ائ��ل  ي���ق���راأون 
هواتفهم النقالة مييلون اإىل تقريب الأجهزة من 
اأعينهم اأكر من الكتب وال�شحف، ما يجر العني 

على العمل يف �شكل متعب اأكر من العادة.
واأك������د ال��ب��اح��ث م�����ارك روزن��ف��ي��ل��د امل�������ش���وؤول عن 
لاأجهزة  الأ�شخا�ض  حمل  "حقيقة  اأن  الدرا�شة، 
�شكل  يف  تعمل  يجعلها  العني  من  قريبة  مب�شافة 

متعب اأكر للرتكيز على الأ�شياء املكتوبة".
اأم�����ا ن��وع��ي��ة الأل����ع����اب ال���ت���ي ي���زاول���ه���ا الأط���ف���ال 
فتختلف بني األعاب ال�شراعات واحلروب والذكاء 
اأنه  اأب��ح��اث علمية  وال��رتك��ي��ب وغ��ريه��ا، وذك����رت 
الألعاب،  بع�ض  تت�شمنها  التي  الفوائد  رغم  على 
معظم  لأن  اإيجابياتها  من  اأك��ر  �شلبياتها  تبقى 
الألعاب امل�شتخدمة من قبل الأطفال واملراهقني 
ذات م�شامني �شلبية ولها اآثار عك�شية جًدا فيهم، 

ا يف م�شتوى ال�شحة. خ�شو�شً
اأن تعّود الأطفال  وحّذر خراء جامعة �شاين من 
عليها  والإدم��ان  الكمبيوتر  اأجهزة  ا�شتخدام  على 
اأخطار  اإىل  يعّر�شهم  رمب��ا  واللعب،  ال��درا���ش��ة  يف 
اإ�شابات  اأب���رزه���ا  ب��اإع��اق��ات  تنتهي  ق��د  واإ���ش��اب��ات 

الرقبة والظهر.
ال�شباب  اأن  الأك��ادمي��ي��ة  ن�شرتها  اأب��ح��اث  وذك���رت 
يتعّلق  فيما  موقوتة"  �شحية  "قنبلة  يواجهون 
اأجهزة  با�شتخدام  املرتبطة  والظهر  الرقبة  ب��اآلم 

الكمبيوتر واألعاب الفيديو والهواتف الذكية.
الآيباد  اأجهزة  مبنع  اخل��راء  يو�شي  ل  وعموًما، 
متاًما عن الطفل، بل بتحديد اأوقات ا�شتخدامها 
م��ع م��راق��ب��ة امل��ح��ت��وى ال����ذي ي�����ش��ل اإل��ي��ه الطفل 

عرها.
وتختلف الآراء بني من ُيحّمل الاعبني اأنف�شهم 
م�شوؤولية تنظيم وقتهم وممار�شة األعاب الفيديو 
باعتدال، ومن يتهم ال�شركات املنتجة باعتمادها 
الألعاب  لت�شميم  اأ�شاليب  على 
منتجات  م���ن���ه���ا  جت���ع���ل 
لدى  لاإدمان  قابلة 
الاعبني،  ب��ع�����ض 
عليها  وب�����ال�����ت�����ايل 
م�����زي�����ًدا  ت�����ب�����ذل  اأن 
حلماية  اجل����ه����د  م�����ن 
خطر  م������ن  ال����اع����ب����ني 

الإدمان.
بريطانية  درا�شة  ذلك  ومن 
ح��دي��ث��ة ح��ث��ت ال�����ش��رك��ات على 
الألعاب  بنية  يف  النظر  اإع����ادة 
وو�����ش����ع ����ش���واب���ط ب���ه���دف منع 
ولتتجنب  اإدمانها،  من  الاعبني 
ال��ت��دخ��ل احل��ك��وم��ي ب��ف��ر���ض قيود 
الأل���ع���اب، كما هو  ا���ش��ت��خ��دام  على 
الآ�شيوية،  ال��دول  احلال يف بع�ض 
ال�شني  و�شعت  املثال  �شبيل  فعلى 
ح����������دوًدا ع���ل���ى مم����ار�����ش����ة األ����ع����اب 
الإن������رتن������ت، م���ن���ه���ا حت����دي����د وق���ت 
لثاث  ال��اع��ب  ق�شاء  فبعد  اللعب 
�شاعات دون ح�شوله على فرتة للراحة 
لل�شخ�شيات  املتاحة  ال��ق��درات  تنخف�ض 

التي يلعب بها.

اإدمان وخماطر الهواتف الذكية
والأل���ع���اب  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى  الإدم������ان  يقت�شر  مل 
الذكية،  للهواتف  انتقل  بل  الإلكرتونية فح�شب  
ف��ق��د اأظ���ه���رت درا����ش���ة ع��امل��ي��ة ح��دي��ث��ة اأن 60% 

ال��ع��امل ل ي�شتطعن ال���ش��ت��غ��ن��اء عن  ���ش��ي��دات  م��ن 
ه��وات��ف��ه��ن ال��ذك��ي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ع��ت��رن اأن 
 43% اأجهزتهن الذكية اأهم مقتنياتهن، مقابل 
ا عدم متكنهم من  اأي�شً اأك��دوا  من الرجال الذين 

فك ارتباطهم بالأجهزة الذكية.
"نيونان�ض  وك��ال��ة  اأج��رت��ه��ا  حديثة  درا���ش��ة  وبينت 
اأكر  ال�شيدات  اأن  الرقمي،  والت�شويق  لاإعام" 
الرجال،  من  الذكية  لهواتفهن  واإدم��اًن��ا  ارتباًطا 
ح��ي��ث جت��د ال��ن�����ش��اء يف ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول و�شيلة 
ت��ع��اين م��ن طوله  ال���ذي  ال��وق��ت  ح��ي��وي��ة لتمرير 
اإ�شافة  امل��ن��زل،  ل��رب��ة  بالن�شبة  خ��ا���ش��ة  ورت��اب��ت��ه، 
ل��ان�����ش��غ��ال مب��ت��اع��ب احل��ي��اة وع���دم ال���ق���درة على 
دائ��م، مما  ب�شكل  الأه��ل والأ�شدقاء  التوا�شل مع 
الذكية  ال��ه��وات��ف  وتطبيقات  ب��رام��ج  م��ن  يجعل 
و�شيلة �شهلة ت�شاعد على التوا�شل ب�شكل دائم مع 

الآخرين.
الذكية،  الهواتف  مدمني  ب��اأن  الباحثون  ويقول 
وبرامج  �شبكات  ا�شتخدام  على  املدمنني  وخا�شة 
التوا�شل الجتماعي يجدون فيها "واقًعا بديل"، 
بديل  واق���ع  اإي��ج��اد  اإىل  يلجاأ  ال�شخ�ض  اإن  حيث 
ع��ن واق��ع��ه امل��ع��ا���ض ال���ذي ل يطيب ل��ه يف معظم 
يحتاجه  م��ا  وك���ل  اأم��ان��ي��ه،  يج�شد  ول  الأح���ي���ان 
موقع  يف  �شخ�شي  ح�شاب  خلق  هو  واقعه  لتغيري 
به،  ا  خا�شً ج��دي��ًدا  عاملًا  بذلك  فيخلق  اجتماعي، 
اإىل  اأن��ه يعمد من خال ذلك  اإىل  هذا بالإ�شافة 
وهي  ي��ري��د،  التي  بالطريقة  �شورته  ر�شم  اإع���ادة 
احلقيقية  ل�شورته  مغايرة  احل��ال  بطبيعة  تكون 

غري املر�شية بالن�شبة له.
له  تتيح  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الوهمية  ال�شخ�شية  اإن 
من  الكبري  والكم  متثيلها،  اإمكانية  امل��واق��ع  تلك 
الأ�شدقاء الذين توفرهم له من كل اأنحاء العامل، 
ق��ادر على  ال�شخ�ض غري  املغريات جتعل  كل هذه 
"يهتم  الهروب من هذا العامل الفرتا�شي الذي 
"ل  اأح���ده���م  ق����ول  ح���د  ع��ل��ى  ب�شخ�شه"،  ك���ث���رًيا 
ب��ه يف عامله  الأ���ش��خ��ا���ض املحيطني  اأك���ر م��ن  ب��ل 

الواقعي".

- ال�شمع: مع اأن ا�شتماعك للمو�شيقى من هاتفك 
ل يعني اأنك �شت�شاب بال�شمم، لكن رفعك ل�شوت 

ق��د يوؤذي  اأق�����ش��ى درج���ة  امل��و���ش��ي��ق��ى ح��ت��ى  م�شغل 
تنقل  التي  الداخلية  الأذن  يف  ال�شت�شعار  خايا 
اإ�شارات ال�شمع للدماغ، مما يوؤدي لفقدان ال�شمع.

والر�شغ  الأ���ش��اب��ع  يف  اأمل  وه���و  ال��ط��ب��اع��ة:  اأمل   -
الألعاب،  ول��ع��ب  ال��ه��ات��ف  على  بالكتابة  وي��رت��ب��ط 
وهو ينتج عن تكرار حركات الأ�شابع الدقيقة كما 
املف�شلة  للعبتك  لعبك  اأو  طباعتك  عند  يحدث 
اإذا  الأرب��ط��ة  التهاب  اأمل  يفاقم  قد  كما  ل�شاعات، 

كنت تعاين منها.
- الإدمان: ومع اأن هذا امل�شطلح لي�ض دقيًقا، غري 
اأن درا�شة اأجريت يف 2012 ت�شري اإىل اأن 60% 
من امل�شاركني يخ�شون ترك هواتفهم املحمولة اأو 

النف�شال عنها، وهو اأمر يدعو للتاأمل!
زال  م��ا  الإ���ش��ع��اع:  م��ن  �شحية  غ��ري  م�شتويات   -
اجلدل م�شتمًرا ب�شاأن هل ت�شبب الأ�شعة ال�شادرة 
ال�شحة  منظمة  تقول  اإذ  ال�شرطان،  الهاتف  من 
ت��ك��ون م�شرطنة  ق��د  ال��ه��ات��ف  اأ���ش��ع��ة  اإن  ال��ع��امل��ي��ة 

للب�شر، وهذا اأمر قد يقلقك!
ال�شبحية:  اله����ت����زازات  مب��ت��ازم��ة  الإ����ش���اب���ة   -
بينما  يهتز  هاتفه  ب��اأن  ال�شخ�ض  ي�شعر  اأن  وتعني 
على  بها  الإ���ش��اب��ة  وت���دل  �شاكن،  ه��و  احلقيقة  يف 

ال�شتعمال املفرط للهاتف.
- البكترييا: فالهاتف هو م�شدر للجراثيم، فقد 
درا�شة  املا�شي  ال��ع��ام  �شرتيت  وول  جملة  ن�شرت 
ه���وات���ف حم��م��ول��ة يف مكتب،  ث��م��ان��ي��ة  اخ���ت���رت 
ووجدت اأنها كانت ملوثة بنوع من البكترييا التي 

تدل على التلوث بالراز.
- اأمل العنق: وهذا ناجم عن و�شعية الراأ�ض باجتاه 
املحمول،  الهاتف  م�شتعمل  يتخذها  التي  الأم��ام 

مما يوؤدي ل�شغط على العنق ويقود لهذه الآلم.
- اأعرا�ض الن�شحاب: فاإذا تعطل هاتف ال�شخ�ض 
اأو اختفى فاإنه ي�شعر باأعرا�ض ت�شبه من يقلع عن 
الكافيني مثًا اأو النيكوتني، مثل ال�شعور بالقلق 

والعزلة.
اأجرته  ا�شتبيان  اأظهر  فقد  النوم:  يف  �شعوبات   -
بجانب  ال��ن��وم  اأن   2010 ع��ام  �شتانفورد  جامعة 
الهاتف املحمول يجعل ال�شخ�ض يواجه �شعوبات 
فيه، وذلك ب�شبب اأ�شواء الهاتف التي يعتقد اأنها 
اإف��راز مادة املياتونني يف الدماغ التي لها  تربك 

عاقة بتنظيم النوم.

ا�صرتاتيجية الع�ج من الإدمان
يف البداية، ل بد من التعرف على ما هية امل�شكلة 
وحتديدها من اأجل النجاح فى عاجها. وهنا يتم 
الكمبيوتر  لألعاب  هل  التالية:  الت�شاوؤلت  ط��رح 
ت��وؤث��ر �شلباً على  ت��اأث��ري على ح��ي��اة ال��اع��ب؟ ه��ل 
تف�شد  للفرد؟ هل  وال�شخ�شية  اليومية  الأن�شطة 
ع��اق��ات��ه ب���الآخ���ري���ن؟ ه��ل ل ي��ق��وى ال��ف��رد على 
المتناع عن اللعب فى اأغلب الأوقات على ح�شاب 
التزاماته؟ اإن كانت الإجابة على الأ�شئلة ال�شابقة 
بنعم، اإذن يجب على الفرد طلب العاج عن طريق 
بها فى حميطه  املوثوق  ال�شخ�شيات  اإىل  التوجه 
توجد  كذلك  والإر���ش��اد.  للن�شيحة  طلباً  العائلي 
املتخ�ش�شة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  يف  ك��ث��رية  ع��رو���ض 
العاج  خ��ط��وات  اأوىل  امل�����ش��ورة.ول��ب��دء  وم��ك��ات��ب 
ال��ن��ف�����ش��ي، ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م�����ش��ب��ب��ات الإدم����ان 
ع��دم  توفر �شام اجتماعي وقلق ورغبة فى  من 
ذل��ك من  �شابه  وم��ا  الواقعي  العامل  ال��ه��روب من 
مراكز  فى  العاج  ويتم  الأل��ع��اب.  مدمني  جانب 
احلالت  ويف  اأ���ش��ه��ر،  ع���دة  وي�شتمر  متخ�ش�شة 
امل�شت�شفيات  اأح���د  امل��ري�����ض  اإي����داع  ي��ت��م  امل��ت��ط��ورة 
وهو  لكارك،  الطبية.بالن�شبة  للرعاية  حلاجته 
العمر  من  يبلغ  الكمبيوتر  لأل��ع��اب  �شابق  مدمن 
27 عاماً، فقد كان يواجه �شعوبات يف التاأقلم مع 
حميطه الجتماعي وعدم الثقة بالنف�ض، ما دفع 
به اإىل "جنة" العامل الفرتا�شي لاألعاب، فكان 
الكمبيوتر  األ��ع��اب  ب��ني  متنقًا  وق��ت��ه  ك��ل  يق�شي 
الأمر  الهامة،  مبواعيده  احلائط  عر�ض  �شارباً 
الذي هدد حياته الجتماعية وعاقته ب�شديقته 
التى �شجعته على طلب العاج. وبالفعل قرر بدء 
ال��ع��اج وح��ق��ق ال��ن��ج��اح امل���ط���ل���وب.واأخ���رياً، تقول 
ال�شابق على  املدمن  اإن  نينا رومانزيوك  الطبيبة 
اإل  الطبيعية  حلياته  العودة  ي�شتطيع  ل  الألعاب 
ممار�شه  اإىل  الوقت  نف�ض  فى  يعود  ل  اأن  ب�شرط 
هوايته باللعب ب�شكل م�شتمر ودوري، ولكن يجب 
اأن يتحلى بالقوة ويتخذ قراراً نف�شياً داخلياً ميكنه 
واأن يدرك ما يجب فعله  بالنهاية،  من النت�شار 

عند التعامل مرة اأخرى مع مثل هذه الأجهزة.

مـــنـــ�عـــات
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مع  تطورت  الكمبيوتر  األعاب 
ال�عب  باإمكان  واأ�صبح  الوقت 
من  اآخللريللن  لعبني  م�صاركة 
اأنحاء العامل فى نف�ص الوقت، 
فلل�للصللّد ذللللك الللكللثللرييللن اأملللام 
�صا�صات الكمبيوتر اأو الهواتف 
مبللرور  ال�صعور  دون  الللذكلليللة 
الللوقللت. فهل يللوؤدي ذلللك اىل 

الإدمان؟

هناك اأعرا�ص تدق ناقو�ص اخلطر 

األعاب الكمبيوتر والهواتف الذكية هل ت�ضبب الإدمان؟
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ال�شيد/   : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
الت�شديق على حمرر  ، وطلب  الإم��ارات   : ، اجلن�شية  عي�شى حممد احمد ح�شن احلمادي 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري ال�شلمه للح�شروات والفواكه ، 
ن�شاط الرخ�شة جتارة اخل�شار ، جتارة الفواكه ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�شادية 
التنمية  دائ��رة  يف   1981/8/20 بتاريخ  ال�شادرة   141418 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف  
القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/علي اأكر اأمري ح�شني ، اجلن�شية : بنغادي�ض -  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ نبيل 
عبداهلل �شعيد خلفان النقبي ، اجلن�شية : الإمارات ،  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري �شي القمر خلياطة العبايات وال�شيل ، 
ن�شاط الرخ�شة خياطة العبايات وال�شيل ، تف�شيل وخياطة املاب�ض الن�شائية ، واملرخ�ض 
بتاريخ  ال�شادر   607515 رقم  مهنية  رخ�شة  القت�شادية يف خورفكان  التنمية  دائ��رة  من 
2010/6/6 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان.  اىل ال�شيد/ حممد �شاهني حممد 
عاء الدين ، اجلن�شية : بنغادي�ض -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/321    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- برا�شاد �شو�شانثا �شينيفريانتا  جمهول حمل القامة مبا 
اأن التظلم /م�شرف الهال - �ض م ع وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
ال�شادر يف  القرار  اعاه ومو�شوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اقام عليك  قد 
الدعوى رقم 297 ل�شنة 2017 حجز حتفظي والر�شوم وامل�شاريف.    وحددت 
لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/9/17  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم 
ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اي��ام على  بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  اأو م�شتندات  ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
    الدعوى  رقم   2017/698 م - مدين، كلي 

حمكمة عجمان التجارية االبتدائية   
ح�شني  حممد  �شاد  ا�شلم  حممد   /2 م   م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  �شذى  �شركة   -1  / عليهم  املدعي  اىل 
اأ�شلم - جمهولو حمل القامة(  - مبا ان املدعي / م�شرف عجمان بوكالة :  3/ كوكب �شودري حممد 
مكتب ال�شويدي وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ،  قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم  
698-2017م  مدين - كلي  - عجمان -  فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف 
املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلرة الوىل باذن اهلل يف يوم الحد  املوافق : 2017/9/17 م ، الثانية 
ظهرا ، مبقر اخلبري )دار البيان للح�شابات وال�شت�شارات( بدبي ، ديرة ، �شارع الحتاد ، بجوار حمطة 
القيادة ، قطار دبي ، بناية ال�شيخ را�شد املكتوم ، طابق امليزانني رقم : 5 ، هاتف رقم 7018248-06 ، فاك�ض 
7420011-06 ، 2511318-04  م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه 
منا�شبا لتي�شري اعمال اخلرة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال 

عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.
اخلبري امل�شريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 136
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالرحمن حممد طاهر عبدالرحمن الزرعوين ، اإماراتي  
اجلن�شية قام بالبيع وتنازل عن كامل ح�شته كامل ح�شته البالغة )100%( يف الرخ�شة املهنية 
امل�شماة )الفرن خلدمات رجال العمال( واملرخ�شة برقم )724950( من دائرة التنمية القت�شادية 
بال�شارقة ، بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�شم �شاما هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف 

املن�شاأة املباعة اىل ال�شيد/ يو�شف علي تاج ال�شام - بنغادي�ض اجلن�شية. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العان  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1531

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  هندي    ، اترابايل  احمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ عاء الدين حممود احمد 
عراقي - اردين اجلن�شية يف الرخ�شة )كافترييا الدجاج الح�شن( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )609382( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1530

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عمر خليفة دملوك الكتبي ، اإماراتي اجلن�شية يرغب 
خليفه  �شامل  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
دملوك الكتبي - اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )كافترييا كباب الفريج( تاأ�ش�شت 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )733329( رقم  رخ�شة  مبوجب  الذيد   / ال�شارقة  باإمارة 

القت�شادية بال�شارقة. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                     اىل املدعي عليه/ اللفية للتمديدات الكهربائية وال�شحية   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/10/5   ال�شاعة 8.30.

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثاث ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف  ويف حال 

تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 6947/2017/13 
 6948/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 مري احمد حممد اليا�ض 

حممد ابراهيم حممد ا�شام 

مبلغ املطالبة
21275 درهم + تذكرة العودة 
24425 درهم + تذكرة العودة

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/856  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-حممد خالد العبد  جمهول حمل القامة 
ح�شن  �شامل  حنان   / وميثله  للمحاماة  /ال�شيويف  امل�شتاأنف  ان  مبا 
الباي�ض  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم وحددت 
العا�شرة  ال�شاعة    2017/9/14 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�شه  لها 
او  ch2.D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  �شباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر
اىل املدعي عليه/ املا�ض خلدمات تنظيف املباين وامل�شاكن - �ض ذ م م 

نعلنكم باأن املحكمة حكمت يف الدعاوى املذكورة ل�شالح املدعيني بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعني املبالغ التاليه : 

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة 
اآخر والزمت املدعي عليها بامل�شاريف. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني  رب عمل 

يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�شر هذا العان
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 3426/2017/13
 3416/2017/13
 3421/2017/13
 3422/2017/13
 3428/2017/13
 3419/2017/13
 3420/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�شم املدعي
 ابوطالب �شلطان احمد
تيبو مياه عبدالر�شيد 

مالك �شاراج علي 
ربيع احل�شني مري ح�شني

انار اهلل حممد عي�شى
تنبري ايه باريك

من�شور احمد م�شرف ماجومدر 

املبلغ املحكوم له   
 11152 درهم + تذكرة  العودة 
9269 درهم + تذكرة  العودة 

11158 درهم + تذكرة  العودة 
9125 درهم + تذكرة  العودة 

11096 درهم + تذكرة  العودة 
10371 درهم + تذكرة  العودة 
10096 درهم + تذكرة  العودة 

     تاريخ احلكم   
 2017/8/15 
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر

اىل املدعي عليه/ املا�ض خلدمات تنظيف املباين وامل�شاكن - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت يف الدعاوى املذكورة ل�شالح املدعيني بالزام املدعى عليها 

بان توؤدي للمدعني املبالغ التاليه : 

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة 
اآخر والزمت املدعي عليها بامل�شاريف. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني  رب عمل 

يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�شر هذا العان
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 3425/2017/13
 3417/2017/13
 3423/2017/13
 3429/2017/13
 3427/2017/13
 3424/2017/13
 3420/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�شم املدعي
 نيهري راجنيت �شاكر ابورتي 

ذاكر ح�شني زين العابدين 
فاروق ح�شني عبداجلليل
حممد �شيفول دول مياه
ديلوار حممد لل مياه 

نا�شر �شرياج 
فاروق �شوريف مياه  

املبلغ املحكوم له   
 9033 درهم + تذكرة  العودة 
9081 درهم + تذكرة  العودة 

10373 درهم + تذكرة  العودة 
10253 درهم + تذكرة  العودة 
9608 درهم + تذكرة  العودة 
9530 درهم + تذكرة  العودة 
9067 درهم + تذكرة  العودة 

     تاريخ احلكم   
 2017/8/15 
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15
 2017/8/15

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

يعلن ال�شيد/ حممد مبارك ناجم املخيني اجلنيبي- اإمارات اجلن�شية 
)رقم الهوية 784196019073947(

عن اإلغاء الوكالة املمنوحة منه اإىل /
1- و�شاح خليفة اخلر�شان-�شوري اجلن�شية
2- دهام حممود اخلر�شان-�شوري اجلن�شية

3- ا�شماعيل جا�شم ال�شبيعي-�شوري اجلن�شية
رقم الوكالة : )1603010945( تاريخ الت�شديق 2016/11/29 لدى الكاتب 

العدل بدائرة الق�شاء – يف ابوظبي حيث اإنني قررت اإلغائها وعدم قيام الوكاء 
با�شتعمال الوكالة نهائيا بعد تاريخ الإلغاء 2017/09/05

كما نحذر من التعامل معهم بالوكالة نهائيا حتى
ل يقع اجلميع حتت م�شوؤولية القانون

اإلغاء وكالة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/6141 

املنذر : املنذر : �شركة بي �شي اف �شي لا�شتثمار �شركة ال�شخ�ض الواحد �ض ذ م م - وحتمل رخ�شة جتارية رقم 785057 �شادرة يف تاريخ 
اب��راج الإم��ارات - مركز اخلليج التجاري 2 ، هاتف رقم 6445503-050 ، وميثلها كل من  2017/6/21 - العنوان : مكتب رقم 47 ملك 
ال�شيد/ حمزة علي عبداللطيف م�شطفى وال�شيد/ عادل ح�شن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�شادرة اليهما من ال�شيد/ �شلطان 
اأحمد �شلطان بن �شليم رئي�ض اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي وامل�شدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 

2017/6/8 ، رقم املحرر : 2017/1/131510  - بوكالة مكتب �شالح العبيديل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
�شد املنذر اليه : حميد �شليبا لبناين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية الإمارات رقم : 784-1976-0217540-4 

املو�شوع :- تطالب املنذرة - املنذر اليه ب�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة والبالغ قيمتها 24.145 درهم عن مدة العقد 12 �شهر درهم 
عن العقار رقم UMSQ2-PA-27  الكائن يف موانئ ال�شيد - ام �شقيم 2 ، دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة بال�شافة اىل غرامة 
تاأخري كما ينذرها كذلك ب�شداد جميع فواتري ا�شتهاك املياه والكهرباء وفواتري الهاتف والفاك�ض والنرتنت وجميع الفواتري الناجتة 
القانونية  املهلة  الن��ذار ح�شب  لهذا  ا�شتامها  يوما من   )30( وذل��ك خال ثاثني  ال�شداد  م�شتحقة  لأي جهة  للعني  ا�شتخدامه  عن 
املن�شو�ض عليها بقانون اليجارات يف اإمارة دبي   واإل ، فان املنذرة �شوف ت�شطر اىل اللجوء اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة 
يف هذا ال�شاأن التي حتفظ حقوقها مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية واليجارية واملطالبة بالخاء والتعوي�ض عن ال�شرار بال�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6140

املنذر : املنذر : �شركة بي �شي اف �شي لا�شتثمار �شركة ال�شخ�ض الواحد �ض ذ م م - وحتمل رخ�شة جتارية رقم 785057 �شادرة يف تاريخ 
اب��راج الإم��ارات - مركز اخلليج التجاري 2 ، هاتف رقم 6445503-050 ، وميثلها كل من  2017/6/21 - العنوان : مكتب رقم 47 ملك 
ال�شيد/ حمزة علي عبداللطيف م�شطفى وال�شيد/ عادل ح�شن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�شادرة اليهما من ال�شيد/ �شلطان 
اأحمد �شلطان بن �شليم رئي�ض اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي وامل�شدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 

2017/6/8 ، رقم املحرر : 2017/1/131510 - بوكالة مكتب �شالح العبيديل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
�شد املنذر اليها : مطعم اجلالبوت - رخ�شة جتارية رقم : 699429 

  UMSQ2-SH-ST-02   املو�شوع :- تطالب املنذرة - املنذر اليها ب�شرورة توقيع عقد اليجار املرم بينهما واخلا�ض بالعقار )خمزن( رقم 
الكائن يف موانئ ال�شيد - ام �شقيم 2 ، دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 ابريل 2017 وحتى تاريخ 31 مار�ض 
2018 ببدل ايجار قدره 3.990 درهم ملدة 12 �شهر ،  بال�شافة اىل غرامة تاأخري جتديد املاأجور ،  كما تنذرها كذلك ب�شداد جميع فواتري 
ا�شتهاك املياه والكهرباء وفواتري الهاتف والفاك�ض والنرتنت وجميع الفواتري الناجتة عن ا�شتخدامه للعني لأي جهة م�شتحقة ال�شداد 
وذلك خال ثاثني )30( يوما من ا�شتامها لهذا النذار ح�شب املهلة القانونية املن�شو�ض عليها بقانون اليجارات يف اإمارة دبي.   واإل ، 
فان املنذرة �شوف ت�شطر اآ�شفة اىل اللجوء اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�شاأن التي حتفظ حقوقها مبا فيها اقامة 

الدعاوى املدنية واليجارية واملطالبة بالخاء والتعوي�ض عن ال�شرار بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/6136 

املنذر : املنذر : �شركة بي �شي اف �شي لا�شتثمار �شركة ال�شخ�ض الواحد �ض ذ م م - وحتمل رخ�شة جتارية رقم 785057 �شادرة يف تاريخ 
اب��راج الإم��ارات - مركز اخلليج التجاري 2 ، هاتف رقم 6445503-050 ، وميثلها كل من  2017/6/21 - العنوان : مكتب رقم 47 ملك 
ال�شيد/ حمزة علي عبداللطيف م�شطفى وال�شيد/ عادل ح�شن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�شادرة اليهما من ال�شيد/ �شلطان 
اأحمد �شلطان بن �شليم رئي�ض اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي وامل�شدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 

2017/6/8 ، رقم املحرر : 2017/1/131510  - بوكالة مكتب �شالح العبيديل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
�شد املنذر اليه :  �شوبر يخت وحتمل رخ�شة جتارية رقم : 660523 

و   UMAQ2-PA-25  : ارق��ام  بالعقارات  واخل��ا���ض  بينهما  امل��رم  الي��ج��ار  عقد  ب�شرورة جتديد   - امل��ن��ذرة   تطالب   -: املو�شوع 
UMAQ2-PA-58 الكائن يف موانئ ال�شيد - ام �شقيم 2 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة وذلك للفرتة من 1 يناير 2017 وحتى 31 
دي�شمر 2017 ببدل ايجار قدره 81.894.12 ملدة 12 �شهر  بال�شافة اىل غرامة تاأخري جتديد املاأجور ،  كما تنذرها كذلك ب�شداد جميع 
فواتري ا�شتهاك املياه والكهرباء وفواتري الهاتف والفاك�ض والنرتنت وجميع الفواتري الناجتة عن ا�شتخدامه للعني لأي جهة م�شتحقة 
ال�شداد وذلك خال ثاثني )30( يوما من ا�شتامها لهذا النذار ح�شب املهلة القانونية املن�شو�ض عليها بقانون اليجارات يف اإمارة دبي.   
واإل ، فان املنذرة �شوف ت�شطر اآ�شفة اىل اللجوء اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�شاأن التي حتفظ حقوقها مبا فيها 

اقامة الدعاوى املدنية واليجارية واملطالبة بالخاء والتعوي�ض عن ال�شرار بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/6139 

املنذر : املنذر : �شركة بي �شي اف �شي لا�شتثمار �شركة ال�شخ�ض الواحد �ض ذ م م - وحتمل رخ�شة جتارية رقم 785057 �شادرة يف تاريخ 
2017/6/21 - العنوان : مكتب رقم 47 ملك ابراج الإمارات - مركز اخلليج التجاري 2 ، هاتف رقم 6445503-050 ، وميثلها كل من ال�شيد/ 
حمزة علي عبداللطيف م�شطفى وال�شيد/ عادل ح�شن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�شادرة اليهما من ال�شيد/ �شلطان اأحمد �شلطان 
بن �شليم رئي�ض اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي وامل�شدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 2017/6/8 ، رقم 

املحرر : 2017/1/131510  - بوكالة مكتب �شالح العبيديل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
�شد املنذر اليها / ماتيلدي ماري رومتبورج فرن�شية اجلن�شية وحتمل بطاقة هوية الإمارات رقم : 784-1972-8373132-7 

املو�شوع :- تطالب املنذرة - املنذر اليها ب�شداد غرامة انهاء العقد املبكر للعقار رقم UMSQ2-PA-12  الكائن يف موانئ ال�شيد - ام 
�شقيم 2 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة و�شداد جميع فواتري  ا�شتهاك املياه والكهرباء واملقدرة بقيمة 9.857 درهم بال�شافة اىل فواتري 
الهاتف والفاك�ض والنرتنت وجميع الفواتري الناجتة عن ا�شتخدامه للعني لأي جهة م�شتحقة ال�شداد حتى تاريخ الخاء التام وذلك خال 
ثاثني )30( يوما من ا�شتامه لهذا النذار ح�شب املهلة القانونية املن�شو�ض عليها بقانون اليجارات يف اإمارة دبي.   واإل ، فان املنذرة �شوف 
ت�شطر اآ�شفة  اىل اللجوء اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�شاأن التي حتفظ حقوقها مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية 

واليجارية واملطالبة بالخاء والتعوي�ض عن ال�شرار بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
ا�شتكمال لت�شفية موؤ�ش�شة اناقة القفطان املغربي لازياء وت�شفيتها ، حيث انها �شركة واقع 
فقد تقرر بيع املحل امل�شمى ب���� / اناقة القفطان املغربي لازياء وعنوانه : العني - ال�شوق 
بجوار اقم�شة الظاهري - �شارع �شاح الدين اليوبي من اجلهة الداخلية بناية ال�شيخ/ 
احمد حممد القبي�شي واآخرون فمن له الرغبة ب�شراء املحل والرخ�شة التجارية و�شراء 
املوجودات )ف�شاتني ، عبايات ، قفطان( وكذلك الديكور ، فعليه مراجعة مكتب امل�شفي 

الق�شائي. 
عنوان مكتبنا : - 

م�شجد  مقابل  اليوبي  الدين  �شاح  �شارع  احل�شابات  لتدقيق  الو�شط  ال�شرق  مكتب   -
ال�شيخة �شامه بناية ورثة بن فا�شل املزرعوين 

التلفون : 7511565-03 ، الفاك�ض : 03-7518565 
 Awad-alameri@hotmail.com - : الميل

امل�شفي الق�شائي 
عو�س العبد علي العامري

اإعالن بيع حمل مع الرخ�شة  التجارية
وموجوداته والتجهيزات 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/6137 

املنذر : املنذر : �شركة بي �شي اف �شي لا�شتثمار �شركة ال�شخ�ض الواحد �ض ذ م م - وحتمل رخ�شة جتارية رقم 785057 �شادرة يف تاريخ 
2017/6/21 - العنوان : مكتب رقم 47 ملك ابراج الإمارات - مركز اخلليج التجاري 2 ، هاتف رقم 6445503-050 ، وميثلها كل من ال�شيد/ 
حمزة علي عبداللطيف م�شطفى وال�شيد/ عادل ح�شن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�شادرة اليهما من ال�شيد/ �شلطان اأحمد �شلطان 
بن �شليم رئي�ض اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي وامل�شدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 2017/6/8 ، رقم 

املحرر : 2017/1/131510  - بوكالة مكتب �شالح العبيديل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
�شد املنذر اليها  : �شوبر يخت وحتمل رخ�شة جتارية رقم : 660523   - املو�شوع :- تطالب املنذرة - ب�شرورة جتديد عقد اليجار املرم 
، الكائن يف موانئ ال�شيد - ام �شقيم 2 ،   UMAQ2-PA-25C و  UMAQ2-PA-25B  : بينهما واخلا�ض بالعقارات اأرقام
دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، وذلك للفرتة من تاريخ 1 يناير 2017 ، وحتى تاريخ 31 دي�شمر 2017 ، ببدل ايجار قدره 39.681.12 درهم 
ملدة 12 �شهر ، بال�شافة اىل غرامة تاأخري جتديد املاأجور ، كما تنذرها كذلك ب�شداد جميع فواتري ا�شتهاك املياه والكهرباء وفواتري الهاتف 
والفاك�ض والنرتنت وجميع الفواتري الناجتة عن ا�شتخدامه للعني لأي جهة م�شتحقة ال�شداد وذلك خال ثاثني )30( يوما من ا�شتامها 
لهذا النذار ح�شب املهلة القانونية املن�شو�ض عليها بقانون اليجارات يف اإمارة دبي.   واإل ، فان املنذرة �شوف ت�شطر اآ�شفة  اىل اللجوء اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�شاأن التي حتفظ حقوقها مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية واليجارية واملطالبة بالخاء 

والتعوي�ض عن ال�شرار بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2017/6138 

املنذر : املنذر : �شركة بي �شي اف �شي لا�شتثمار �شركة ال�شخ�ض الواحد �ض ذ م م - وحتمل رخ�شة جتارية رقم 785057 �شادرة يف تاريخ 
2017/6/21 - العنوان : مكتب رقم 47 ملك ابراج الإمارات - مركز اخلليج التجاري 2 ، هاتف رقم 6445503-050 ، وميثلها كل من ال�شيد/ 
حمزة علي عبداللطيف م�شطفى وال�شيد/ عادل ح�شن علي عبداهلل العلي مبوجب الوكالة ال�شادرة اليهما من ال�شيد/ �شلطان اأحمد �شلطان 
بن �شليم رئي�ض اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة التابعة حلكومة دبي وامل�شدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 2017/6/8 ، رقم 

املحرر : 2017/1/131510  - بوكالة مكتب �شالح العبيديل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
�شد املنذر اليها : �شركة رويال بلو لتاأجري ال�شفن - وحتمل رخ�شة جتارية رقم : 673973 

 UMSQ2-PA-06 املو�شوع :-  تطالب املنذرة - املنذر اليها ب�شداد باقي القيمة اليجارية املرت�شدة والبالغ قيمتها 8.690 درهم عن العقار رقم 
الكائن يف موانئ ال�شيد - ام �شقيم 2 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، كما ينذرها ب�شداد جميع فواتري ا�شتهاك املياه والكهرباء وفواتري 
الهاتف والفاك�ض والنرتنت وجميع الفواتري الناجتة عن ا�شتخدامه للعني لأي جهة م�شتحقة ال�شداد وذلك خال ثاثني )30( يوما من 
ا�شتامها لهذا النذار ح�شب املهلة املن�شو�ض عليها بقانون اليجارات يف اإمارة دبي.    واإل ، فان املنذرة �شوف ت�شطر اآ�شفة  اىل اللجوء اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�شاأن التي حتفظ حقوقها مبا فيها اقامة الدعاوى املدنية واليجارية واملطالبة بالخاء 

والتعوي�ض عن ال�شرار بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اإعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى
الدعوى رقم 2017/1686 

الدائرة املدنية والتجارية الكلية 
اىل املدعى عليه  الول  / �شوبر ماركت اأنوار طيبة

الدائرة   ، الدعوى رقم 2017/1686  م م يف  ذ  الغذائية  املواد  املدينة ل�شناعة  اإمداد  �شركة  املدعية /  بان  نعلمك 
املدنية والتجارية والعمالية الكلية )مدين كلي(   قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه يطالب فيها ب���� : بالزام املدعي 
عليهم بوقف ت�شنيع وت�شويق وا�شتعمال منتجات )املدعية وخماطبة دائرة التنمية القت�شادية ووزارة القت�شاد 
املدعية مببلغ وقدره 500.000  او النفراد بتعوي�ض  الت�شامن  لتنفيذ ذلك  - وبالزام املدعي عليهم على وجه 

خم�شمائة الف درهم ، وكذلك الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة وامل�شاريف . 
بتاريخ  البتدائية  الحتادية  عجمان  مبحكمة   1 رقم  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
2017/9/25 ، وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم 

ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابكم 
حتريرا  يف : 2017/9/10 

 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/38 مدين )جزئي(

اىل املحكوم عليه : عبداهلل حممد احمد حممد ال�شحي - اإماراتي اجلن�شية / العنوان : عجمان - الرميلة - �شارع 
الزاهر - حو�ض )5( قطعة )75( / بناية وقف الأب - �شقة )2( - هاتف رقم 050/6708887 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2017/4/19 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه 

ل�شالح : الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية والأوقاف  
بالتايل : حكمت املحكمة :-  

الرميلة مو�شوع  الب مبنطقة  وقف  ببناية  الكائنة   )2( رقم  ال�شقة  املوؤجرة  العني  باإخاء  عليه  املدعي  بالزام   -1
الدعوى وت�شليمها خالية من ال�شواغل للمدعي 

2- بالزام املدعي عليه ب�شداد بدلت اليجار للمدعي اعتبارا من 2016/1/1 بواقع 24000 درهم �شنويا وحتى تاريخ 
الفعلي - بالزام املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف وبدلت املاء والكهرباء امل�شتحقة حتى تاريخ الخاء الفعلي. 

حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعانك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ : 2017/8/14

مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : �شوناب للتجارة العامة - �ض ذ م م   
رقم الرخ�شة : 690312  العنوان : مكتب ام 9 ملك �شلطان خليفة احلبتور - 
ديرة - نايف - ال�شكل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1117096 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�شركة الواردة اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�شادية بدبي من خال الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العان.
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اإقرار تغيري ا�شم
 ) املنهايل  علي  م�شلم  غامن  حممد  )عاء  املواطن  تقدم 

التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  الظفرة  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�شمه من )عاء( اىل )زايد( ، فمن لديه اعرتا�ض 

يتقدم به اىل الق�شم املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

الإعان. 
قا�شي حمكمة الظفرة - عمرو يو�شف حممد  

دائرة الق�شاء 
حمكمة الظفرة االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/224 عقاري كلي 
القامة  بهوجال  جمهويل حمل  �شينغ  لل  �شينغ  2-���ش��اروان  م   م  ذ  �ض   - برولوجيك�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ بنك دبي 
ال�شامي - �شركة م�شاهمة عامة - 1- بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك وماحقهما اخلا�شة بالوحدتني 
العقاريتني ارق��ام )101 و 108( يف املبنى رقم )1( امل�شمى )مزايا بزن�ض افنيو ايه ايه ( املقام على قطعة ار�ض 
، والزام املدعي عليهما بت�شليم الوحدتني مو�شوع التفاقيتني خالياتان  رقم )846( مبنطقة الثنية اخلام�شة 
من ال�شواغل ورد احليازة اىل املدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليهما 
�شهادة ملكية عقار )اج��ارة( والتي مفادها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتمليك طبقا 
لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�شي والأماك لتنفيذ ذلك. 
2- بالزام املدعي عليهما بان يوؤدي للمدعي مبلغ )141.196 درهما( على �شبيل التعوي�ض 3-بالزام املدعي عليهما 
بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1844  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-اأمري جواهريان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
قد  ع    م  ���ض   - ات�����ش��الت  الإم����ارات لات�شالت - جمموعة  �شركة جمموعة 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   20.910.71(
الثاثاء   ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.  وح���ددت  ال�����ش��داد  ال�شتحقاق  وحتى  ت��اري��خ  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة    2017/9/19 امل��واف��ق  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3074  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- الأوربية للنقليات - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
عليك  اأق���ام  ق��د    - احمد  ر�شيد  يو�شف  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )67218(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   4926 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3279  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- فارلك للخدمات - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ان�ض �شهزاد مظهر اقبال   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8603( 
 830 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1997   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- امري رحمن خان  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/راما�شاندران موتوفيل  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)16550( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2332   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- فويا م م ح  ملالكها مهتاب علي �شيد  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هاو�ض اوف ديري�ض - �ض ذ م م وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - بوج�شيم  �شعيد  : خالد حممد 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )156127( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  ال�صهب لتجارة امل�ب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م 
العنوان : حمل 2 ملك نا�شر عبداللطيف حممد تقي - ديرة - البطني - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة  رقم الرخ�شة : 500890  رقم القيد بال�شجل التجاري : 49717 
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ش��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/8/29  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/29 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العنوان 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2973071 فاك�ض:   04-2973060 هاتف    -

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة 
- بور�شعيد - هاتف  2973060-04 فاك�ض: 2973071-04   مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأعاه  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�صهب لتجارة امل�ب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/8/29  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/8/29 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  وعلى من لديه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/421   عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- عبيد اهلل �شامل حممد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�شركة ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل املحدودة قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ اتفاقية اليجار بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي 
عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.665.935.83 درهم( والفائدة بواقع %9 
املحاماة.    وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد   وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة  املوافق  2017/9/17   وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د  
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3106 عمايل جزئي                                                
القامة  للرجال  جمهول حمل  كافايل  م��ارك  �شالون  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/8/13  يف الدعوى 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �شيخو  �شبحي  عاء  ل�شالح/  اع��اه  املذكورة 
ما  ن��ق��دا  او  عينا  ل��وط��ن��ه  ال��ع��ودة  وب��ت��ذك��رة   ، دره���م   )24917( مبلغ  للمدعي 
وبالر�شوم   ، احل��ك��م  ه���ذا  تنفيذ  ع��ن��د  اخ���ر  ع��م��ل  ���ش��اح��ب  ب��خ��دم��ة  يلتحق  مل 
وامل�شروفات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2611 عمايل جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شركة ماجيا للتجارة - ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/6/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�شالح/ رزق العدوي حممد ا�شماعيل بالزام املدعي عليها بان 
الفا وثاثمائة  اثمانون  )اربعة  درهم  للمدعي مبلغ وقدره )84.333(  توؤدي 
املدعي  واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  والزمتها   ، درهما(  وثاثون  وثاثة 
من ن�شيبه منها.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا العان �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2007/1229 تنفيذ جتاري      

مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2006/463 جتاري كلي 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1280491.17 درهم(  ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف   

طالب العان : طالب التنفيذ/  بنك ابوظبي التجاري 
حمل  جمهول   - ال�شواد  �شعيد  �شالح  �شعيد   / �شده  املنفذ   : اعانه  املطلوب 

القامة - مو�شوع الإعان : - 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة الر�ض رقم 
)1803 - منطقة ال�شطوة( وفاء للمبلغ املنفذ به وقدره  )2049535.17 درهم(  

بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2017/9/6
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/173  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ديباك كنيا لل ديواين 2-�شركة ال�شام للتجارة العامة 
- ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /اأم��اك للتمويل - �شركة 
قد  احل��م��ادي    احمد  اأبوبكر  حممد  عبداللطيف   : وميثله  عامة  م�شاهمة 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  2016/803 عقاري كلي بتاريخ 
ال�شاعة    2017/10/3 املوافق  الثاثاء   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2017/4/12
او من  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1127  نزاع  جتاري                      
املتنازع �شده/1-  فين�شر كوميونيكي�شنز منطقة حرة - ذ م م   جمهويل  اىل 
املتنازع/  مطبعة جولدن �شيتي - ذ م م وميثله : �شفيع  حمل القامة مبا ان 
اإبراهيم - قد اقام عليك الدعوى املطالبة  بالزام املدعي عليها مببلغ  حممد 
والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )49740 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2017/9/13   ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1745  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد �شهيل �شري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
دياوار خان لل رحيم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
وق���دره =/ 11500 دره��م - وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.  وح���ددت لها جل�شة يوم 
الثنني  املوافق  2017/9/25  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2347  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-وقا�ض احمد عبداهلل هادي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شيد ويل خان عبدالكرمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  
با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 74.000 درهم والر�شوم وامل�شاريف.   
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/9/25  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1598  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-هاين لطفى عواد عبدالوهاب  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ عادل عبدالقادر ال�شديق عبده قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مببلغ وقدره =/59574 دولر امريكي او - 219232.32 درهم - والفائدة 
والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/9/14  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
اأيام على الأقل )علما بان املحكمة قد عدلت عن احلكم  قبل اجلل�شة بثاثة 

التمهيدي ال�شادر بتاريخ 2017/8/17( 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1812  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- املا�شه لتنقية املياه املعدنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
باأن توؤدي  بالزام املدعى عليها  ا�شلم  املذكورة اعاه ل�شالح/حممد �شجاد حممد 
للمدعي مبلغ )12428( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او مايقابلها نقدا مببلغ 
2000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها املنا�شب من 
امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2603  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  ���ش��ودري  ح�شن  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/8/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/اح�شن الهي حممد �شديق بالزام املدعى عليها 
للمدعي مبلغا مقداره )7.584( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه عينا  ت��وؤدي  باأن 
على الدرجة ال�شياحية او قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت 
ن�شيبه  عليه من  املدعي  واعفت  وامل�شروفات  الر�شوم  باملنا�شب من  عليها  املدعي 
منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3467  عمايل  جزئي 
حمل  جم��ه��ول  ال��ع��ام  للنقل  ال��ع��ق��ادي  حممد  موؤ�ش�شة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/8/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  بانوىل  ل�شالح/�شاجيفان  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
احل�شوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )46422( درهم وبتذكرة 
العودة عينا او نقدا ما مل تلتحق املدعية بخدمة �شاحب عمل اخر وبالر�شوم 
يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما   . وامل�شاريف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4992  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-افنيو هوم للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الدين قد  املدعي /نظر ال�شام برهان  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)70500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    MB173202516AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الحد املوافق:2017/9/17 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 
الأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5378  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ار�شد لنقل املواد العامه بال�شاحنات اخلفيفه والثقيله �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مق�شود احمد غام ر�شول قد اأقام عليك الدعوى 
ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13366  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
  MB174377016AE/2017:1000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة  امل��������واف��������ق:2017/9/13  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3281  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مارو�ض لتاجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حبيب الرحمن �شعيد الرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)12959 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800( درهم 
جل�شة  لها  وحددت    AE169266506MB:ال�شكوى يف  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/9/17  الح��د  يوم 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6005  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رو�شان لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /اجم��د علي طالب علي قد  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24233( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174178786AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/14 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7351  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-مطعم ال��ق��وز جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تايولتيل  عبداهلل 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )24810 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175496443AE  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق 2017/9/25 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2976  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  الق�شواء  �شده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  خان  بخ�ض  ح�شني  التنفيذ/عبدالعزيز  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )12645( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1091( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3323  تنفيذ عمايل 

جمهول  ������ض.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  كي�شرتيل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/قابل خ��ان ط��ال��ب خ��ان ق��د 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8929( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )851( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3066  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- جينيال هاو�ض لعمال تبليط الر�شيات واحلوائط 
التنفيذ/حممد عمران  ان طالب  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
غام فريد قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6006( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )721( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3281  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بي ام زد ا�ض ملعدات اجهزة المن واملراقبة �ض.ذ.م.م 
جويلريمو  التنفيذ/كليفورد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  وليجان قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )780( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6776  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  كوميونيكي�شنز  1-فين�شر   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فيليبو�ض اليك�شاندر فايديان تيكيبوتان بوراكال قد اأقام 
درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )84953  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/21 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/1364 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- عبدالرحمن غام عبا�ض ر�شا بور جمهول حمل 
العامة  للتجارة  احلريري  احمد  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام  املنهايل  قد  ���ض.ذ.م.م وميثلها احمد وميثله:�شليمان احمد ر�شيد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )144705( 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2279  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �شعيد كامل حبيبي فرد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�شركة البكراوي للتجارة العامة ذ.م.م وميثله : م�شلم حامد م�شلم بخيت املحرمي   
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ  قد 
وقدره )161.258 درهم اماراتي(  وفائدة 12% والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   املوافق  2017/9/20   
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1429  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  نوفل حممد اجلمعه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الهدف ال�شريع لتجارة الطارات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )12150( درهم والفائدة والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت 
 Ch لها جل�شة يوم اخلمي�ض   املوافق  2017/9/14   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
B.10.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1104  جتاري  جزئي 
جمهول  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة   - ال��ه��واء  تكييف  انظمة  لرتكيب  فولتاتيك  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
العقارات اخلا�شة موؤ�ش�شة فردية  نا�شر لدارة  املدعي/�شركة حممد بن  ان  حمل القامة مبا 
وميثله:م�شلم حامد م�شلم بخيت املحرمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/7/10 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/�شركة حممد بن نا�شر لدارة العقارات اخلا�شة 
موؤ�ش�شة فردية بالزام املدعي عليها بان تدفع اىل املدعية مبلغ )102500( درهم وفادة 9% من 
تاريخ:2017/3/19 وحتى متام ال�شداد والزمتهما كا باملنا�شب من امل�شروفات والزمت املدعي 
عليها مببلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت مازاد على ذلك من طلبات . حكما 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة 
العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى 

علنا. 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/377  جتاري  كلي 
تودى  �شيتيار  يو�شف  �شبري  ان��ور  �����ض.ذ.م.م  ميديا  فوك�ض  مطبعة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
القامة  ����ض.ذ.م.م جمهويل حمل  ميديا  فوك�ض  ملديونية مطبعة  �شامن  كفيل  ب�شفته   -
مبا ان املدعي/بنك ابوظبي الوطني نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/6/22 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/بنك ابوظبي الوطني بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )مليون وثاثمائة و�شبعة 
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  والفوائدة  الفا وثاثمائة و�شتون درهما(  وثمانون 
امل�شاريف  عليهما  املدعي  والزمت  التام  ال�شداد  النزاع احلا�شل يف:2016/12/7 حتى  قيد 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/426  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- �شاره ل�شناعة الن�شاءات املعدنية �ض.ذ.م.م 2- �شوكت علي حممد عمر 
���ض.ذ.م.م جمهويل  املعدنية  الن�شاءات  ل�شناعة  �شاره  ملديونية  �شامن  كفيل  ب�شفته  خان 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/22 يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�شالح/بنك ابوظبي الوطني بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما 
بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )مليونني ومائتني وخم�شة ع�شر الفا ومائتني و�شبعة 
و�شبعون درهما وثمانية واربعون فل�شا( والفوائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ قيد 
النزاع احلا�شل يف:2016/12/5 حتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليهما امل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1668  جتاري كلي

القامة  حم��ل  جمهول  حنيف  حممد  �شيد  علي  حممد  �شيد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  وميثله:�شعيد  ب��ارزاين  م�شعود  من�شور  املدعي/  ان  مبا 
ال�شيك بدون  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بقيمة  قد 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  دره��م   )50.000.000( وق��دره  مببلغ  ر�شيد 
مببلغ  موعده  يف  ال�شيك  �شرف  ع��دم  من  للمدعي  بالتعوي�ض  واحلكم  التام  ال�شداد 
وقدره )500.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق 2017/9/18 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6718  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فابز �شالو�شنز & انترييور�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمديار عليار خان خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)31722 درهم( وتذكرة عودة او ما يقابلها مبلغ وقدره 
  MB175025769AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )2000(
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض امل��واف��ق:2017/9/21 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8142  عمايل جزئي

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �شوليو�شنز  داي��ن��م��ك  1-اوري��ن��ت��ال��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة  اأق���ام عليك  ق��د  ب��الن��ى  امل��دع��ي /���ش��وزه��ان  ان  مب��ا 
رقم  وامل�������ش���اري���ف  وال���ر����ش���وم  دره�����م(  وق���دره���ا )136808  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ش��ت��ح��ق��ات 
ال�شكوى:MB173283256AE للعلم احلافظة مرفق بها ا�شتمارة  تاأجيل 
الر�شوم اول بند يلية عقد العمل ويليه احالة وزارة العمل.وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �ض  ال�شاعة  املوافق 2017/10/5  اخلمي�ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4881  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  ال��رتاث  1-جنمة   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مانريت �شينغ كا�شمري �شينغ قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)27480 درهم( وتذكرة عودة 
  MB173355774AE:مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض  امل���������واف���������ق:2017/9/20  ي����وم الرب����ع����اء  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2422  عمايل  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  ال�شياحة  �شامي  اري��ا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/30 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املذكورة اعاه ل�شالح/جيم�ض اوكيزي اونيتوبى بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ )17953( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق 
بخدمة �شاحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�شوم وامل�شاريف . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1011  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ش�شة املقا�شر للمقاولت جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاه  الدعوى  بتاريخ 2017/4/17 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/عاطف فكري يو�شف م�شعود بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغا 
مقداره )22.787( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه عينا على الدرجة ال�شياحية او 
قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي من ن�شيبه منها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8288  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دانة للطاقة الكهربائية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  املدعي /نيلوفر �شراج خان قد 
والر�شوم  دره����م   )1000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة  دره�����م(  وق�����دره�����ا)13049  ع��م��ال��ي��ة 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB176490704AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
الربعاء املوافق:2017/9/17 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8278  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-م�شنع النيل للرخام واجلرانيت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شديق حممد جمال الدين خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11561 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
  MB176033232AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
امل��واف��ق:2017/9/19 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8048  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  للمقاولت  املدعي عليه / 1-ري��ال هايت�ض  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  م��ري  �شهزاد  اق��ب��ال  /يا�شر  امل��دع��ي  ان 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)3600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم 
الحد  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb171277339ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   08.30 ال�����ش��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/9/17 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7288  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /�شكور علي قد  ان  القامة مبا 
درهم(   1400( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   20949( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB173668141AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/9/26 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7570  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-برييورتي لينك للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي /و�شيم احمد عبداملجيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175511719AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/9/21 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5853  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فري�شت لين لتو�شيل الطلبات جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد احمد عبداهلل ح�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   82166( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB171588149AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/10/8 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8235  عمايل جزئي

الظهوري  حليمة  ملالكها  العقاريه  للو�شاطة  1-م��ون��وب��ويل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي /حممد  ان  القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الواحد  ال�شخ�ض  �شركة 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  رحيمي  رفيق 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقدرها )14850 
املوافق  الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb176358702ae:ال�شكوى رقم 
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ض   2017/9/17
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3258  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  اجلاهزة  املاب�ض  لتجارة  مك�شة  �شده/1-جالك�شي  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  اي�شيور  التنفيذ/فا�شل  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )122266( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )6193( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6702  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج��ي��ه��ان حم��م��ود حممد علي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  الن�شائية قد  ال�شخ�شية  للعناية  �شو  املدعي /مركز توب  ان 
والر�شوم  درهم  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)10000  ومو�شوعها 
لها  وح���ددت    MB173600518AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
جل�شة يوم الحد املوافق:2017/9/17 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري وامرت بتق�شري مدة العان.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6405  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ميك�ض للو�شاطة العقارية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شيندي يل بيانكا بريوينكيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)55821 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )4560( 
  mb174777903ae:درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم الث���ن���ني امل�������واف�������ق:2017/10/2 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6488  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنم البحر للهند�شة البحرية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /خالق ادري�ض �شاركري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)24.715.3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174786983AE:1500( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/10/2 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3896  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ف��ل��ور دك للمقاولت  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  لم��اين  لم��اين  ايتيبا  ايتيبا  /بيناكابا  املدعي 
 )1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)18553  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت    mb171732945ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق:2017/10/5 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5407  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه زد ا�ض لتجارة مواد البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق����ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  مب��ا ان امل��دع��ي /ن��وي��د ���ش��ادق حم��م��د ���ش��ادق ق��د 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)94632  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  وحددت    MB173830320AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/9/18 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6237  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نزار طالب لان�شاءات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غ��ازي  عطار  /عبدال�شبور  املدعي 
درهم  ع��ودة مببلغ )1500(  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)29916  مب�شتحقات عمالية 
  MB174381849AE/2017:ال�شكوى رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم ال��ث��اث��اء امل������واف������ق:2017/9/19 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة
اأيام  بثاثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1928  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شماء ملقاولت انظمة التكييف �ض.ذ.م.م 2- �شماء ملقاولت انظمة 
الغاز ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /يا�شر يو�شف حممد الفكي وميثله:را�شد 
املطالبة مب�شتحقات  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الزبادي قد  �شيف  �شعيد  �شيف 
والر�شوم  دره���م   )2000( مببلغ  �شفر  ع���ودة  �شامل  دره���م(  وق���دره���ا)90600  عمالية 
  MB168747906AE/2017:ال�شكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض  امل��������واف��������ق:2017/10/5  ي����وم اخل��م��ي�����ض  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1874  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شماء ملقاولت انظمة التكييف �ض.ذ.م.م 2- �شماء ملقاولت انظمة 
احلمداين  حممد  خليفة  /ا�شامة  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  ال��غ��از  
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  الزبادي قد  وميثله:را�شد �شيف �شعيد �شيف 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)255.000 درهم( �شامل تذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
  MB169217856AE/2017:والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
ال�������ش���اع���ة 08.30 �ض  امل���������واف���������ق:2017/10/5  ي�����وم اخل��م��ي�����ض  ل���ه���ا ج��ل�����ش��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8396  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة الف�شاء ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  مانيكام  /جاني�شان  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)11980  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شكوى:MB176527388AE  وحددت لها جل�شة  والر�شوم وامل�شاريف رقم 
امل��واف��ق:2017/9/17 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف  يوم الحد 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

مبثابة ح�شوري ، مع تق�شري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3903  عمايل  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  دك  فلور  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2017/8/13 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
عليها  املدعى  بالزام  ماتاي  فارجي�ض  فارجي�ض  ل�شالح/بيني  اع��اه  املذكورة 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )82000( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا 
ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر وبالر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5412  عمايل  جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1- ال�شرح للمقاولت 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
املدعى  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  مي�شايل  ل�شالح/نيدين  اعاه 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )31750( درهم وبتذكرة عودة لوطنه على الدرجة 
ال�شياحية عينا ا وقيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي 
. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما  باملنا�شب  عليها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��ان  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/4963  عمايل  جزئي 

�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  للمقاولت  م��ات��ريز  ا�شبي�ض  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
 2017/7/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
عليها  املدعى  بالزام  ب��وردول��وى  ل�شالح/�شومون  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )91262( دره��م وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عينا او ما  ب��اأن 
يقابلها نقدا مببلغ 1000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر 
والزمتها امل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��ان �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2397  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- زهرة الباريا لتجارة البهارات التوابل �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�شفار�شاه �شهاب الدين نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
�شهاب  ل�شالح/�شفار�شاه  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/25 بتاريخ  املنعقدة 
الدين بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )26.050( درهم وتذكرة عودة 
ملوطنه عينا او مقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بالعمل لدى �شاحب عمل اخر 
والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة 
لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7882  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بنكوان ل�شيانة ونظافة املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شهباز احمد حممد ريا�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )7798 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB176120637AE وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2017/9/17 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، مع تق�شري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7558  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شوكو اأ �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�شارون جافري �شينينا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )37068 
يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb175517618ae  وحددت  رقم  وامل�شاريف 
الربعاء املوافق 2017/9/27 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3470  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �شده/1-مينات  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  حممود  �شفاقت  علي  التنفيذ/زي�شان  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1442( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )493( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3028  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-الرئي�شي لتجميل احلدائق �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/منري ح�شني جعفر احمد قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )9861(
مبلغ )920( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2807  تنفيذ عمايل 

الق��ام��ة مبا  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  ب��ارك  �شده/1-�شبيد  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  الدين  الهام  الدين  التنفيذ/عليم  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1027( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )471(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2806  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-�شي بريلز للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مدثر قا�شم حممد ار�شاد قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14102(
مبلغ )1207( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2529  تنفيذ عمايل 
اليل  باحلا�شب  الت�شميم  خلدمات  الب��داع  �شده/1-ب�شتان  املنفذ  اىل 
�شهزاد  التنفيذ/مب�شر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
حممد ريا�ض قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12006( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1378( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2970  تنفيذ عمايل 

امل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-جن��م��ة اجل����داف خل��دم��ات ال�شفن جم��ه��ول حمل  اىل 
اأقام   باجيندرابارووا قد  ب��ارووا  التنفيذ/�شومون  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )20321( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1643( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3221  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-�شركة زمرة للمعار�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/لريني ديا فوينتي فيافانيا قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7300( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )770(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3319  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  العني  ���ش��ده/1-���ش��روق  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عامل �شا حممد علي ف�شل قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8134( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )827( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  
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BANK MELLI IRAN 
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تقرير املدقق القانوين امل�صتقل 
املعد ملديري بنك ملي اإيران

ك�صف املركز املايل كما هو يف 31 
دي�صمرب 2014

ك�صف الأرباح اأو اخل�صائر والإيرادات ال�صاملة 
الأخرى ال�صنة املنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2014

 
 

    .  .  

            

    

     

     

          )   ") (       ("   
                   

                -   91.  

                       
   )( ) (.  

  

     

                   
             )(      

                  
.      

...        
 

  

 
   (    )       

...  
 

   
      .                

         . 
                .   

 .                  
                    

.                    
                   

   .                
.         

.                   
  

                       
   )             .(   

 
...        

 
 

 
 

  (    )        
...   

    
:             

       :     
.                     

                    
 .                     

       . 
.                       

     .                  
. .        /            

2012/152/CFSP                 
     .              (" ")  

         . 
               /           

                       
...        

(    )          
...  

 
    .                 

.         
                        

.                 
  

        
                    (  )

                
           (  )       

              .         
     .   /    

:      
       

  
(  )  

    .  . 
    

     
     )( ) (        

    .  .  /    
    

 
 

    
     

   
        

       
  //// 
  '  '  

    
            

        ( )   
     ( )   

     
         
     

      
     

      
     

    ( )   
     

       ( )   
      

      
     ( )   

    
    

   ( )   
     
         

     
  ( )   

   (  + )   

       .                    
      .  

         5  91        )( ) (    
               

/  /  /  / 
   

   -     
    -    

   -     

  
         4.  

  
    .  .  /    

   -    -     

 
 

   

     

        

 :       

       

  //  

 // 

//  

 // 

  '  '  

    

     

   )( )( 

     

       

     

    )( )( 

      -)(  

      

   )( ) ( 

    ( )   

           

              

    ( )   

:         

     

      

 ( )   

   :        

          

          

  ( )      

  

 
 

         5  91       )( ) (     
              

/  /  /  / 
   

   -      
  –   

   -     

         4 

 

 

 

 

 

 

 
   

     

     

 :       

       
    (    )  

    
 

 
 

 
 

 
  

 '  '  '  '  '  
            

         
         

          
       )(  

           
         

         
              

          )(    
 )    

 (  
    )(      

           
  

   

ك�صف التغري يف احل�ص�ص ال�صنة 
املنتهية بتاريخ:31 دي�صمرب 2014
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املنتهية بتاريخ:31 دي�صمرب 2014

 
 

         5  91       )( ) (     
              

/  /  /  / 
   

   -      
  –   

   -     

         4 

 

 

 

 

 

 

 
   

     

     

 :       

       
    (    )  

    
 

 
 

 
 

 
  

 '  '  '  '  '  
            

         
         

          
       )(  

           
         

         
              

          )(    
 )    

 (  
    )(      

           
  

   

 
 

   

     

    

 :       

       

   //  

 
// 

//  

 
// 

   '  '  

.        

      

 :          

        

       

         -    ( ) )( )( 

           )(  

     

          

           /( )  )(  

           ( )   

        ( )   

  /( )    ( ) )(  

     /( )  )(  

       ( )   

      )( )( 

        ( )/  ( )   )(  

        )(  )(  

         

        )( )( 

    )( )( 

         

.        

 
 

      )( )( 

             

        )( )( 

.        

          ( ) )( )( 

       )( )( 

       )  +  +( )( )( 

        )(   

        ) (   

         

 :         

      

      
    

     

     

 :       

        

  .  

  .  

                      .
       (" "     ):  

         )    .      (     
          //  

  .                //  

  .     CN-1002022          //  

        .CN-1004580           
//  

        .          //  

  .            //  

 
 

      )( )( 

             

        )( )( 

.        

          ( ) )( )( 

       )( )( 

       )  +  +( )( )( 

        )(   

        ) (   

         

 :         

      

      
    

     

     

 :       

        

  .  

  .  

                      .
       (" "     ):  

         )    .      (     
          //  

  .                //  

  .     CN-1002022          //  

        .CN-1004580           
//  

        .          //  

  .            //  

 
 

        .       //  

               : .      -   
.    

      .     

                    
.      

            )  // : .(    

  .  

   .      

 .  

              .  

  .     )  IFRSs(  

           :         

  
      )(         )

     ( 

      ) (            )
        ( 

    )(         )
     ( 

             :  
       )

       ( 

    ) (          )
     ( 

    ) (   :      )
        ( 

                  ) 
 ( 

        . 

                      
:     

 
 

    
               ) 

        ( 

      ) - (           )
    (  

      )-(           )
    (  

      ) (         
          ) 

   ( 

      ) (   :        )
        (  

      ) (   :        )
        (  

      ) -(           )
      (  

      )(      )     
         (  

      )(           )
         (  

      ) (            )
     (  

      ) (            )
    (  

       )(          )
      (  

       )(          )
      (  

       )(           )
    (  

       )(          )
         (  

       )-(            )
  (  

       )(      )   
     (  

       )(     )     
      (  

              )

 
 

    (  
    ) -(      )   

      (  
    )(         )

       (  
     )(      )   

       (  
     )(    )      

     (  
    ) (          )

       (  

     )-(           )
        (  

    
    )(        )  

     (  
     )(         )

        (  
     )(         )

        (  
     )(          )

     (  
     )-(           )

    (  
    )(           )

     (  
    )(   :       )

         
  (  

     )-(           )
    (  

     )(            ) 
 (  

                   .        
.             

-        

 .   

              )IFRS       (
   ) IFRIC     .(      )IAS (

)    SIC.(  

 .   

               .      
.            

                        
          .              

                      

 
 

     /        .          
                    

                      
               .  

                       
       :              

   .  )      (          
    

   .                 
      

   .      .     

                 .       
        .               

                     
.    

)          .        (  '  

 .   

    .               
        )            ( 

.         

 .   

.                  

 .   

    :               
            .     .    

               .     
                    

.  

  
    

                   
.             

        

                    
.             

 
 

     

                    
.          

   

                     
            .         

         .              
                    

.     

     

                        
.   

     

                      
 .                   
.  

                     
                    

   .                
   :  

                  . 
         

          .            
    

                  . 
     .     

 .          .           
                       

                  .     
.      

                  
.     

  
     

      .                 
  .          "        

  "          .            
             .      

 
 

.              

     

                    
                .      

              .        
                    

.     

                   
.  

 -       

       .          
.        

                    
                  .  

                   . 
.    

           :           

     
       
       

     
                      

.  

                      
.        

 -        

     .               
           .            

   .                  
                  .    

      .(   )            
      .            

-           

      

            .        

    

              .         

 
 

            .     

    

  :               
.  

    

                    
 .  

   

                    
           .    

       

                    
.      

    

                .      
                      

                    
.  

                    
        .  

-        

(    . .  (    )  

         )      (   
.            .  

  

(  (          )  
       .         .    

      %            .
      .        .     

              .  
 )                  (

                 .  

      

                     

 
 

.             

                   
               .  

            )    .(  

                     
           .        

                     
                       

                       
        .             

.         

 -    
.                    

                        
.           

                     
      .           .    

             .     
                        

.              
                          

.                

 -  

  
  
  
 -  

   

                       
   .      .     

   

                    
           .         

.     

-     

                     
 .                    

        .            
                      .

                     .
                  .  

                     
          .            

                .  

.            

 
 

-      

                )  
  .(                 

.      

.             .  

    .               .  

       .       .  

         .            
.  

          .     .    

 -    

                      
             .  

    

    

                .       
   (      )             

.           

 -   :  

     .               
 )              ."  "  (  

                   
.  

                .    
 .        "    "      

 -   :  

           -   :       
                   .   

 .       

-    

                  .    
  (   )         .         

  (   )           .  

 
 

                        
.        

 -       

          "  "           
     .              

 .              

-     

                        
.    

-    

                    
                  .  

            .  

-        

                     
                        

.                .  

                      
   .     

                      
                         

                      .
     .  

                        
           .    

                     
        .           

       .  

                    .  
                        

                        
                     .

                       
  .     

                       
    .         .      

                   
                    

  )        .   (       

 
 

             .    

                   
.     

-             :  

                
                  

:                  

                  
    .    

-   
                

          .  
-       

                 
                  

                .  
                  

                  
.       

                   
        .           

                
      .         /     

         .          

  
-      :  

      .       .      
                  

.        

)(:     

                  
       .             

                  
)       .    .(  

)(    : 
                

  .( )               
                

       .    
              

"             "   
        .      

         .    

 
 

  
   :  
                    

                
    .      

                   
               

         .        
:             .       

)(    
)(              : 
)(        
)(.     

          .  

"             "    
       .  

:       

                  
 .     

                 
              

             .  

-    :  

     .            
     .                

                     
.    

                
    .            

 .       

-  

  

  

  

  

:     

                   
         .      .    

                 
          .       

 .                  
             .    

 
 

  

  

  

-       :      

  
  

//  //  

  
  

 '   '  

        

           

      :        

  -       

  -       

 

 

  
        

  :  

                
            .       

    .  

-  :      

                  
 .              

                  
)    .     (  

             :  

-                
)// :      .          (  

                 
          .       

       .( ) 
                

       .      )   : 
)          (  .(   : 

-            .      
        )   :       (  

   .    

 
 

-     :     

    //  

 '  

//  

 '      

  :        

  :        

      /   
       

  

  

  

  

  

     : 
     

)(  )(  

      

  

   -    
:       

    

  //  //  

     '   '  

         

         

        

    //  //  
     '   '  
  -       

:  
    

  - :    //  //  

     '   '  

  :        

  - :               

    //  

://  

//  

 ://  

     '   '  

     )     
          

    

 
 

-     :     

    //  

 '  

//  

 '      

  :        

  :        

      /   
       

  

  

  

  

  

     : 
     

)(  )(  

      

  

   -    
:       

    

  //  //  

     '   '  

         

         

        

    //  //  
     '   '  
  -       

:  
    

  - :    //  //  

     '   '  

  :        

  - :               

    //  

://  

//  

 ://  

     '   '  

     )     
          

    



30

املال والأعمال

امل�ضرف يعني طالل املزروعي رئي�ضًا 
لإدارة قطاع الأفراد واإدارة الرثوات

•• دبي-د.حممود علياء

اأعلن امل�شرف العربي لا�شتثمار والتجارة اخلارجية »امل�شرف« عن تعيني 
طال املزروعي رئي�شاً لإدارة قطاع الأفراد واإدارة الروات يف امل�شرف.

�شركة  يف  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  من�شب  �شابقاً  ي�شغل  امل��زروع��ي  وك��ان 
عمل  كما  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ملجموعة  التابعة  املالية  الإم����ارات 
15عاماً يف بنك الإم���ارات دب��ي الوطني وكان  امل��زروع��ي لفرتة تزيد ع��ن  

ي�شغل من�شب رئي�ض ق�شم املبيعات للخدمات امل�شرفية لاأفراد يف البنك.
ويف تعليقه على التعيني قال في�شل كلداري الرئي�ض التنفيذي للم�شرف:« 
التعيني  ه��ذا  وي��اأت��ي  اأع��م��ال��ه  لتطوير  طموحة  خطة  امل�شرف  اأط��ل��ق  لقد 
خال  م��ن  امل��زروع��ي  �شي�شاهم  حيث  العليا  الإدارة  فريق  ق���درات  لتعزيز 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  يف  الوا�شعة  وخ��رات��ه  القيادية  مهاراته 
للم�شرف. كما يتما�شى هذا التعيني مع خطتنا ال�شرتاتيجية التي تهدف 
ايل توطني معظم املنا�شب القيادية يف الإدارة العليا كما يوؤكد التزامنا يف 

ت�شجيع الكوادر الوطنية على �شغل منا�شب قيادية يف امل�شرف«.
ويف معر�ض تعليقه على تعيينه يف من�شبه اجلديد قال طال املزروعي: 
امل�شرف  ال��روات يف  واإدارة  اإدارة قطاع الف��راد  ات��وىل رئا�شة  اأن  ي�شعدين 
وامل�شاهمة يف دعم منو البنك وحتقيق اأهدافه ال�شرتاتيجية. انني فخور 
واأتطلع  والنمو  التطور  وال�شريعة  العريقة  املوؤ�ش�شة  هذه  اإىل  بالن�شمام 
العليا  الإدارة  اإىل جنب مع فريق  العمل جنباً  اإىل  للعمل بكل جهد  قدماً 
وكافة العاملني فيها لتطوير وزيادة منو اأعمال امل�شرف يف قطاع الأفراد 
واإدارة الروات. يتمتع املزروعي باأكر من 15عاماً من اخلرة يف القطاع 
على  حا�شل  اأن��ه  حيث  متميزة  واأكادميية  علمية  م��وؤه��ات  ويحمل  امل��ايل 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  زاي���د«  »جامعة  م��ن  العليا  املاج�شتري  درج���ات 
املتحدة الأمريكية، والتي  املتحدة، وجامعة »جورج وا�شنطن« يف الوليات 

تخرج منها اأي�شا بدرجة البكالوريو�ض يف الهند�شة الكهربائية.

»الأن�ضاري لل�ضرافة« تتيح نظام الدفع املبا�ضر 
»eExchange« ضمن من�ضتها الإلكرتونية�

خدمات  توفري  يف  املتخ�ش�شة  ال�شركة  لل�شرافة”،  “الأن�شاري  اأعلنت 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأجنبية  العمات  و�شرف  املالية  التحويات 
املّتحدة، عن اإتاحة نظام الدفع املبا�شر عر من�شتها الإلكرتونية للتحويات 
املالية، بهدف توفري خدمة دفع �شريعة واأكر اأماناً للعماء على م�شتوى 
الدولة، اإ�شافة اإىل تعزيز جتربتهم الرقمية وزيادة م�شتوى ر�شاهم.  وقد 
اأ�شهمت هذه اخلطوة الرائدة التي اتخذتها الأن�شاري لل�شرافة عر دمج 
يف   ،www.eexchange.ae الإلكرتونية  من�شتها  يف  النظام  ه��ذا 
الدفع  خدمة  و�شهولة  كفاءة  تعزيز 
خطواتها  ت��ق��ل��ي��ل  مت  ح��ي��ث  ل��دي��ه��ا، 
امل��ط��ل��وب��ة م���ن اث��ن��ت��ني اإىل واح����دة. 
وتعد الأن�شاري لل�شرافة اأول �شركة 
�شرافة يف الدولة تطبق هذه املبادرة. 
وق��ال را���ش��د علي الأن�����ش��اري، املدير 
لل�شرافة:  الأن�شاري  ل��شركة  العام 
دائماً  لل�شرافة  الأن�شاري  يف  نبحث 
عن فر�ض جديدة ومبتكرة لتح�شني 
جتربة العماء من خال اخلدمات 
كانت  ح���ي���ث  ال����ذك����ي����ة،  ال���رق���م���ي���ة 
على  الإلكرتونية  املالية  التحويات 
تتم   eExchange.ae من�شتنا 
�شابقاً عر خطوتني، هما التحويل الإلكرتوين، ومن ثم دفع قيمة ر�شوم 
اخلدمة يف عملية منف�شلة، ولكن ومن خال نظام الدفع املبا�شر مت توفري 
ومائمة  �شل�شة  بطريقة  تتم  املعامات  هذه  واأ�شبحت  اإ�شايف  دفع  خيار 

ملتطلبات عمائنا عر من�شتنا الإلكرتونية.

 اإينوك تطلق نظام ال�ضداد ببطاقات 
نول بالتعاون مع موا�ضالت دبي

•• دبي-وام:

الطرق  هيئة  م��ع  بالتعاون  جديد  نظام  اإط���اق  اإي��ن��وك  جمموعة  اأعلنت 
واملوا�شات يتيح للعماء ا�شتخدام بطاقات نول لدفع قيمة جميع املنتجات 
واخلدمات �شمن �شبكة البيع بالتجزئة التابعة ل� اينوك مبا يف ذلك التزود 
بالوقود وخدمات ال�شيارات و امل�شرتيات يف متاجر زووم و برونتو و بافو�ض 
بيتزا . وبهذه املنا�شبة قال �شعادة �شيف حميد الفا�شي الرئي�ض التنفيذي 
اأجهزتهم  اإن الآون��ة الخرية �شهدت اعتماد العماء على  اينوك  ملجموعة 
الذكية وتبنيهم لو�شائل الدفع غري النقدية.. وياأتي اإطاق خدمة الدفع 
الذكية  املدينة  ب��روؤي��ة  الرا�شخ  التزامنا  ليج�شد  ن��ول  بطاقات  با�شتخدام 
وحر�شنا على دعم البتكار �شمن جميع اأعمالنا الأمر الذي يري بدوره 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��دين  علي  ع��ب��داهلل  اأع���رب  و   . عمائنا  جتربة 
�شعادته  واملوا�شات عن  الطرق  املوؤ�ش�شي يف هيئة  التقني  الدعم  خدمات 
نتورك  و  بيمنت�ض  م��ريك��وري  مثل  رائ���دة  موؤ�ش�شات  م��ع  ال�����ش��راك��ة  ب��ه��ذه 
اإنرتنا�شيونال لتمكني حاملي بطاقات نول من ا�شتخدامها ل�شراء املنتجات 

يف اأكر من 1000 منفذ للتجزئة يف دبي.

 

اأبوظبي �ضمن اأف�ضل 25 مدينة وفق موؤ�ضر املراكز املالية العاملية
•• اأبوظبي-وام:

العامل  يف  مدينة   25 اأف�شل  �شمن  اأبوظبي  حلت   
من حيث التناف�شية كمركز مايل دويل �شمن نتائج 
الإ����ش���دار ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن مل��وؤ���ش��ر امل��راك��ز املالية 

العاملية .
كان املوؤ�شر قد مت اإطاقه خال فعالية ا�شت�شافتها 
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  الأوىل  للمرة  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة 
العاملي بح�شور معايل �شيف حممد الهاجري رئي�ض 
اأبوظبي و�شعادة اأحمد  دائرة التنمية القت�شادية يف 
اأبوظبي  ���ش��وق  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال�����ش��اي��غ،  ع��ل��ي 
العاملي ومارك جي يندل، املدير امل�شارك ملوؤ�ش�شة “زد 
ين” الريطانية، اجلهة امل�شدرة للموؤ�شر، وعدد من 
كبار امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شات والقطاع املايل يف الدولة 

واملنطقة.
ال�  امل��رك��ز  يف  اأب��وظ��ب��ي  ت�شنيف  مت  للموؤ�شر  وف��ق��ا  و 
25 �شمن اأف�شل املراكز املالية العاملية بواقع 682 
نقطة لتتقدم ثاثة مراتب عن ت�شنيفها يف الن�شخة 

املا�شية من املوؤ�شر .
املوؤ�شر وفقا لعملية  نتائج  “زد ين”  وتعلن موؤ�ش�شة 
من  واأك���ر  امل��ال��ي��ة  للمراكز  تقييم  األ���ف   29 قيا�ض 
البنك  مثل  عاملية  �شادر من منظمات  موؤ�شر   100
“اأو  والتنمية  القت�شادي  التعاون  الدويل، ومنظمة 

اإي �شي دي«.
املالية  امل��راك��ز  م��وؤ���ش��ر  22 م��ن  ال���  الن�شخة  اأك���دت  و 
و  لندن  مثل  عاملية  مراكز  هيمنة  موا�شلة  العاملية 
ن��ي��وي��ورك و ه��ون��غ ك��ون��غ وال��ي��اب��ان و���ش��ن��غ��اف��ورة على 
�شدارة الت�شنيف و ك�شفت عن حتقيق عدة اقت�شادات 
ت�شنيفها  حت�شني  �شعيد  على  كبري  لتقدم  نا�شئة 

العاملي كمراكز مالية.

من جانبه قال معايل �شيف حممد الهاجري رئي�ض 
دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي مبنا�شبة الإعان 
ال�25  ب��امل��رك��ز  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  ع��ن ت�شنيف 
ال�شيا�شات  يعك�ض مدى جناح  الإجن��از  هذا  اإن  عامليا 
اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  تنتهجها  التي  القت�شادية 
والتي تركز ب�شكل رئي�ض على تعزيز دور ال�شتثمارات 
وزي����ادة م�شاهمتها يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  الأج��ن��ب��ي��ة يف 
الأن�����ش��ط��ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة، الأم�����ر ال����ذي ���ش��اه��م يف 
مع  العاملي  القت�شاد  واجهت  التي  التحديات  جتاوز 
بداية الن�شف الثاين لعام 2014 وما زالت، حتقق 
معدلت منو جيدة يف خمتلف الأن�شطة القت�شادية 
الروؤية  لهذه  ترجمة  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  النفطية.  غري 
فاإن �شوق اأبوظبي العاملي الواعد هو حم�شلة القانون 
ال�شمو  اأ���ش��دره �شاحب  ال��ذي   2013 4 ل�شنة  رق��م 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه 
اأبوظبي، والذي مبوجبه  اهلل، ب�شفته حاكما لإمارة 
مت اإن�شاء منطقة حرة مالية يف اإمارة اأبوظبي، ت�شمى 
�شوق اأبوظبي العاملي، بهدف الرتويج لإمارة اأبوظبي 

ك�شوق عاملي رائد ولتطوير اقت�شادها املحلي.
ال��دور املحور والهام الذي  اإىل  اإننا نتطلع   : واأ�شاف 
يقوم به �شوق اأبوظبي العاملي من خال تبنيه حزمة 
القوانني والأنظمة املالية والتجارية التي ترتقي اإىل 
املالية  ال�شركات  متطلبات  لتواكب  امل�شتويات  اأعلى 
مالية  وح��ل��ول  منتجات  واب��ت��ك��ار  العماقة  العاملية 
اأبوظبي  اإم��ارة  تناف�شية  من  يعزز  مما  لها  وجتارية 
اأ�شواق   10 اأف�����ش��ل  ل��ت��ك��ون ���ش��م��ن  ع����ام  ب��ع��د  ع��ام��ا 
ع��امل��ي��ة ومت��ث��ل من�شة م��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة ج��دي��دة جاذبة 

لا�شتثمارات املالية والتجارية يف املنطقة.
واأو�شح اأن قرار �شوق اأبوظبي العاملي اعتماد القانون 
الإجنليزي ليكون النظام القانوين ال�شاري يف املنطقة 

املالية احلرة، كما هو متبع يف �شنغافورة وهونغ كونغ 
ميزة  امل�شتثمرين  م��ن��ح  يف  رئ��ي�����ش��ا  م�شاهما  يعتر 
توفر اإطارا قانونيا اأكر �شفافية مما قلل من ن�شبة 
ال�شريع  الإجن����از  ه��ذا  و���ش��اه��م يف حتقيقه  امل��خ��اط��ر 

باحتاله املركز 25 عامليا يف زمن قيا�شي.
ون���وه اإىل اأن���ه ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات الأرب����ع املا�شية 
واأن�شطة  امل��ال��ي��ة  الأن�شطة  م�شاهمة  ن�شبة  ارت��ف��ع��ت 
اأبوظبي  لإم��ارة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التاأمني 
من 5.8 % عام 2013 اإىل 6.9 % عام 2016 
نتيجة ملا ت�شهده الإمارة من تطور يف اأداء م�شارفها، 
الأن�شطة  من��و  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  واأ���ش��واق��ه��ا 
الأع���وام  خ��ال  املتوقع  وم��ن  الأخ����رى،  القت�شادية 
القادمة اأن ي�شهم هذا الن�شاط ب�شكل كبري يف التنويع 

القت�شادي لاإمارة .
رئي�ض  ال�شايغ،  علي  اأح��م��د  �شعادة  ق��ال  ناحيته  م��ن 
ت�شنيف  اإن  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  اإدارة  جم��ل�����ض 
تقدم  عامليا  ماليا  مركزا   25 اأف�شل  �شمن  اأبوظبي 
تبذلها  التي  امل�شتمرة  اجلهود  مدى  بو�شوح  يعك�ض 
اأبوظبي لتعزيز مكانة الإم��ارة كمركز  اإمارة  حكومة 
ال�����ش��وق مبوا�شلة  ال��ت��زام  ي��وؤك��د  م���ايل دويل وجن���اح 
العمل لتطوير خدماته والرتقاء بالقطاعات املالية 
والقت�شادية التي تخدم تطلعات واحتياجات جميع 

املتعاملني معه.
واأ�شار اإىل م�شاهمة �شوق اأبوظبي العاملي خال عامني 
من اإطاق خدماته يف دعم ا�شتدامة ومنو القطاعات 
املالية يف الدولة وتغيري امل�شهد املايل يف املنطقة عر 
املحلية  املعنية  والأط����راف  املالية  املوؤ�ش�شات  متكني 
اأعمال  جم���الت  تاأ�شي�ض  م��ن  وال��ع��امل��ي��ة  والإقليمية 
بيئة  ع��ر  متنوعة  م��ال��ي��ة  اأن�����ش��ط��ة  واإط����اق  رئي�شة 
حتقيق  يف  ثقته  موؤكدا  اأبوظبي،  يف  املتكاملة  العمل 

املزيد من التميز م�شتقبا يف ظل موا�شلة اأبوظبي 
لرت�شيخ  امل�شتمر  والنجاح  امل�شتدام  التقدم  لأح���راز 

مكانتها كمركز مايل رائد على ال�شعيد العاملي.
فقد  الثابت  امل��ال  راأ���ض  تكوين  اإجمايل  وعلى �شعيد 
واأن�شطة  امل��ال��ي��ة  الأن�شطة  م�شاهمة  ن�شبة  ارت��ف��ع��ت 
ن�شبته  ما  اإىل   2013 ع��ام  %1.5 يف  التاأمني من 
%2.2 يف العام 2016، مما يعك�ض عامة اإيجابية 

على حت�شن هذا الن�شاط.
واأ�شبحت الأن�شطة املالية واأن�شطة التاأمني اأحد اأهم 
الأن�شطة القت�شادية اجلاذبة لا�شتثمارات الأجنبية 
املبا�شرة وذلك ب�شبب البيئة اجلاذبة التي تتمتع بها 
املتطورة  التحتية  بالبنية  مدعومة  اأبوظبي  اإم���ارة 
املتوقع  ومن  القت�شادية،  ال�شيا�شات  يف  وال�شتقرار 
تعي�شها  التي  التحديات  رغ��م  التو�شع  يف  ت�شتمر  اأن 

املنطقة يف الوقت الراهن .
وب��ل��غ ر���ش��ي��د ال���ش��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة يف 
العام  يف  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  والتاأمني  املالية  الأن�شطة 
درهم  م��ل��ي��ون  و672  م��ل��ي��ارا   14 ح���وايل   2016
 12 ب��ح��وايل   2014 ال��ع��ام  يف  �شجلته  مب��ا  قيا�شا 

مليارا و731 األف درهم.
ن�شاط  اأكر  ثالث  والتاأمني هو  املايل  الن�شاط  ويعد 
اق��ت�����ش��ادي يف الإم��������ارة م�����ش��اه��م��ا م���ن ح��ي��ث حجم 
 %  15.4 بن�شبة  املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات 
ال�شناعات  واأن�شطة  العقاري  الن�شاط  م��ن  ك��ل  بعد 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ي��زات  م��ن  م�شتفيدا  التحويلية 
مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  ال�شتثمار  بيئة  يف  الإم���ارة 
التطور يف ال�شيا�شات القت�شادية، وم�شاركة القطاع 
التي  العقبات  جميع  تذليل  على  والعمل  اخل��ا���ض، 
تواجه جمتمع الأعمال وذلك بف�شل اجلهود احلثيثة 

التي تبذلها حكومة اإمارة اأبوظبي.

•• دبي-وام:

ل�شركة  التابعة   - ال��ع��ق��اري  لا�شتثمار  دب��ي  اأعلنت 
دبي لا�شتثمار - خال م�شاركتها يف معر�ض �شيتي 
�شكيب غلوبال 2017 الذي انطلقت فعالياته ام�ض 
مبركز دبي التجاري العاملي عن خطط لإطاق بيع 
اأف��ن��ي��و يف م�����ش��روع تال  ن�����ش��امي  وح����دات يف منطقة 
م���ردف - امل�����ش��روع ال��وح��ي��د امل��ت��اح للتملك احل���ر يف 
منطقة مردف حاليا - بالإ�شافة اإىل بيع وحدات يف 

جناين اأفنيو التي متثل املنطقة الأوىل.
وتقع منطقة ن�شامي اأفنيو التي حتيط بها احلدائق 
من كل جانب يف و�شط امل�شروع حيث تقدم مزيج �شقق 
من غرفتني وثاث غرف اإ�شافة اإىل �شقق الدوبلك�ض 
وتتكون  معا�شرة.  بت�شاميم  غرف  واأرب��ع  ثاث  من 
ال�شكنية  ال��وح��دات  من  ت�شكيلة  من  جناين  منطقة 
مبا يف ذلك ال�شقق من غرفة واحدة وغرفتني وثاث 

غرف ف�شا عن �شقق الدوبلك�ض من 3 و 4 غرف.
بناء م�شروع تال  النتهاء من  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

مردف عر املناطق الثاث جناين ون�شامي وامللتقى 
اأفنيوز مع بداية الربع الأخري من العام املقبل .

ال�شكنية  ال���ش��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��دد  امل�����ش��روع  وي�شتمل 
ت�شم طيفا  �شقة   1500 على  والتجزئة  والتجارية 
وال�شقق  بال�شتوديوهات  تبداأ  ال��وح��دات  من  وا�شعا 
م��ن غ��رف��ة واح����دة وغ��رف��ت��ني وث����اث غ���رف و�شقق 
ال��دوب��ل��ك�����ض ف�����ش��ًا ع��ن ف��ن��دق م��ن ف��ئ��ة اأرب����ع جنوم 
�شقة فندقية وم�شاحات   128 و  116 غرفة  ي�شم 
للتجزئة وم�شت�شفى ي�شم 230 �شريًرا. وبالإ�شافة 

اإىل تال مردف الذي ميتد على م�شاحة 3.9 مليون 
قدم مربع تقوم ال�شركة حالًيا بتطوير �شتة م�شاريع 
�شكنية وجتارية يف الإم��ارات مب�شاحة اإجمالية تزيد 
ق���دم م��رب��ع. وق���ال عبيد حممد  1.6 م��ل��ي��ون  ع��ل��ى 
لا�شتثمار  دب����ي  ل�����ش��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال�����ش��ام��ي 
العقاري مع الزيادة الوا�شحة يف اهتمام امل�شتثمرين 
من  الثانية  املنطقة  مبيعات  اإط��اق  ال�شركة  تعتزم 
تال مردف ن�شامي اأفنيو بالإ�شافة اإىل جناين اأفينو 

. يف معر�ض �شيتي �شكيب غلوبال 2017 

م�صتعر�صًة جتربة اإحدى اأكرث التجمعات البحرية تناف�صية وجاذبية يف العامل

»�ضلطة دبي املالحية« تنقل اإجنازات دبي اإىل العاملية يف اأ�ضبوع لندن البحري 2017

معارف  لنقل  الدولية  املحافل  يف  امل�شاركة 
وخ����رات واإجن�����ازات دب���ي اإىل ال��ع��امل��ي��ة، مبا 
ي�شب يف خدمة م�شار منو ال�شناعة البحرية 
رئي�ض  جب�شن،  ب��ج��ورن  واأل��ق��ى  ال��دول��ي��ة.« 
 ،)InterManager( “اإنتريماناجر« 
اجلل�شات  ب��ان��ط��اق  اآذن������ت  ر���ش��م��ي��ة  ك��ل��م��ة 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة، اأول���ه���ا ج��ل�����ش��ة ح��ال��ة الأ����ش���واق 
تلبية  كيفية  وال��غ��د:  ال��ي��وم  ب��ني  الرئي�شية 
املتطلبات املتغرية للتجارة الدولية باإ�شراف 
الأب���ح���اث يف براميار  م��دي��ر  ك�����ورا،  ه���رني 
 ،)Braemar ACM( اإي����ه.�����ش����ي.اإم« 
خدمة  �شتكون  “هل  ب��ع��ن��وان  جل�شة  تلتها 
عرو�ض  من  ج��زءاً  اأم  م�شتقلة  ال�شفن  اإدارة 

دبي  تقودها  التي  الريادية  للتجربة  كبرياً 
يف التحول اإىل اأحد اأهم التجمعات البحري 
وال�شتدامة  بال�شتقرار  تت�شم  التي  العاملية 
وال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة وال�������ش���م���ول���ي���ة واجل����اذب����ي����ة 
به  يحتذى  من��وذج��اً  مقدمة  ال�شتثمارية، 
البحري  القطاع  رواد  احتياجات  تلبية  يف 
الإقليمي والدويل، ل �شّيما مالكي وم�شغلي 

ال�شفن العماقة.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��دب��و���ض  ق���ال ع��ل��ي  ك��م��ا 
للعمليات يف “�شلطة مدينة دبي املاحية”: 
باملزايا  التعريف  على  القمة  حر�شنا خال 
التميز  ملوا�شلة  دبي  توؤهل  التي  التناف�شية 
واجلاذبية  التناف�شية  موؤ�ّشرات  يف  والريادة 
وخ�����دم�����ات ال���ت���ج���م���ع ال����ب����ح����ري واخل������رة 
القانونية والتاأمني والتمويل البحري عاملياً، 
يف �شوء اإجنازاتها الافتة التي و�شعتها يف 
م�شاف اأف�شل العوا�شم البحرية يف العامل، 
وهامبورغ  �شنغافورة  مع  امل�شاواة  ق��دم  على 
وكوبنهاغن  وطوكيو  كونغ  وهونغ  واأو�شلو 
اآفاق  ا�شت�شراف  وي�شعدنا  ول��ن��دن.  واأث��ي��ن��ا 
ج����دي����دة ل��ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ة ال���دول���ي���ة مع 
توظيف  �شبيل  يف  ال�شفن،  ومديري  مالكي 
احل������د من  اجل�����دي�����دة يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
يتعلق  فيما  الم��ت��ث��ال  وحت��ق��ي��ق  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
ف�شًا  وال���ش��ت��دام��ة،  الإلكرتونية  بالعملة 
الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  مب�شتوى  الرت��ق��اء  ع��ن 
واإدارة ال�شفن ذاتية القيادة وغريها. ونلتزم 
م���ن ج��ان��ب��ن��ا مب��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل م���ع ال����رواد 
البحري  ب��ال��ق��ط��اع  ل��ل��و���ش��ول  ال��ب��ح��ري��ني 
يف  التميز  م��ن  جديد  م�شتوى  اإىل  ال���دويل 

امل�شتقبل.
و���ش��ه��دت ال��ق��م��ة ع��ق��د ج��ل�����ش��ة ع���ام���ة حتت 
الذكي:  – التفكري  الذكي  “ال�شحن  عنوان 

اإعادة �شياغة عرو�ض اخلدمات لدفع عجلة 
النمو”. 

دبي  مكتب  رئي�ض  اجل���وراين،  نوفل  واأل��ق��ى 
التي  الفتتاحية  الكلمة  البحري،  للتجمع 
متحورت حول اأهمية القت�شادات البحرية 
النا�شئة يف منطقة ال�شرق الأو�شط وريادية 
القطاع  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
البحري، مقدماً �شرحاً مف�شًا حول مكامن 
املوانئ  اإدارة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  دب����ي،  يف  ال���ق���وة 
و�شيانة  وت�شغيل  وتاأمني ومتويل  وال�شحن 
ال�����ش��ف��ن. ون���اق�������ض اجل�������وراين الإجن�������ازات 
اإىل  للو�شول  دب��ي  تقودها  التي  املتاحقة 
ال���رائ���دة عاملياً،  ال��ب��ح��ري��ة  امل���راك���ز  ����ش���دارة 
وال���ت���ي اأّك�����د ب��اأن��ه��ا ت��ع��ود ب��ال��درج��ة الأوىل 
القيادية  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  منهجية  ت��ب��ن��ي  اإىل 
اإىل  ال��ذك��ي،  والتحول  واملعرفة  البتكار  يف 
جانب ال�شتثمار يف حتديث البنية التحتية 
التنظيمية  والأط�����ر  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وت��ط��وي��ر 

املتكاملة وتنمية الكفاءات البحرية.
“القمة  “قدمت  اجل�����وراين:  ن��وف��ل  وق����ال 
ال�شفن  وم��دي��ري  ملالكي  ال�شنوية  ال��دول��ي��ة 
ملناق�شة  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع  م��ن��راً   ”2017
جاهزية قطاع اإدارة ال�شفن يف الوقت الراهن 
تفر�شها  التي  املتنامية  الحتياجات  لتلبية 
ال���ث���ورة ال��رق��م��ي��ة وث����ورة ال��ب��ي��ان��ات، ف�شًا 
اأفكار ا�شت�شرافية لتفعيل دوره يف  عن طرح 
العاملي.  القت�شاد  م�شتقبل  وب��ن��اء  �شياغة 
ومن هنا، حر�شنا على ت�شليط ال�شوء على 
اأمنوذجاً  للعامل  ق��دم��ت  ال��ت��ي  دب���ي،  جت��رب��ة 
يحتذى به يف تطوير اأحد اأف�شل التجمعات 
التناف�شية  ح��ي��ث  م��ن  ال��ع��امل  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
واجل���اذب���ي���ة، وف���ق دع���ائ���م ق��وام��ه��ا الإب�����داع 
والبتكار والتقدم التقني. و�شنوا�شل بدورنا 

���ش��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دب���ي املاحية  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
دبي على  التي تخطوها  ال�شّباقة  اخلطوات 
مبوقع  م��دع��وم��ًة  ال���دول���ي���ة،  ال���ري���ادة  درب 
ال���اع���ب���ني اخلم�شة  م�����ش��اف  ب���ني  م��ت��ق��دم 
الكبار من حيث التجمعات البحرية الأكر 
خال  وذل��ك  ال��ع��امل،  يف  وجاذبية  تناف�شية 
ال�شنوية  ال��دول��ي��ة  “القمة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
مت  2017” التي  ال�شفن  وم��دي��ري  ملالكي 
البحري  لندن  اأ���ش��ب��وع  هام�ض  على  عقدها 
يف  فعالياته  ت�شتمر  ال��ذي   2017 ال���دويل 
الأ�شبوع  نهاية  حتى  الريطانية  العا�شمة 

اجلاري. 
اأبرز  البحرية  ال�شلطة  م�شوؤولو  وا�شتعر�ض 
املحلي،  البحري  للقطاع  التناف�شية  امل��زاي��ا 
والتي ك��ان لها الأث��ر الأك��ر يف و�شول دبي 
حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  اخلام�شة  امل��رت��ب��ة  اإىل 
ومع  وتناف�شيته،  البحري  القطاع  جاذبية 
الع�شر الكبار �شمن “قائمة اأف�شل العوا�شم 
مع   ،”2017 ل��ل��ع��ام  ال���ع���امل  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
الرتقاء  ال��اف��ت يف  ال��ن��ج��اح  ال��رتك��ي��ز على 
مبكونات القطاع البحري املحلي، وبالأخ�ض 
واملميزات  واللوج�شتية  البحرية  اخلدمات 
دبي،  بها  تتمتع  التي  التجارية  التناف�شية 
الإقليميني  امل�شتثمرين  ث��ق��ة  ت��ع��زز  وال��ت��ي 
والدوليني بالإمارة كم�شاهم رئي�ض يف ر�شم 

مامح م�شتقبل ال�شناعة البحرية.
ل��شلطة  التنفيذي  املدير  علي،  عامر  وعّلق 
مدينة دبي املاحية، باأّن امل�شاركة يف القمة 
ال�شفن  وم��دي��ري  ملالكي  ال�شنوية  ال��دول��ي��ة 
ال�شلطة  ال��ت��زام  اإط����ار  يف  ت��ن��درج   2017
اإمارة دبي ودولة الإمارات  البحرية بتمثيل 
العاملية،  البحرية  امل��ح��اف��ل  يف  متثيل  خ��ري 
اأف��ردت حيزاً  الدولية  امل�شاركة  اأّن  اإىل  لفتاً 

امل�شتقبل؟”  يف  املتوقعة  ال�شاملة  اخلدمات 
“كولومبيا  رئي�ض  اأون��ي��ل،  م���ارك  قبل  م��ن 
 Columbia( »شيبماناجيمنت املحدودة�
 .)Shipmanagement Ltd
وباملقابل، اأدار جري اإي�شني، املوؤ�ش�ض امل�شارك، 
 Dualog( ج����اراج«  اإنوفي�شن  “دوالوغ 
 ،)Innovations Garage
اأجل  م��ن  “البتكار  بعنوان  نقا�شية  جل�شة 
مالكومل  ناق�ض  فيما  م�شتدام”،  م�شتقبل 
ماريتامي«  “غلوبيكوم  رئي�ض  ماكما�شرت، 
)Globecomm Maritime(، مع 
احل�شور مو�شوع “جاهزية ال�شحن ملواكبة 

ثورة البيانات«.

متثل  امل�����ش��اب��ق��ة  اأن  ال�����ش��ن��دوق  واأك������د 
من�شة مهمة لتطوير روؤاهم واأفكارهم 
ومت���ك���ن���ه���م م�����ن حت���ق���ي���ق اأح����ام����ه����م 
ال�شتثمارية القائمة على التقنية لفتا 
الخرين  وال�شركاء  ال�شندوق  ان  اىل 
الطلبات  ت�شنيف  من  انتهوا  قد  كانوا 
البتكارية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  وال��رت���ش��ي��ح��ات 
لتخ�شع  وف��ق��ا لح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  امل��م��ي��زة 

للتقييم الأويل.
امل�شاريع  ت�شفية  ي��ت��م  اإن  امل��ق��رر  وم���ن 
اىل  التاأهيلية  ال��دورة  هذه  يف  امل�شاركة 
نحو 8 م�شاريع قبل ان تن�شم جمموعة 
اأخرى من امل�شاريع اىل الدورة التاأهيلية 
الثانية التي �شتنطلق با�شت�شافة مركز 

�شراع يف ال�شارقة الأ�شبوع املقبل.
واأو�شح �شندوق خليفة يف بيان �شحفي 
اأ�شدره اليوم ان املتاأهلني من الدورتني 
�شين�شمون اىل مع�شكر تدريبي مكثف 
يف  اأبوظبي بداية �شهر اأكتوبر، و�شيتم 
ت��ن��ظ��ي��م احل��ف��ل واإع�����ان ال��ف��ائ��زي��ن يف 
اأكتوبر بفندق ق�شر الإمارات   4 تاريخ 

يف اأبو ظبي.

بهدف حتديد الدفعة الأوىل من املتاأهلني

�ضندوق خليفة ينظم الدورة الأوىل للم�ضاركني يف م�ضابقة رواد الق�ضر- الإمارات

دبي لال�ضتثمار العقاري تعر�ض تالل مردف يف �ضيتي �ضكيب 2017 

الحد  الول  اأم�����ض  اب��وظ��ب��ي  يف  انتهت 
التي  الأوىل  التاأهيلية  ال��دورة  فعاليات 
نظمها �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع 
مل�شابقة  التمهيدية  الفعاليات  �شمن 

ت�شت�شيفها  التي  الق�شرالإمارات   رواد 
اأبوظبي لأول مرة  يف املنطقة .

وامل�����ش��اب��ق��ة ه���ي ال��ن�����ش��خ��ة الإم���ارات���ي���ة 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  عاملية  مل�شابقة 

اأن�������درو دوق ي�����ورك يف  امل��ل��ك��ي الأم������ري 
وتهدف   2014 ع���ام  امل��ت��ح��دة  اململكة 
الأعمال  رواد  من  املتاأهلني  متكني  اإىل 
واأ�����ش����ح����اب امل�������ش���اري���ع امل���ب���ت���ك���رة من 

�شواء  واحتياجاتها  م�شاريعهم  عر�ض 
اأو  اإداري����ة  اأو  ت�شويقية  اأو  مالية  كانت 
تطويرية وغريها اأمام نخبة من رجال 
الأعمال والروؤ�شاء التنفيذيني ل�شركات 
م��رم��وق��ة يف ق�����ش��ر ���ش��ان��ت ج��ي��م�����ض يف 
اململكة املتحدة ليحظوا بفر�شة للدعم 

وتطوير م�شاريعهم.
وقام اأكر من 37 رائد عمل و�شاحب 
ف����ك����رة اب���ت���ك���اري���ة ب���ع���ر����ض اأف����ك����اره����م 
اخلراء  م��ن  جل��ن��ة  ام���ام  وم�شاريعهم 
واملحكمني �شمت ممثلني عن �شندوق 
وجامعة  امل�������ش���اري���ع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة 
و�شندوق  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
الوطن و�شركة برت�ض برتوليم وفنت�شر 

�شوق. 
امل�شاريع  وقال �شندوق خليفة لتطوير 
ان الور�شة الأوىل �شهدت مناف�شات قوية 
اأفكارا  الذين قدموا  العمال  رواد  بني 
اعجاب  نالت  حقيقة  قيمة  ذات  نوعية 
واجهت  اللجنة  ان  مو�شحا  املحكمني، 
�شعوبات كبرية يف الو�شول اىل قائمة 
املتناف�شة.  امل�شاريع  تلك  م��ن  ق�شرية 
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اأرا�ضي دبي تطور اأول 

من�ضة تفاعلية للعقارات 
•• دبي-وام:

�شاأنه  املن�شات من  دب��ي تطبيقا تفاعليا متعدد  الأرا���ش��ي يف  دائ��رة  ط��ورت 
م�شاعدة امل�شتثمرين واملطورين على تتبع التقدم املحرز يف جميع م�شاريع 

التطوير العقاري يف الإمارة.
�شراكة ح�شرية مع  ا�شم م�شروعي �شمن  التطبيق ويحمل  جرى تطوير 
والبيانات  املبتكرة  التكنولوجيا  ب��ني  ويجمع  العقارية  اإع��م��ار  جمموعة 
ل��ك��ل م���ن املطورين  ال���ع���ق���اري  ال���ق���ط���اع  ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف  ل���دف���ع  امل��ف��ت��وح��ة 

وامل�شتثمرين.
القائمة  و  ال��ق��ادم��ة  ال��ت��ط��ورات  با�شتعرا�ض  للمطورين  املن�شة  ت�شمح  و 

للم�شتثمرين املحتملني من خال التطبيق.
و قال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي والأماك 
يف دبي : تهدف مبادرة املدن الذكية والبيانات املفتوحة التي اأطلقها موؤخرا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإىل جعل دبي واحدة من اأذكى املدن يف 
اأعلى م�شتويات التكنولوجيا وال�شفافية  العامل مما يوفر لل�شكان والزوار 

ودقة املعلومات يف العامل .
اأول تطبيق  اإنه متا�شيا مع هذه الروؤية طورنا تطبيق م�شروعي  اأ�شاف  و 
ال��ع��امل وي��ه��دف اإىل توفري  اأي م��ك��ان يف  م��ن ن��وع��ه مت��ول��ه احل��ك��وم��ة يف 
ما  الإم���ارة  يف  التطوير  قيد  املباين  جميع  عن  ودقيقة  حمدثة  معلومات 
من  وغريهم  الأع��م��ال  واأ�شحاب  وامل��دار���ض  واملقيمني  امل�شتثمرين  ميكن 

اتخاذ قرارات م�شتنرية حول مكان العي�ض اأو العمل اأو ال�شتثمار .
العام خال معر�ض  هذا  مرة  لأول  م�شروعي  تطبيق  الك�شف عن  و�شيتم 
اأول  وي��ع��د  دب���ي..  اإم���ارة  ت�شت�شيفه  ال���ذي   2017 غلوبال  �شكيب  �شيتي 
املبادرات املخطط لها من دائ��رة الأرا�شي والأم��اك يف دبي والتي تهدف 
القطاع  اأن��ح��اء  جميع  يف  املفتوحة  البيانات  وت�شجيع  التعاون  تعزيز  اإىل 

العقاري.
وتتبع  التطوير  اأي م�شروع قيد  البحث عن  التطبيق  مل�شتخدمي  و ميكن 
بيانات اإجناز البناء .. كما ميكنهم عر تقنية الواقع املعزز اإجراء مقارنة 
ب�شرية عن تقدم البناء اإىل الأداء الفني للمبنى املكتمل وت�شمل التح�شينات 
الإ�شافية على التطبيق ا�شتخدام عنا�شر متقدمة مثل القدرة على طلب 
التعقب عر طائرة درون ملوقع امل�شروع با�شتخدام نظام املواقع اجلغرافية 
جي بي اأ�ض لتقدم الر�شومات ولقطات الفيديو احلية. و قالت �شعادة ماجدة 
علي را�شد م�شاعد املدير العام يف دائرة اأرا�شي واأماك دبي : يعتر تطبيق 
م�شروعي من�شة فريدة جتمع بني اأحدث التقنيات والبيانات القوية التي 
امل�شروع حتى  اأكر و�شوحا عن مراحل تطور  توفر للم�شتخدمني �شورة 
امل�شتثمر على اجلانب الآخر من العامل، وير�شخ رابطا قويا من  واإن كان 

الثقة وال�شفافية بني امل�شتثمرين واملطورين .

ات�ضالت: توا�ضل تقييم مناق�ضات رخ�ضة 
الهاتف املتحرك يف عمان حتى 30 نوفمرب

•• اأبوظبي-وام :

ت�شلمت جمموعة ات�شالت اخطارا من هيئة تنظيم الت�شالت يف �شلطنة 
ل�شبكة  الثالثة  للرخ�شة  املناق�شات  تقييم  عملية  باإ�شتمرار  يفيد  عمان 

الهاتف املتحرك حتى 30 نوفمر املقبل.
كانت املجموعة قد تقدمت بعر�ض للح�شول على الرخ�شة الثالثة ل�شبكة 
من  وال��ذي  العر�ض  لهذا  تقدم  من  �شمن  ال�شلطنة  يف  املحمول  الهاتف 

املتوقع العان عن نتائجه قبل نهاية العام اجلاري .
مع  من�شجما  ي��اأت��ي  للعر�ض  تقدمها  اأن  �شابق  وق��ت  يف  ات�����ش��الت  واأك���دت 
ال�شمات  العتبار  بعني  الأخ���ذ  م��ع  للمجموعة  التو�شعية  ال�شرتاتيجية 
امل�شرتكة والقرب اجلغرايف بني ال�شوقني اإ�شافة اإىل فر�ض التوافق املتاحة 
17 دول��ة على  . وتعمل جمموعة ات�شالت يف نحو  بينهما يف هذا املجال 
اأرقام  درهم ح�شب  مليار   35 قيمتها  تتجاوز  با�شتثمارات  العامل  م�شتوى 
غري ر�شمية . وتعد اأ�شواق ال�شعودية وم�شر واملغرب من اأكر ال�شواق التي 
ت�شتثمر فيها املجموعة وبلغ عدد م�شرتكيها يف يونيو املا�شي 139 مليون 
م�شرتك. و يف نهاية الن�شف الول من العام 2017 اأعلنت املجموعة بلوغ 
25.3 مليار درهم يف حني و�شل �شايف الأرباح  اإجمايل ايراداتها املوحدة 
مقارنة   7% بلغت  �شنوية  منو  ن�شبة  ممثلة  دره��م  مليار   4.2 املتحققة 

. بالن�شف الأول من العام 2016 

افتتاح معر�ض »ماتريالز هاندلنج 
ال�ضرق الأو�ضط 2017« يف دبي 

•• دبى-وام:

“ماتريالز  واللوج�شتيات  امل���واد  م��ن��اول��ة  معر�ض  اأع��م��ال  اأم�����ض  انطلقت 
هاندلنج ال�شرق الأو�شط 2017” وذلك مبركز دبي الدويل للموؤمترات 
واملعار�ض . ي�شارك يف املعر�ض - الذي افتتحه �شعادة مطر الطاير املدير 
العام رئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شات - 113 عار�شا 

من 20 دولة ميثلون اأكر من 200 عامة جتارية عاملية .
وي�شلط ماتريالز هاندلنج ال�شرق الأو�شط 2017 “ ال�شوء على اأحدث 
التقنيات التي تعمل على تقدمي حلول للتحديات الرئي�شية التي يواجهها 
مديرو املخازن و�شل�شلة التوريد اليوم . وي�شكل احل�شور يف املعر�ض عددا 
البداية  من  الإقليمي  امل�شرتي  انتباه  جت��ذب  التي  الكبرية  الأ�شماء  من 
بيومري  وجمموعة  ودمي��ات��ي��ك  وداي��ف��وك��و  �شايفر   SSIو �شوي�شلوغ  مثل 

وكاردك�ض.
ال�شرق  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�شي  يف  التنفيذي  الرئي�ض  ب��اول�����ض  اأح��م��د  ق��ال  و 
اليوم  التناف�شية  الأعمال  بيئة  للمعر�ض :حتتم  املنظمة  ال�شركة  الأو�شط 
على ال�شركات حتديث عرو�شها ومواكبة احتياجات امل�شتهلكني املتغرية من 
خال تنفيذ حلول الأمتتة املتكاملة كليا الفاعلة وامل�شتقبلية مع احلفاظ 
اإنتاجيتها وربحيتها. من جانبه قال دانيال  على حتديث مرافقها وزي��ادة 
تعاين   : والتوزيع  امل�شتودعات  حللول  ل��شوي�شلوغ  الإداري  املدير  هاو�شر 
اليوم الكثري من ال�شركات من حتديات عديدة خا�شة يف قطاعات الت�شنيع 

والتوزيع. 

حمدان بن حممد بن را�ضد يفتتح معر�ض �ضيتي �ضكيب جلوبال 

•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي �شباح 
جلوبال  �شكيب  �شيتي  م��ع��ر���ض  ام�����ض 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  ي�شت�شيفه  ال���ذي 

العاملي على مدى ثاثة اأيام.
و قد جتول �شموه يف اأرجاء قاعة املعر�ض 
اإىل  وتعرف  ع�شرة  ال�شاد�شة  ن�شخته  يف 
اأهم م�شاريع التطوير العقاري وامل�شاريع 
تنفذها  ال��ت��ي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال�شياحية 
و���ش��رك��ات عربية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
واأجنبية ت�شارك يف هذا احلدث ال�شنوي 
�شركة  ثاثمائة  ع��دده��ا  يناهز  وال��ت��ي 
التطوير  ع���امل  يف  متخ�ش�شة  وج��ه��ة 

العقاري داخل الدولة وخارجها.
دب����ي خال  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  ت���وق���ف  و 
جولته عند عدد من من�شات ال�شركات 

العار�شة مل�شاريعها احلالية وامل�شتقبلية 
وا����ش���ت���م���ع م����ن ال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ي��ه��ا اإىل 
ال�شركات  ه���ذه  ت��ن��اول��ت خ��ط��ط  ���ش��روح 
القطاع  ه����ذا  ت��ط��وي��ر  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
رئي�شيا يف  ي�شكل حمورا  الذي  احليوي 
حتقيق ال�شتقرار القت�شادي واملعي�شي 
كذلك  وي�شهم  املجتمع  واأف��راد  ل�شرائح 
ال��ت��ج��اري��ة ودعم  ت��ن�����ش��ي��ط احل���رك���ة  يف 

القت�شاد الوطني.
و امل��ح��ط��ات ال��ت��ي ت��وق��ف ع��ن��ده��ا �شموه 
ماجد  و�شركات  اإمكان  �شركة  من�شة   ..
الفطيم والدار - اأبوظبي ودبي القاب�شة 
ودبي للعقارات ومرا�ض القاب�شة ونخيل 
على  �شموه  واطلع   .. ودام��اك  وفالكون 
الإ�شكانية  امل�شاريع  وخرائط  جم�شمات 
تنفذها  التي  والرتفيهية  وال�شياحية 
هذه ال�شركات وا�شتمع من روؤ�شائها اإىل 
تنتهجها  التي  ال�شرتاتيجية  اخلطط 

يف تنفيذ واجناز وم�شتقبل هذه امل�شاريع 
العماقة.

و ق���د اأب�����دى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
ارتياحه  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
مل���ا ت���ق���وم ب���ه ال�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة من 
البناء  وم��ث��اب��رة يف جم��ال  وع��م��ل  جهد 
هذا  اأهمية  موؤكدا  العقاري  والتطوير 
الوطني  اق��ت�����ش��ادن��ا  دع����م  يف  ال���ق���ط���اع 
وتنويع م�شادره وانعا�ض ال�شوق العقاري 
حيث  وعامليا  واقليميا  حمليا  وتن�شيط 
الرائدة  امل���دن  م��ن  دب���ي  م��دي��ن��ة  تعتر 
املف�شلة  والوجهة  امليدان  هذا  يف  عامليا 

للم�شتثمرين العامليني والقليميني.
من�شة  زي����ارت����ه  ع���ن���د  ����ش���م���وه  اط���ل���ع  و 
اإك�شبو دبي 2020 على جم�شم �شخم 
للمجتمع احل�شري املتكامل دي�شرتكت 
ا�شدال  بعد  دب��ي  اإك�شبو  ك���اإرث   2020
ال�شتار على هذا احلدث الدويل الكبري 

يف الربع الأول من عام 2021.
الواعد  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل  ���ش��م��وه  اأ����ش���ار  و 
ال�����ذي ي��ن��ت��ظ��ر دول�����ة الإم��������ارات خال 
وبعد ا�شت�شافة فعاليات املعر�ض العاملي 
ا�شتقطاب  خ����ال  م���ن  وذل�����ك  ال��ك��ب��ري 
م���اي���ني ال���������زوار وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن من 
���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة ورج������ال اأع���م���ال حيث 
���ش��ي��ت��ع��رف��ون ع����ن ك���ث���ب وع���ل���ى اأر������ض 
ال����واق����ع ع��ل��ى الإم���ك���ان���ات امل���ت���وف���رة يف 
على وجه  ودبي  احلبيبة عموما  دولتنا 
اخل�شو�ض من اأجل �شمان مردود جمد 
اقت�شاديا لهذه اجلهات والأفراد الذين 
�شوء  يف  خا�شة  بادنا  يف  �شي�شتثمرون 
التي  اللوج�شتية  والت�شهيات  امل��زاي��ا 
وتطمئن  ال�شركات  ه��ذه  بها  �شتحظى 
بال�شتقرار  وتنعم  اأموالها  روؤو���ض  على 
املفتوحة  والأ����ش���واق  والأم�����ان  والأم�����ن 
الأو�شط  وال�شرق  املنطقة  على م�شتوى 

و�شمال اأفريقيا و�شول اإىل جنوب �شرق 
اآ�شيا.

ال�شيخ  ���ش��م��و  ���ش��م��وه يف اجل���ول���ة  راف����ق 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
دبي للطريان الرئي�ض الأعلى ملجموعة 
طريان الإمارات رئي�ض اللجنة الوطنية 
العليا لإك�شبو 2020 وال�شيخ �شعيد بن 
مكتوم بن جمعة اآل مكتوم و�شعادة علي 
را�شد لوتاه رئي�ض �شركة نخيل و�شعادة 
�شعيد حميد الطاير رئي�ض �شركة ميدان 
و���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل اأح��م��د احل��ب��اي رئي�ض 
القاب�شة  مرا�ض  و�شركة  القاب�شة  دبي 
�شعيد  و�شعادة هال  العقاري  للتطوير 
مركز  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ض  املري 
دائرة  ع��ام  مدير  العاملي  التجاري  دب��ي 
دبي  يف  ال��ت��ج��اري  والت�شويق  ال�شياحة 
وع���دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات الإق��ت�����ش��ادي��ة يف 

الدولة.

•• دبي-وام:

اأع����ل����ن م���رك���ز دب�����ي امل������ايل ال���ع���امل���ي ام�������ض اإط�����اق 
اإىل  تعليمي ع�شري يهدف  الأكادميية وهي مركز 
تعزيز معايري التميز يف قطاع الأعمال واخلدمات 

املالية.
ي��ت��وىل نبيل الكندي  ال��ت��ي  وت��ت��ع��اون الأك��ادمي��ي��ة - 
رئا�شتها اإىل جانب من�شبه احلايل كرئي�ض تنفيذي 
بارزة  جمموعة  مع   - املركز  يف  العقاري  للتطوير 
ال��دول��ي��ة لإعداد  الأع��م��ال واجل��ام��ع��ات  كليات  م��ن 
برامج متطورة يف جمال التعليم التنفيذي بجانب 
ب�شكل منتظم حتت  ون��دوات  ور���ض عمل  ا�شت�شافة 
امل���ج���الت م��ن املركز  اإ����ش���راف خ���راء م��ن خمتلف 

وجمتمع الأعمال التابع له. وت�شم الأكادميية 21 
اإ�شافة  للمحا�شرات  قاعات  وثاث  درا�شية  حجرة 
اإىل ثاث قاعات كبرية حيث جتهز كل هذه املرافق 
واأجهزة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ع���دات  ب���اأح���دث 
ال�شوت وال�شورة ف�شا عن ذلك ت�شمل الأكادميية 
لل�شاة  وغرفة  التعليمية  للموارد  ومركزا  مكتبة 
م�شممة  وق��اع��ات  للدرا�شة  خم�ش�شة  وم�شاحات 

لإقامة موؤمترات الفيديو.
وقال عارف اأمريي الرئي�ض التنفيذي ل�شلطة مركز 
دبي املايل العاملي - املركز املايل العاملي - اإن �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�ض جمل�ض 
باعتباره  التعليم  قطاع  يف  ال�شتثمار  �شرورة  اأك��د 

ويفخر   2021 الإم����ارات  روؤي���ة  يف  رئي�شيا  مكونا 
املركز بلعب دور بارز يف دعم هذه اجلهود من خال 
توفري من�شة رائدة تتيح ملجتمع اخلدمات املالية يف 
اإمكاناته ومهاراته مع تعميق فهمه  املنطقة تعزيز 

ومعرفته بالأ�شواق املالية.
واأ�شاف اأن املركز يتمتع مبكانة رائدة حيث يحت�شن 
التجمع الأكر ملوؤ�ش�شات اخلدمات املالية يف املنطقة 
تدفق  لت�شهيل حركة  الازمة  املقومات  ما مينحه 
الأو�شط  ال�شرق  واإىل منطقة  الأم��وال من  روؤو���ض 
واأفريقيا وجنوب اآ�شيا اإىل جانب ا�شتقطاب اأف�شل 
املواهب والكوادر الواعدة يف القطاع ومي�شي املركز 
ق��دم��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق اأه�����داف ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه للعام 
لتكون  دبي  مبكانة  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة   2024

دوما يف طليعة قطاع الأعمال باملنطقة. وقد لعب 
مركز دبي املايل العاملي على مدى ال�شنوات ال� 10 
الب�شرية  الكوادر  دورا بارزا يف دعم تنمية وتطوير 
ال���ت���ي يوفرها  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  ب��ف�����ش��ل 
معروفة  تعليمية  موؤ�ش�شات  مع  القوية  و�شراكاته 
مبا فيها جامعة �شيتي لندن وكلية لندن لاأعمال 
فاينن�شال  �شراكة مع  اتفاقيتي  توقيعه  اإىل  اإ�شافة 
وارتون  وكلية  الأع��م��ال  لإدارة  اإي  اآي  وكلية  تاميز 
التعليمية  ال��رام��ج  جمموعة  يعزز  مم��ا  لاأعمال 

العاملية التي توفرها الأكادميية .
وتعد الأكادميية اإ�شافة قيمة ل�شجل جناحات املركز 
الب�شرية  م��وارده  وتطوير  تنمية  من  �شتمكنه  مبا 

والقوة العاملة باملنطقة عموما.

 دبي املايل يطلق الأكادميية لتعزيز معايري التميز يف اخلدمات املالية

»الطريان املدين« تطلق نظاما اإلكرتونيا خا�ضا بقيا�ض الأداء

مطارات دبي الأف�ضل يف قطاع الطريان والنقل يف املنطقة للعام 2017 ا�ضتمرار منو القطاع اخلا�ض غري 
املنتج للنفط يف دبي خالل اأغ�ضط�ض

•• دبي-وام:

وا�شل القطاع اخلا�ض غري املنتج للنفط يف دبي منوه بوترية قوية خال 
والطلبات  الإن��ت��اج  يف  جديدة  ب��زي��ادات  مدعوما  املا�شي  اأغ�شط�ض  �شهر 
الوطني ملراقبة  الإم��ارات دبي  . وظل موؤ�شر بنك  اجلديدة والتوظيف 
حركة القت�شاد بدبي وهو موؤ�شر مركب معدل مو�شميا مت اإعداده ليقدم 
نظرة عامة دقيقة على ظروف الت�شغيل يف اقت�شاد القطاع اخلا�ض غري 
املنتج للنفط - كما هو يف �شهر اأغ�شط�ض دون تغري عن قراءة �شهر يوليو 
اإىل منو قوي  اأغ�شط�ض  56.3 نقطة. واأ�شارت بيانات �شهر  التي كانت 
على م�شتوى القطاعات الرئي�شية الثاثة التي تراقبها الدرا�شة وظل 
قطاع اجلملة والتجزئة هو الأف�شل اأداء �شجل املوؤ�شر 56.3 نقطة يليه 

قطاع الإن�شاءات “55.8” نقطة ثم ال�شفر وال�شياحة 55.1 نقطة.
وقالت خديجة حق رئي�ض بحوث ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف بنك 
اأظهر  بدبي  القت�شاد  حركة  مراقبة  موؤ�شر  اإن  الوطني  دبي  الإم��ارات 
مماثل  مبعدل  املا�شي  ال�شهر  خال  الإماراتي  القت�شاد  منو  ا�شتمرار 
والطلبيات اجلديدة  الإنتاج  �شجل حجم  فيما  ويوليو..  يونيو  ل�شهري 

زيادة كبرية .

ح�شلت م���ط���ارات دب���ي، ال��ت��ي ت��دي��ر وت�����ش��غ��ل م��ط��ار دبي 
ال���ع���امل باأعداد  امل���ط���ار الأك�����ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى  ال�����دويل 
امل�شافرين الدوليني ومطار دبي ورلد �شنرتال، على لقب 
»اأف�شل موؤ�ش�شة يف قطاع الطريان والنقل« �شمن جوائز 

الغلف بزن�ض للعام 2017.  
اأقيم  احتفال  ام�ض خ��ال  ذل��ك  م�شاء  ع��ن  الإع���ان  مت 
الرئي�ض  غريفيث  ب��ول  ح�شره  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  دب��ي  يف 

التنفيذي ملوؤ�ش�شة مطارات دبي.
ومت اختيار مطارات دبي �شمن  قائمة �شمت اأهم خم�ض 
املنطقة،  يف  والنقل  الطريان  جم��ال  يف  تعمل   موؤ�ش�شات 
�شناعة  من��و  يف  الكبرية  وم�شاهمتها  لقيادتها  ت��ق��دي��را  
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  فقط  لي�ض  الطريان 

ولكن عر العامل.
الأع��م��ال يف قطاعات  ق��ادة  بزن�ض   الغلف  ج��وائ��ز  تغطي 
والرعاية  وال���ب���ن���وك  وال��ن��ق��ل  ال���ط���ريان  م��ن��ه��ا  م��ت��ع��ددة 
والتجزئة  وال��ع��ق��ارات  والتكنولوجيا  والطاقة  ال�شحية 

والإعام والت�شويق وال�شياحة وال�شيافة.

•• اأبوظبي-وام:

العامة للطريان املدين  الهيئة  اأطلقت 
اخلا�ض  الإل��ك��رتوين  نظامها  بالدولة 
دعم  يف  ي�����ش��اع��د  ال����ذي  الأداء  ب��ق��ي��ا���ض 
ات���خ���اذ ال����ق����رار وال���ع���م���ل ع��ل��ى تقدمي 
اأف�شل اخلدمات للعماء ويوفر جميع 
الذكية  الأج��ه��زة  خ��ال  من  املعلومات 

ويف اأي وقت على مدار ال�شاعة.
داخلية  اأداة  الإل��ك��رتوين  النظام  ويعد 
تطويرها  ومت  املوؤ�ش�شي  الأداء  لإدارة 
اإدارة  نظام  متطلبات  م��ع  يتوافق  مب��ا 

الأداء يف مكتب رئي�ض الوزراء. 
وقال �شعادة �شيف ال�شويدي مدير عام 
على  وت��رك��ز  ت��ل��ت��زم  الهيئة  اإن  الهيئة 

التح�شني امل�شتمر لعملياتها وخدماتها 
ونحن نبحث با�شتمرار عن البتكارات 
يظل  اأن  ل�شمان  والأدوات  الأنظمة  يف 
اأداوؤن�����������������������������ا ون��ت��ائ��ج��ن��ا م��ت��م��ا���ش��ي��ني مع 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل���دول���ة الإم������ارات 
�شناعة  وت��ط��ل��ع��ات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الطريان. 
تطويره  مت  ال��ذي  النظام  اإن  واأ���ش��اف 
ح��دي��ث��ا ي��رتج��م روؤي����ة ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
وا�شحة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  امل����دين  ل��ل��ط��ريان 
ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���ض حت����دد ال��ن��ج��اح ويتم 
املنظمة  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ت��ق��ا���ش��م��ه��ا 

واأ�شحاب امل�شلحة.
امل���ه���ريي املدير  ل��ي��ل��ى ح����ارب  ق��ال��ت  و 
ال�شرتاتيجية  لقطاع  امل�شاعد  ال��ع��ام 

هذه  اإن  الهيئة  ال��دول��ي��ة يف  وال�����ش��وؤون 
ل�����اأداء  اأك�����ر  روؤي������ة  ���ش��ت��خ��ل��ق  الأداة 
احلايل وت�شاعد الإدارة العليا على فهم 
تعزيز  وبالتال��������ي  الأداء  اجتاه�������ات 
للفعالية  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  الإدارة  ث��ق��اف��ة 
والأهداف  ال��روؤي��ة  حتقيق  ميكن  حتى 

التنظيمية.
واأ����ش���اف���ت اإن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ب��ذل ج��ه��دا يف 
تقدمي اخلدمات يف قطاع الطريان واإن 
على  ت��اأت��ي  باخلدمات  الرت��ق��اء  عملية 
راأ���ض الأول��وي��ات من حيث كم ونوعية 
الهيئة  ق��ب��ل  م���ن  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
وعلية فاإن عمليات التحليل التي تقوم 
التي  العمليات  م��ن  تعتر  الهيئة  بها 

ت�شاهم بالرتقاء بهذا القطاع. 

واأو�شحت اأن نظام قيا�ض الأداء اجلديد 
يوفر �شورة اأو�شح للم�شوؤولني لتحديد 
اخلطوات التي يجب اتخاذها لتح�شني 
اخل��دم��ات وت��ق��دمي خ��دم��ات ذات �شبع 

جنوم لعمائها .. 
حتديد  يف  ال����ق����رار  ����ش���ن���اع  وي�������ش���اع���د 
يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  املناطق 
هذا القطاع الذي ي�شهد منواً م�شتمراً 
يف  ي�شاهم  م��ا  ك��اف��ة  الأ�شع��������دة  على 
ال��دول��ة يف  ال��ط��ريان يف  و���ش��ع �شناعة 

املقدمة .
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال اإ����ش���م���اع���ي���ل حممد 
لقطاع  امل�شاعد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  البلو�شي 
الهيئة  اإن  ال��ط��ريان  �ش������امة  ���ش��وؤون 
لل�شركات  اخلدمات  من  العديد  تقدم 

ب���ال���دول���ة بقطاع  وامل�����ش��ج��ل��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
داخل  ال�شيانة  و�ش����������ركات  ال��ط��ريان 
وخ������ارج ال����دول����ة وامل���ع���ت���م���دة م���ن قبل 

الهيئة ..
معلومات  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام  وي���وف���ر   
تفيد يف حتليل الو�شع العام للطريان 
اخلدم�������ات  ن��اح��ي�����������������ة  م����ن  امل������دين 
الهيئ���ة على جمي�������ع  قبل  املقدمة من 
امل�����ش��������������������ت��وي��ات وي���ق���دم م��ع��ل��وم��ات على 
حي������ث  م��ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  امل�����ش��ت��وى 
كمية ونوعية اخلدمات املقدمة و�شبل 
امل�شتويات  جميع  على  معها  التعامل 
ي�شهم  مم��ا  املنا�شب  الق������رار  وات��خ��اذ 
الطي��������ران  مبنظوم����������ة  الرت��ق��اء  يف 

املدين الدولة.
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ي�صم 200 غرفة م�صممة وفق اأحدث الطرز املعمارية.. ويفتتح يف 2021

»تالل العقارية« و»هيلتون« يطلقان فندق  »دبل تري باي هيلتون« ال�ضارقة تالل مول

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي لـ وام : بيع 300 وحدة �ضكنية 
يف م�ضروع اجلادة مع انطالق �ضيتي �ضكيب دبي 2017

•• ال�صارقة-وام :

اأراد  �شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ك�شف 
ل� وكالة انباء الم��ارات عن بيع 300 وحدة �شكنية ما بني فلل و�شقق يف 
�شكيب  �شيتي  انطاق معر�ض  الأوىل من  ال�شاعات  م�شروع اجلادة خال 

دبي 2017 يف مركز دبي التجاري العاملي.
واأ�شاد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي مبكانة معر�ض �شيتي �شكيب دبي 
يف ابراز واإلقاء ال�شوء على خمتلف امل�شاريع العقارية يف املنطقة ..لفتا اىل 
ان امل�شاركة يف املعر�ض تاأتي للتعريف بامل�شروع الأ�شخم يف امارة ال�شارقة 

اجلادة الذي يقام وفق اأعلى واأرقى املعايري و املوا�شفات.
ويعد م�شروع اجلادة العقاري - الذي متتلكه �شركة اأراد املنبثقة عن �شراكة 
جمموعة ب�شمة وجمموعة كيه بي دبليو لا�شتثمار ومت اإطاقه قبل عدة 
24 مليون قدم  اإمارة ال�شارقة وتبلغ م�شاحته  اأيام - الأكر من نوعه يف 
ال�شحية  امل��راف��ق  م��ن  ع��دد  على  وي�شتمل  دره��م  مليار   24 بتكلفة  مربع 
ال�شارقة  وع��ب��ق  روح  امل��ع��م��اري��ة  هند�شته  وحت��م��ل  والتنموية  والتعليمية 

الأ�شيل.
 2.2 م�شاحة  على  امل�شروع  ط��ول  على  ممتدين  منتزهني  اجل��ادة  وت�شم 
ونا�شط  �شحي  حياة  لأ�شلوب  الرتويج  يف  ي�شهمان  بحيث  كيلومرتمربع 
املمتدة  اخل�شراء  امل�شاحات  مب�شاهدة  التمتع  فر�شة  مقيم  كل  ومينحان 

على بعد دقائق قليلة من منازلهم .
كما ي�شم امل�شروع اأروقة وا�شعة حتيط بها الأ�شجار متتد على م�شافة 4.4 

كيلومرت بحيث توؤمن التوا�شل بني خمتلف مناطق اجلادة .

 الأوراق املالية متنح ثاين 
ترخي�ض لن�ضاط التقا�ض العام

•• اأبوظبي-وام:

وافقت هيئة الأوراق املالية وال�شلع على منح بنك الإحتاد الوطني ترخي�شا 
ملمار�شة ن�شاط التقا�ض العام وهي ثاين موافقة متنحها خال ثاثة اأ�شهر 
لبنك وطني يف خطوة و�شفت باأنها ت�شتهدف تنويع اخلدمات املقدمة يف 
على  بت�شنيفها  لاإرتقاء  املتوا�شل  ال�شعي  اطار  يف  وذلك  املالية  الأ�شواق 
امل�شتوى العاملي. كانت الهيئة قد منحت يف يونيو املا�شي بنك الإمارات دبي 
الوطني اأول ترخي�ض ملمار�شة الن�شاط وهو ما اعتر تد�شينا للتعديات 
التي جرى ادخالها �شابقا على نظام الو�شاطة يف دولة الإمارات وت�شمنت 
تداول  ع�شو  اأو  وت���داول  تقا�ض  ع�شو  اإىل  ال�شركات  ه��ذه  ت�شنيف  بنوده 
فقط . و وفقا للنظام - الذي �شدر يف العام 2014 - فاإن ع�شو التداول 
يقت�شر عمله على تلقي واإدخال اأوامر �شراء اأو بيع الأوراق املالية لتنفيذها 
تقوم  ال��ت��ي  ال�شركة  فهي  والتقا�ض  ال��ت��داول  اأماع�شو   .. فقط  بال�شوق 
بتلقي واإدخال اأوامر �شراء اأو بيع الأوراق املالية لتنفيذها بال�شوق واإجراء 
عمليات التقا�ض والت�شوية لتلك العمليات. و قال و�شطاء يف ال�شوق اإن من 
الو�شاطة  �شركات  من  العديد  م�شاعدة  العام  التقا�ض  خدمة  توفري  �شاأن 
الأمر  فقط  ت���داول  ع�شو  اىل  التحول  بعد  نفقاتها  خف�ض  يف  ال�شغرية 
الذي �شيمكنها اأي�شا من عدم دفع ال�شمان البنكي الذي ي�شرتطه النظام 
املعدل للو�شطاء . وح�شب التعديدت - التي اأدخلت على النظام - فاإن قيمة 
ال�شمان ل تقل عن مليون درهم بالن�شبة ل�شركة الو�شاطة ع�شو التداول 

و50 مليون درهم بالن�شبة ل�شركة الو�شاطة ع�شو التداول والتقا�ض .
و�شتتوىل الأ�شواق يف كل من اأبوظبي ودبي – بعد موافقة الهيئة - و�شع 
اأوراق مالية مبا  احلد امل�شموح به ل�شركة الو�شاطة لتنفيذ عمليات �شراء 
الو�شاطة  �شركات  ع��دد  يبلغ  و  منها.  امل���ودع  ال�شمان  قيمة  م��ع  يتنا�شب 
العاملة يف اأ�شواق املال الإماراتية يف الوقت الراهن نحو 47 �شركة اإل اأن 
توفري  بدء  بعد  القادمة  الفرتة  العدد خال  تقل�ض  اإىل  ت�شري  التوقعات 
خدمة التقا�ض من قبل ال�شركات التي ح�شلت على موافقة هيئة الأ�وراق 

املالية وال�شلع .

 غرفة اأبوظبي تنظم ندوة حول 
اأهمية الندماج بني ال�ضركات 

•• اأبوظبي-وام:

لتقليل  اأهمية الندماج  اأبوظبي ندوة حول  نظمت غرفة جتارة و�شناعة 
املخاطر والتحول اإىل �شركات كبرية تناف�شية وذلك بح�شور هال حممد 
الهاملي نائب مدير عام الغرفة وعدد من املدراء التنفيذيني وممثلني عن 
�شركات وموؤ�ش�شات ا�شتثمارية وم�شرفية وعدد من القطاعات الرئي�شية يف 

اإمارة اأبوظبي والدولة.
اأبوظبي - يف ت�شريح  وقال �شعادة حممد هال املهريي مدير عام غرفة 
�شحفي مبنا�شبة تنظيم الندوة - اإن اندماج ال�شركات والكيانات القت�شادية 
القوية والناجحة ي�شهم يف خف�ض كلفة الإنتاج وال�شتغال الأمثل للموارد 
كيانات  وخ��ل��ق  واخل��دم��ات  املنتجات  ب��ج��ودة  والرت���ق���اء  وامل��ال��ي��ة  الب�شرية 
العاملية  الأ�شواق  يف  املناف�شة  ت�شتطيع  عاملي  ثقل  ذات  اإماراتية  اقت�شادية 
وت�شهم يف تعزيز تواجد ال�شركات الوطنية يف الأ�شواق اخلارجية ويف دعم 

عملية التنمية امل�شتدامة يف الدولة .
اإدارة �شركة احللول املتكاملة  وقدم ال�شيد ح�شني العبيديل ع�شو جمل�ض 
للتوظيف وم�شت�شار الأعمال لفيك�ض برو القاب�شة عر�شا خال الندوة عن 
اأن هذه العمليات  الفروقات الرئي�شية بني الندماج وال�شتحواذ ..موؤكداً 

اأ�شبحت �شرورة ملحة يف عامل الأعمال التجارية والقت�شاد احلديث.
للم�شاهمني  قيمة  اإيجاد  هو  الندماج  لعملية  الرئي�شي  الهدف  اإن  وق��ال 
تزيد من جمموع قيمة ال�شركتني معا ..م�شريا اىل ان ال�شركات تعزز من 
اأهداف  وكفاءتها مبا يحقق  الأ���ش��واق  الن��دم��اج ح�شتها يف  خ��ال عملية 

وم�شالح الكيانات املندجمة.
واأو�شح ان الندماجات منها ما هو عمودي مثل اندماج �شركتني تنتجان 
منتجا متماثًا من نف�ض القطاع ومنها ما هو اأفقي مثل اندماج �شركتني 
على  ع��اوة  ال�شلعة  نف�ض  اإن��ت��اج  من  خمتلفة  مراحل  يف  تعمل  منهما  كل 
الندماج املختلط وهو الذي يحدث بني ال�شركات ذات الأن�شطة القت�شادية 
املختلفة لغر�ض زيادة تنوع املنتجات اأو النت�شار اجلغرايف وتنويع الأن�شطة 

واملنتجات من غري ذات ال�شلة.

الناب�ض  ال��ق��ل��ب  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي  ج���وي���زع، 
وال���ت���ي حتت�شن  اجل����دي����دة،  ل��ل�����ش��ارق��ة 
وال�شحية  التجارية  املرافق  من  العديد 
اجلديد  اإك�شبو  مركز  مثل  والرتفيهية، 
وم�شت�شفى خليفة وتال مول وغريها، 
مقربة  ع��ل��ى  وق���وع���ه���ا  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ال�شارقة،  يف  احليوية  املناطق  اأه���م  م��ن 
م��ث��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة وامل��ط��ار واملدن 
ال�شناعية، ما يوؤكد حاجة املنطقة املا�شة 
م�شتويات  ذات  ���ش��ي��اف��ة  م��ن�����ش��اآت  ل��ب��ن��اء 
تقدمها  ال���ت���ي  ك��ت��ل��ك  ع���امل���ي���ة،  خ���دم���ة 
هيلتون، ما يجعلنا متفائلني جداً حيال 
املتمثل  بيننا،  اجلديد  ال�شراكة  م�شروع 
يف فندق دبل تري باي هيلتون ال�شارقة 

تال مول.
نائب  خني�شر،  كارلو�ض  قال  جهته،  من 
للتطوير  العاملية  هيلتون  �شركة  رئي�ض 
اأفريقيا:  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 
ال�شارقة  ت�شتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع  “من 
املزيد من الزوار، ل�شيما يف ظل اإطاق 
روؤية  مثل  الرائدة  املبادرات  من  العديد 
�شياحة ال�شارقة 2021 التي تهدف اإىل 
الإمارة  اإىل  ال�شياحية  التدفقات  زي��ادة 
بحلول  ���ش��ائ��ح  م��اي��ني   10 اإىل  لت�شل 
ال�شارقة  تتمتع  واأ���ش��اف:   .2021 ع��ام 
ب�شمعة ومكانة متميزة باعتبارها مركزاً 
اأهميتها  عن  ف�شًا  الإماراتية،  للثقافة 
الإم�����ارات،  لق��ت�����ش��اد  بالن�شبة  ال��ك��ب��رية 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن  ت��ع��ُد  اأن��ه��ا  كما 
من  وال�����ش��ي��اح  ل��ل��زوار  املف�شلة  العائلية 
داخل الدولة وخارجها، ما يجعلها �شوقاً 
امل��زي��د من  وواع����دة ل�شتيعاب  م��زده��رة 
ن�شعى  كما  ال�شيافة،  ومن�شاآت  الفنادق 
لأن ت�شكل العامة التجارية العاملية دبل 
اإ�شافة مميزة لقطاع  تري باي هيلتون، 

ال�شيافة املزدهر يف الإمارة.
وي�شّم الفندق، الذي يقع �شمن م�شروع 
خارجية،  ���ش��ب��اح��ة  ب���رك���ة  م�����ول،  ت����ال 
ومقهى، ومطعم، وردهة، ومركز للياقة 
البدنية ومركز لاأعمال، يف وقت يعتر 

الرائدة  ال�شركة  العقارية،  تال  ك�شفت 
يف جمال التطوير وال�شتثمار العقاري، 
وم�شاريع  ال�شكنية  املجمعات  وت��ط��وي��ر 
ال��ت��م��ل��ك احل���ر يف اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة، عن 
ال�شيافة،  ق��ط��اع  يف  م�شاريعها  ب��اك��ورة 
ال�شارقة  هيلتون  ب���اي  ت���ري  دب���ل  ف��ن��دق 
م�شروعها  ���ش��م��ن  ال���واق���ع  م����ول،  ت���ال 

العقاري الواعد مدينة تال.
جاء ذلك يف حدث خا�ض عقدته “تال 
بن  �شلطان  ال�شيخ  بح�شور  العقارية” 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ش��م��ي،  اأح��م��د 
�شركة تال العقارية، وخليفة ال�شيباين، 
مدير �شركة “تال العقارية”، وكارلو�ض 
هيلتون  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  خني�شر، 
اأفريقيا،  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 
العقارية  ت��ال  �شركة  وع��دد من ممثلي 
ال���دورة  يف  م�شاركتها  خ��ال  وه��ي��ل��ت��ون، 
�شكيب  “�شيتي  ملعر�ض  ع�شرة  احل��ادي��ة 
الأبرز  العقاري  احل��دث   ،”2017 دب��ي 
يف املنطقة، الذي انطلقت فعالياته اأم�ض 
ال�شهر  م��ن   13 حتى  وت�شتمر  الإث��ن��ني 

اجلاري.
وخ���ال احل���دث، وق��ع��ت ت��ال العقارية 
الرائدة  هيلتون،  �شركة  مع  ر�شمي  عقد 
واملالكة  ال�������ش���ي���اف���ة،  جم�����ال  يف  ع���امل���ي���اً 
للعامة التجارية دبل تري باي هيلتون، 

تق�شي باإدارتها للفندق، املوؤلف من 200 
الطرازات  اأح���دث  على  م�شممة  غ��رف��ة 
بحلول  افتتاحه  �شيتم  وال��ذي  املعمارية، 

عام 2021. 
وقال ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، 
ت���ال  ����ش���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض 
العقارية: “منذ اإطاقه يف عام 2014، 
ا�شتجابة  ت���ال  م��دي��ن��ة  م�����ش��روع  ���ش��ك��ل 
يف  الق��ت�����ش��ادي  التنويع  جل��ه��ود  �شريعة 
يفر�ض  اأن  وا���ش��ت��ط��اع  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة 
باعتباره  العقارية،  ال�شاحة  على  نف�شه 
ال��واع��دة يف الإمارة،  امل�شاريع  اأك��ر  اأح��د 
ل�شيما واأنه اأول م�شروع متكامل ومتعدد 

ال�شتخدامات يف ال�شارقة.
واأ�������ش������اف: يف ظ����ل ت���ن���ام���ي امل���ق���وم���ات 
وعوامل  املعار�ض  و�شياحة  القت�شادية 
الإم��������ارة خال  ال�����ش��ي��اح��ي يف  اجل�����ذب 
الأع��وام املا�شية، ازدادت احلاجة ب�شورة 
ومن�شاآت  املرافق  من  املزيد  لبناء  ملحة 
ال�شيافة لتلبية النمو يف الطلب املتوقع 
يف اأع������داد ال����ن����زلء، وي���اأت���ي ف���ن���دق دبل 
ال�����ش��ارق��ة ت��ال مول  ب��اي هيلتون  ت��ري 
بالتعاون مع هيلتون كخطوة ناجحة يف 

هذا ال�شياق.
وتابع ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي: 
ت���ال يف منطقة  ي��ق��ع م�����ش��روع م��دي��ن��ة 

ث����اين ف���ن���ادق ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة دبل 
يف  اإن�شاوؤها  يتم  التي  هيلتون  ب��اي  ت��ري 
الإمارة، بعد فندق دبل تري باي هيلتون 
اإن�شاوؤه حالياً  الواجهة البحرية اجلاري 
يف ال�����ش��ارق��ة، وامل��ت��وق��ع اف��ت��ت��اح��ه يف عام 
باي  ت��ري  دب��ل  فندق  ويتميز   .2020
ه��ي��ل��ت��ون ال�����ش��ارق��ة ت����ال م����ول مبوقع 
كما  الإم�����ارات،  ���ش��ارع  على  ا�شرتاتيجي 
يّت�شم باأ�شلوب فريد ع�شري يلّبي اأحدث 
���ش��ب��ل ال���راح���ة، وي��ح��ّق��ق اأع��ل��ى معدلت 

ال�شيافة لزوار مدينة ال�شارقة. 
�شيكون  ال��ذي  م��ول  ت��ال  ويقع م�شروع 
ال�شارقة  ت�شوق جت��اري يف  اأ�شخم مركز 
 ،2020 ع��ام  نهاية  قبل  افتتاحه  عند 
�شمن مدينة تال، التي تعد اأول جمَمع 
�شكني متعدد ال�شتخدامات من نوعه يف 
مبوقع  املدينة  وتتمتع  ال�شارقة،  اإم���ارة 
ا�شرتاتيجي على طريق الإم��ارات، ت�شم 
�شكنية، ومكاتب جتارية  وحدة   2000
ترفيهية  وم���راف���ق  ل��ل��ت��ج��زئ��ة  وم��ت��اج��ر 
وحدائق عامة ومرافق تعليمية واأخرى 

جمتمعية وخدمية.
وي�����ش��م ت���ال م���ول ال��ع��دي��د م��ن املحال 
و�شالت  الفخمة،  التجارية  والعامات 
عائلي،  ترفيه  وم��راك��ز  ح��دي��ث��ة،  �شينما 
وت�شكيلة من املطاعم الفاخرة وال�شهرية، 

وحديقة ترفيهية متكاملة على م�شاحة 
امل����ول هاير  ي�����ش��م��ل  ك��م��ا  65 ه���ك���ت���اراً، 
الحتياجات  ك���ل  ي��وف��ر  ���ش��خ��م  م���ارك���ت 
ل�شكان مدينة تال وزوارها، اإ�شافة اإىل 

عيادة �شحية و�شيدلية.
وي�����ش��م م�������ش���روع م��دي��ن��ة ت����ال خم�ض 
وفقاً   ،)A-B-C-D-E( م��ن��اط��ق 
م�شاحة  على  املمتّد  الهيكلي  للمخطط 
تال  واأكملت  مربعة،  ق��دم  مليون   25
التحتية  البنية  اأعمال  بالفعل  العقارية 
للمرحلة الأوىل من م�شروع مدينة تال 
والتي ت�شمل ال�شرف ال�شحي وخطوط 
ال��ك��ه��رب��اء وال��ه��ات��ف ور���ش��ف ال��ط��رق يف 
املنطقة A املخ�ش�شة للبنايات ال�شكنية 
ال�شتخدامات،  م���ت���ع���ددة  وال����ع����ق����ارات 
ال�شكنية،  للفلل  املخ�ش�شة    Cواملنطقة

نهاية العام املا�شي وفقاً للموعد املقرر.
وتتمّيز مدينة تال مبوقٍع ا�شرتاتيجيٍّ 
مقربة  على  الإم����ارات  ���ش��ارع  على  فريد 
م��ن الإم������ارات امل���ج���اورة، ح��ي��ث تبعد 2 
ك��م ف��ق��ط ع��ن ح���دود اإم�����ارة دب���ي، و10 
ال��دويل، يف وقت  ال�شارقة  كم عن مطار 
دولة  يف  املقيمني  للعرب  امل�����ش��روع  يتيح 
احلر  التملك  املتحدة  العربية  الم��ارات 
للجن�شيات  عام  وحق النتفاع ملدة 100 

الأخرى املقيمة يف الدولة.

وفد الإمارات خالل موؤمتر احلزام والطريق : فخورون باقت�ضادنا ال�ضتثنائي 
•• هوجن كوجن-وام:

اآل �شالح  اأح���م���د  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
التجارة  لقطاع  القت�شاد  وزارة  وك��ي��ل 
الإمارات  دولة  اأن  وال�شناعة  اخلارجية 
وال�شتثنائي  املتميز  باقت�شادها  تفتخر 
ال�شنوات  م���دار  على  اأن���ه  اإىل  ..م�����ش��ريا 
اخلم�ض املا�شية جتاوز معدل منو الناجت 
ما  وهو  العاملي  املعدل  الإجمايل  املحلي 
يرجع اإىل القطاعات النفطية القوية ما 
يعك�ض النجاح الكبري الذي حققته روؤية 
لدولة  الر�شيدة  القيادة  وا�شرتاتيجية 

الإمارات يف التنويع القت�شادي.
املتميز  الق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ع  اإن  وق����ال 
للدولة يعك�ض قدرتها على احلفاظ على 
روؤيتها للنمو وتلبية احتياجات ال�شركاء 
اأنه  اإىل  ..م�شريا  والعامليني  الإقليميني 
م��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ن��م��و ال�����ش��ن��اع��ات غري 
النفطية بن�شبة 3.3 يف املائة خال العام 
اجلاري وترتفع اإىل 3.4 يف املائة العام 
ارتفاع ال�شتثمارات  بالتوازي مع  املقبل 

املحلية وزيادة التجارة العاملية.
اجتماع  خ�����ال  ك��ل��م��ت��ه  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
ال���ط���اول���ة امل�����ش��ت��دي��رة مل���وؤمت���ر احل����زام 
والطريق الذي عقد ام�ض مبركز هوجن 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���ض بح�شور  ك���وجن 
���ش��ع��ادة ن��ب��ي��ل��ة ال�����ش��ام�����ش��ي ق��ن�����ش��ل عام 

الدولة يف اإقليم هوجن كوجن.
اإن���ه  وق�����ال ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل اآل ���ش��ال��ح 
ع��ل��ى امل�����دى امل��ت��و���ش��ط ل��دي��ن��ا ث��ق��ة من 
من���و ال��ق��ط��اع��ات غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة باأكر 
ا�شت�شافة  واأن  خا�شة  امل��ائ��ة  يف   3 م��ن 
�شتقود   2020 العاملي  اك�شبو  معر�ض 
جميع  يف  كبرية  ا�شتثمارات  حتقيق  اإىل 

القطاعات ال�شرتاتيجية .
واأكد اأن ال�شني تعد اأهم �شريك جتاري 
لدولة الإم��ارات واأحد كبار م�شتثمريها 
ال�شينية  ال�شتثمارات  اأن  اإىل  ..م�شريا 
 2.3 ن���ح���و  ب��ل��غ��ت  يف دول������ة الإم����������ارات 
 2015 ع�����ام  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ار 
اأكر  النفطية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  وك��ان��ت 

امل�شتفيدين.
ك��م��ا اأك����د ح��ر���ض دول����ة الإم�������ارات على 
م�شتوى  ل����زي����ادة  ال�����ش��ب��ل  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
تزامنا  ك�����وجن  ه�����وجن  م����ع  ال�������ش���راك���ات 
م���ع ال��ت��ق��دم امل���ح���رز يف م���ب���ادرة احل���زام 

والطريق.
بها  ق����ام  ال���ت���ي  ال����زي����ارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
املن�شوري  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  م��ع��ايل 
الأ�شبوع  ب��ك��ني  اإىل  الق���ت�������ش���اد  وزي�����ر 
للجنة  ال�شاد�ض  الجتماع  وعقد  املا�شي 
البلدين  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

وقيامه بالتوقيع على عدد من اتفاقيات 
وم��ذك��رات ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك .. فتحت 
البلدين يف  ب��ني  للتعاون  ج��دي��دة  اآف��اق��اً 
دولة  التزام  وج�شدت  النمو  دع��م  �شبيل 
الإم��ارات يف دعم مبادرة طريق احلرير 

اجلديد .
لقطاع  الق��ت�����ش��اد  وزارة  وك���ي���ل  وق�����ال 
دولة  اإن  وال�شناعة  اخلارجية  التجارة 
الإمارات تدعم طموحات ال�شني لتطوير 
وال�شتثمارية  ال���ت���ج���اري���ة  ع��اق��ات��ه��ا 
العاملية من اأجل تلبية احتياجات القرن 
احلادي والع�شرين على اأف�شل وجه مع 
البارز لهوجن كوجن  ال��دور  التاأكيد على 

يف هذه املهمة الكرى.
اأك���ر �شوق  اأن ه��وجن ك��وجن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط وعلى  ل��ل�����ش��ادرات يف 
جنحت  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  مدى 
يف اإقامة ات�شالت جديدة بني ال�شركات 
والطريق  احل������زام  ط���ري���ق  ط����ول  ع��ل��ى 
..م�شريا اإىل اأنه ميكن ال�شتفادة يف هذا 
وبيئة  ال�شرتاتيجي  املوقع  من  ال�شدد 
الأعمال الرائدة لدولة الإمارات وهوجن 

كوجن.
مبثابة  الإم�������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
بوابة اإىل اأ�شواق منطقة ال�شرق الأو�شط 
واأفريقيا كما اأن هوجن كوجن هي من�شة 

كبرية للو�شول اإىل ال�شوق ال�شينية.
ال�شني  اأن  ح��ني  ���ش��ال��ح يف  اآل  واأ����ش���اف 
هي اأكر اقت�شاد �شناعي واأكر م�شدر 
لل�شلع يف العامل فاإن دولة الإم��ارات هي 
اأك���ر اق��ت�����ش��اد يف ال��ع��امل العربي  ث���اين 

ومركز جتاري رئي�شي وبالتايل ن�شتفيد 
ممتاز  وا�شتثماري  جت���اري  حت��ال��ف  م��ن 

مدعوم باقت�شادات تكميلية .
دولة  اأن  �شالح  اآل  عبداهلل  �شعادة  واأك��د 
املثالية  البيئة  بتوفري  تلتزم  الإم����ارات 
�شركائها  وال�شني وجميع  لهوجن كوجن 
..م�شريا  الزده���ار  وحتقيق  لا�شتثمار 
اإىل اأن الدولة تتميز مبوقع ا�شرتاتيجي 
على بعد �شاعات فقط من اأكر الأ�شواق 
الآ���ش��ي��وي��ة والأوروب����ي����ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
وال�شتقرار  متطورة  حتتية  بنية  توافر 
والبيئة  والق����ت���������ش����ادي  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة اجل���اذب���ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
لزيادة  ال����ازم����ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت���وف���ري 

اجلابية ال�شتثمارية.
لتعزيز  ج��اري��ة  خططا  ه��ن��اك  ان  وق���ال 
التجاري  الغ�ض  حتكم  التي  الت�شريعات 
ال�شناعية  امللكية  وب����راءات  والتحكيم 
تعظيم  يف  ي�شهم  مبا  ال�شناعة  وتنظيم 
تعزيز  مع  واإنتاجيتهم  امل�شتثمرين  ثقة 

قدرتنا التناف�شية العاملية .
اهتمامها  ت��وج��ه  الإم�����ارات  اأن  واأو���ش��ح 
الأعمال  الب��ت��ك��ار وري�����ادة  ن��ح��و  ح��ال��ي��اً 
والطاقة  وال�شتثمار  والنقل  والتجارة 
وال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ن��اع��ة وال����زراع����ة مبا 
وتوجيهات   2021 روؤي���ة  م��ع  يتما�شى 
ما  ملرحلة  بال�شتعداد  الر�شيدة  قيادتنا 

بعد النفط.
�شكره  خ��ال�����ض  ع���ن  ���ش��ال��ح  اآل  واأع�����رب 
كوجن  ه��وجن  وحكومة  ل�شعب  وتقديره 
التجارة  لتنمية  ك��وجن  ه��وجن  وجمل�ض 

ع���ل���ى ح����ف����اوة ال����ش���ت���ق���ب���ال والإق�����ام�����ة 
..م�شريا اإىل اأن هوجن كوجن تتقا�شم مع 
دولة الإم��ارات �شغفها باخلدمات املالية 
والتنمية  القت�شادي  والنفتاح  العاملية 

ال�شديقة لاأعمال.
 - ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ���ش��ال��ح - يف  اآل  ودع�����ا 
وال�شني  ك����وجن  ه����وجن  يف  الأ�����ش����دق����اء 
القت�شادية  النظرة  من  ال�شتفادة  اإىل 
ومناخ  الإم����������ارات  ل����دول����ة  الإي���ج���اب���ي���ة 
الأعمال وال�شتثمار النموذجي للنهو�ض 
ب��احل��زام الق��ت�����ش��ادي ل��ط��ري��ق احلرير 
للقرن  البحري  احلرير  طريق  واأجندة 

احلادي والع�شرين.
احلزام  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ام�����ض  وانطلقت 
والطريق مبركز هوجن كوجن للمعار�ض 
واملوؤمترات وبح�شور وفد رفيع امل�شتوى 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  الإم���������ارات  دول�����ة  م���ن 
اآل ���ش��ال��ح وك��ي��ل وزارة  اأح��م��د  ع��ب��د اهلل 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل��ق��ط��اع  الق��ت�����ش��اد 
وال�����ش��ن��اع��ة وم�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن كبار 
امل�شوؤولني احلكوميني من دائرة التنمية 
القت�شادية يف اأبوطبي و دبي لل�شادرات 
راأ�ض  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ودائ�����رة 
اخليمة واحتاد غرف التجارة وال�شناعة 
ومبادلة للتنمية و�شركة برتول اأبوظبي 
الوطنية اأدنوك وهيئة اأبوظبي لل�شياحة 
وكيزاد  امل��ايل  اأبوطبي  و�شوق  والثقافة 
دبي  و  ���ش��روق  و  العاملية  دب��ي  وم��وان��ىء 
لاقت�شاد الإ�شامي وغريهم بالإ�شافة 

اإىل عدد من رجال الأعمال بالدولة.
األقتها  ترحيبية  بكلمة  امل���وؤمت���ر  وب����داأ 

هوجن  يف  ال��ت��ج��ارة  تنمية  م��رك��ز  رئي�شة 
من  لكل  رئي�شية  كلمات  اعقبتها  ك��وجن 
كوجن  هوجن  ملنطقة  التنفيذي  الرئي�ض 
الإداري��ة اخلا�شة ورئي�ض جلنة التنمية 
جمهورية  يف  والإ�������ش������اح  ال���وط���ن���ي���ة 
ال�شني ال�شعبية ونائب وزير التجارة يف 

جمهورية ال�شني ال�شعبية.
والطريق  احل�����زام  م���وؤمت���ر  يف  و����ش���ارك 
اأكر  مل��دة ي��وم واح���د -  ال���ذي ي�شتمر   -
40 متحدثا دوليا بارزا واأكر من  من 
ورجال  حكومي  م�شوؤول  و400  األفني 
وفدا   60 بجانب  دول��ة   48 اأعمال من 
و40  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  ر�شميا 
اإ�شافة  داع��م��ة  منظمة  و160  عار�شا 
ور�ض  م�����ش��ارك يف   400 م��ن  اأك���ر  اإىل 

عمل املوؤمتر.
العمل  املوؤمتر ع��ددا من ور���ض  وت�شمن 
مبادرة  ظ��ل  يف  ال�شتثمار  تعزيز  ح��ول 
فر�ض  اإىل  بالإ�شافة  والطريق  احل��زام 

ال�شراكة املتاحة بني الدولة الأ�شيوية.
ويهدف املوؤمتر اإىل بحث فر�ض التقدم 
يف مبادرة حزام واحد وطريق واحد التي 
الدول  اق��ت�����ش��ادي��ات  تطوير  اإىل  ت�شعى 
ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ام���ت���داد م���ا ك����ان يعرف 
قدميا بطريق احلرير وتنمية العاقات 
التجارية والقت�شادية فيما بينها ودمج 

اقت�شاداتها يف القت�شاد العاملي.
 2013 ع��ام  ال�شيني  الرئي�ض  واأط��ل��ق 
مبادرة احلزام والطريق التي تهدف اإىل 
واإن�����ش��اء ط��رق جت��اري��ة وممرات  تطوير 

اقت�شادية تربط اأكر من 60 بلدا.

املال والأعمال
الثالثاء   12   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12119  
Tuesday  12   September   2017  -  Issue No   12119



33

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/437  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-�شهيل برويز عبا�شى جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  اع��اه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شام�شي 
ال�شادر يف الدعوى رقم 659/2017 امر على عري�شة جتاري والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/434  تظلم جتاري

القامة  كالومبريان جمهول حمل  ا�شيوجن  �شيديتا  / 1-مري  املتظلم �شده  اىل 
مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�شوعه تظلم 
من القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 760/2017 امر على عري�شة جتاري والر�شوم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/436  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-روميو تانيغا اوريليا جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  اع��اه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شام�شي 
وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  عري�شة  على  ام��ر   704/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/435  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-ماريا لوريد�ض فرياي منري�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 739/2017 منع من ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1624  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد �شالح علي نقى الزرعوين  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ال�شعفار الوطنية للمقاولت �ض.ذ.م.م 
احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املطوع   حممد  ح�شن  وميثله:عبدالرحمن 

ال�شادر بالدعوى رقم 2016/620 جتاري كلي بتاريخ:2016/11/1     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/9/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2016/2403  جتاري  جزئي 

ا�ض  بي  املدعي/يو  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م.م.ح  ثياترو  عليه/1-  املدعي  اىل 
�شباي �شني �شوليو�شنز اإنك )فرع دبي( وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه نعلنكم 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2017/7/10 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
بان  املدعي عليها  بالزام  اإنك )فرع دبي(  ا�ض �شباي �شني �شوليو�شنز  ل�شالح/يو بي 
توؤدي اىل املدعية مبلغ )79017.80( درهم وفائدة 9% من ت��اري��خ:2016/6/20 وحتى 
متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت مازاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2016/2783  جتاري  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لان�شاءات  بافا  بي  ايه  �شركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
امل��ح��ك��م��ة حكمت  ب���ان  �������ض.ذ.م.م نعلنكم  ل��ل��م��ق��اولت  ب��ي��ل��د  امل��دع��ي/ت��ك��ن��و  مب��ا ان 
ل�شالح/تكنو  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2017/3/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
بيلد للمقاولت ���ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  �شنويامن   %9 بواقع  وفائدة  درهم   )162.327.41(
2013/1/28 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2663  جتاري جزئي

وب�شفته  نف�شه  عن   - �شحاته  حممد  عبداللطيف  طه  ع�شام   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل��دي��ر ال��ع��ام/ل�����ش��رك��ة بيجا�شو�ض ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اخلواطر  ل�شركة  العام  املدير  ب�شفته   - ج��ال  حممد  لبيب  حممد  ال�شيد  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى  للتجارة العامة وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري قد 
والر�شوم  دره��م   )250.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
لها  املعجل با كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  املحاماة و�شمول احلكم  واتعاب  وامل�شاريف 
 Ch 1.C.12 جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/10/10 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2041  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- احمد را�شد ا�شماعيل مرزوق جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شنرتون لالكرتونيات موؤ�شة فردية وميلثها مالكها/حممد احمد علي 
خليفة بن غليطة املهريي وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي قد اأقام عليك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )14.830( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2088  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- م�شبح �شبت مبارك املري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
خليفة  علي  احمد  مالكها/حممد  وميلثها  ف��ردي��ة  موؤ�شة  لالكرتونيات  �شنرتون 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزعابي  املهريي وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل  بن غليطة 
والر�شوم  دره��م   )12.724( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
التام.    ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2090  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل جمعه بال خمي�ض بن ب�شيت جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �شنرتون لالكرتونيات موؤ�شة فردية وميلثها مالكها/حممد احمد 
علي خليفة بن غليطة املهريي وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7500( درهم والر�شوم 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1738  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- اأناتوليا للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- حياتي عطا 3- ح�شن با�ض 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهال �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )553148.59( درهم والر�شوم 
رق���م:2017-355  التحفظي  احلجز  ام��ر  احلجز  و�شحة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
حجز حتفظي جتاري دبي ال�شادر عن القا�شي المور امل�شتعجلة بتاريخ:2017/7/24 
املوافق  الثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.    با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
2017/10/2 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل   .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1998  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عادل خمي�ض �شعد �شرور م�شماري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شنرتون لالكرتونيات موؤ�شة فردية وميلثها مالكها/حممد احمد علي 
عليك  اأق��ام  قد  الزعابي  عبداهلل  مطر  وميثله:عبداهلل  املهريي  غليطة  بن  خليفة 
درهم   )13300( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/9/12 ال�شاعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

الأقل  ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1640  جتاري كلي
بيفرياج  ان��د  ف��ود  ويلي  �شيلي   -2 جاجانات  كومبا�شي  �شاتي�شا  مامتا    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��رن �ض.ذ.م.م  للتغليف  ارابيان  املدعي/  ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م  جمهويل حمل  اند�شرتيز 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شويدي   قد  �شعيد  �شعيد جمعه   : )ف��رع( وميثله 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.231.000( درهم والفائدة 
التحفظي  احلجز  ملف  و�شم  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
املوافق   الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  وتثبيته.   ب�شحته  واحل��ك��م  رق������م:2017/340 جت��اري 
2017/10/2   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1589  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �شركة رافي�شانت  للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- ميهلكومار �شاندراكانت 
���ض.ذ.م.م  جمهويل حمل  العامة  رافي�شانت للتجارة  ال�شخ�شي ل�شركة  الكفيل   - كوتي�شا 
بن  يو�شف حممد علي  : خليفة  ���ض.م.ع وميثله  الهال  املدعي/ م�شرف  ان  القامة مبا 
بالت�شامن  امل��دع��ي عليهما  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ع��م��ري   
والتكافل مببلغ وقدره )928.959.87( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول 
   2017/10/2 امل��واف��ق   الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1564  جتاري كلي

ا���ش��رف هاجي  ������ض.ذ.م.م 2- حممد  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال  اوت���و ج��ري��د  امل��دع��ي عليه / 1-   اىل 
�ض.ذ.م.م(   انرتنا�شونال  جريد  اوت��و  للمدعي  ال�شخ�شي  )الكفيل  ت��اواك��ال  كوريكالكانو 
جم���ه���ويل حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل����دع����ي/ م�����ش��رف ال���ه���ال ��������ض.م.ع ق���د اأق������ام عليك 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املعجل  بالنفاذ  املحاماة و�شمول احلكم  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  )826.139.80( درهم 
با كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/10/9   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2595  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1-ذا برفي�شيونال ف�شيلتيي�ض �شرفي�ض �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد مرياز ح�شني حممد عبدال�شتار 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع  حولدر قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )11823( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )1218( مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12116 بتاريخ 2017/9/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/404  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �شده/1-كيه ام بروبرتيز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  اأق��ام  عليك  التنفيذ/فرهاد قهرمان بختيار بختياري قد  طالب 
وق��دره )11823(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية 
 )1218( مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2016/404  تنفيذ عقاري  

اىل املنفذ �شده/1- كيه ام بروبرتيز - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/فرهاد قهرمان بختيار بختياري  حمكمة دبي البتدائية 
 3638547.88( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  اعانكم   2017/9/7 بتاريخ 
الكائنة مبنطقة  ال��وح��دات  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  �شهر من  خ��ال  دره��م( 
اخلليج التجاري برقم ار���ض:86 - رقم ال���وح���دات:1520/1519/1516 ا�شم 
وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  لكم  وال��ع��ائ��دة   tamani arts office:املبنى

ملقت�شيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2133 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شدهم/1- �شيلك�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- فينو جوبال 
راو دار ابوريدي جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف 
امل���ذك���ورة اعاه  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د  ������ض.م.ع   ال��ه��ال 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19847212.92( درهم بالت�شامن 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2148 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شدهم/1- ال�شاعي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- اي�شوار �شوداري نايف 
�شينغ 3- اآروب بو�ض انيل كومار بو�ض 4- متلي�ض رام �شاند �شولنكي جمهويل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهال ���ض.م.ع  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
اأمر  او خزينة املحكمة  2- ب�شحة  التنفيذ  )16743209.69( درهم اىل طالب 
احلجز التحفظي رقم 174 ل�شنة 2016 حجز حتفظي جتاري دبي.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2017/711 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- املال كابيتال �شركة م�شاهمة خا�شة
وميثله:علياء علي ح�شني غلوم علي العطار 

�شينغ  تيونغ   -2 ذ.م.م  بيلدرز  يونيون  ت��راي  �شدهم:1-  املطعون  باعان 
ليمتد  ب��راي��ف��ت  كون�شرتك�شن  كيملي   -3 ليمتد  ب��راي��ف��ت  ك��ون��رتاك��ت��ورز 
املذكور  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����ش��ور  عليكم  وي��ت��وج��ب  اأع���اه 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/447  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-جريى �شالومينيداد فين�شي�شاو جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 780/2017 منع من ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/440  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-عاطف ال�شيد البدوي عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 773/2017 منع من ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/439  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-الدوين كا�شبا ديلو كورتي�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
والر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  ام��ر   737/2017 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20   ال�شاعة 08.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الحتفاظ  ال��ق��درة على  ع��دم  �شببه  وا���ش��ح  اجل��اف مبنظر ج��اف  ميتاز اجللد 
يف  )�شيبم(  امل�����ش��ام��ات  حجم  �شغر  فهو  اجل��ل��د  ج��ف��اف  �شبب  اأم���ا  ب��ال��رط��وب��ة. 
امل�شتويات املنخف�شة من اجللد وكذلك الرطوبة املنخف�شة جدا يف امل�شتويات 
العليا. ومن اأعرا�شه ال�شعور ب�شّيق وحكة بعد غ�شل الوجه. مما يتطلب رعاية 

فورية مبا�شرة بعد غ�شله.
اأما ال�شمات الظاهرية جلفاف اجللد:

امل�شامات. حجم  • �شغر 
الب�شرة.  • جفاف 

رفيعة. خطوط  • ظهور 
اجللد. • خ�شونة 

بال�شّيق. مزعج  • �شعور 
باهت. اجللد  • مظهر 

وميتاز اجللد اجلاف 
ت��ف��اع��ل��ي جدا  ب���اأن���ه 
ل����ل����ب����ي����ئ����ة وي�����ك�����ره 
ال�������رد واحل���������رارة 
مييل  كما  والرياح. 

وله  ال��ت��ق�����ش��ري  اإىل 
ال�شيخوخة  اإىل  ميل 

طريق  ع����ن  امل���ب���ك���رة 
ظ�������ه�������ور اخل�����ط�����وط 

الرفيعة.  وال��ت��ج��اع��ي��د 
وه����ن����اك اخ����ت����اف بني 
واجللد  املجفف  اجللد 
املجفف  اجلاف فاجللد 

جلد جاف 

الكورنيل  الطبقة  تغذية  لنظام  للتكّيف  اإ�شافية  عناية  اإىل  يحتاج  وعط�شان 
دائما  يكون  اأن  ف��اأن هدفه يجب  اجل��اف،  اجللد  التعامل مع  وعند  ال�شعيفة. 

اإعادة التناغم للطبقة الكورنيل.
ووفقا لن�شيحة كل خراء اجللد: يجب اأن تنظف الب�شرة وفقا لنوعها. فاجللد 
اجلاف يجب اأن ينظف بدون اإزالة الفلم الوقائي للجلد. لذا يجب اأن تختاري 
منظف حليب �شميك، وت�شطفي وجهك مباء الزهر، ثم ت�شعي كرمي مرطب 
يف  امل���اء  تبخر  ويبطئ  الأم����اح  يخف�ض  ال���ذي  ���ش��ريام��ي��د،  على  يحتوي  غني 

اجللد.

اأقنعة للجلد اجلاف:
الوجه  ف��وق  �شعيها  حليب.  ملعقتي  م��ع  ع�شل  طعام  ملعقتي  اخلطي   .1

واحلنجرة. اتركيها ملدة 10 دقائق. ا�شطفيها باملاء الدافئ.
لت�شكيل  الدافئ  الزيتون  بزيت  واخلطيها  امل�شم�ض،  حبات  اهر�شي   .2
ثّم  دق��ائ��ق،   10 مل��دة  وات��رك��ي��ه  وجهك  على  منه  طبقة  �شعي  معجون. 

اغ�شلي وجهك.
بع�ض الن�شائح امل�شاعدة للتعامل مع اجللد اجلاف:

بن�شبة  لاحتفاظ  يوم  كّل  امل��اء  من  لرت  ون�شف  واح��د  ا�شرب   .1
ترطيب خايا اجللد. كما اأنه يفيد �شحتك العاّمة.

2. زّيدي تاأثريات الرتطيب باإ�شافة الزيوت الأ�شا�شية اإىل كرمي 
النهار والليل.

مائي. اأ�شا�شها  التي  املطّهرات  ا�شتعمال  عدم  من  تاأّكدي   .3
لاحتفاظ  مم��ت��ازة  ف��ه��ي  ال�����ش��و���ش��ن،  زه���رة  ا�شتعمال  ح���اول   .4

بالرطوبة يف اجللد.
بال�شرياميد. غنية  كرميات  اختاري   .5

الطازجة  ال���ف���واك���ه  ع��ل��ى  حت���ت���وي  غ���ذائ���ي���ة  ح��م��ي��ة  ت���ن���اويل   .6
واخل�شار.

املحاة،  وامل�����ش��روب��ات  ال��ك��ح��ول،  ت��ن��اول  ع��ن  اب��ت��ع��دي   .7
والأطعمة غري ال�شحية.

حلول مو�شعية للجلد املق�شر 
اجلاف:

القليل  ���ش��ع��ي   .1
ال�����ش��ك��ر على  م���ن 
راح�������������������ة ي��������دك 
م����ع ب��ع�����ض امل����اء 
به  وام�����������ش�����ح�����ي 
واملناطق  وج���ه���ك 
افركي   .2 اجل���اف���ة. 
على  ت����ف����اح����ة  ن�������ش���ف 
مل�����ش��اع��دت��ه على  اجل���ل���د 

توازن القوام..

كيف تتخل�ضي من م�ضكلة جفاف اجللد؟

باحلليب  الللقللهللوة  ا�للصللربللي 
لقطع ال�صهية

ال����ق����ه����وة  حت�����م�����ل  ل 
�شمعة  ب����احل����ل����ي����ب 
ل���ك���ن ميكن  ج����ي����دة، 
منها  ال������ش�����ت�����ف�����ادة 
يحتاج  اجل�����ش��م  لأن 
���ش��اع��ات ع���دة كي  اإىل 
ل����ذا ميكن  ي��ه�����ش��م��ه��ا، 
فاعلة  اأداة  اع���ت���ب���اره���ا 
نتيجًة  ال�����ش��ه��ي��ة.  ل��ق��ط��ع 
ل������ذل������ك، ل������ن ت���ف���رط���ي 
تاأكلي  ول����ن  الأك������ل  يف 
ب��ني وجبات  ع�����ش��وائ��ي��اً 
الرئي�شة،  ال���ط���ع���ام 
�شهولة  و����ش���ت���زي���د 

حتقيق النحافة!
ت������������وؤدي ع���ن���ا����ش���ر 
)التانني( املوجودة 
اإىل  ال����ق����ه����وة  يف 
تخّر “الكازين” 
املوجود يف احلليب 
داخ��������ل امل������ع������دة، ما 
مرورها  �شعوبة  يزيد 
ث����م،  م�����ن  الأم��������ع��������اء.  يف 
طوال  ممتلئة  امل��ع��دة  ت��ب��ق��ى 
تلك  ته�شم  اأن  اإىل  �شاعات 
اإطالة  يعني  ما  العنا�شر، 

ال�شعور بال�شبع.

الثلج  مكعبات  تناويل 
قبل وجبات الطعام

لأكل  ت�شتعدين  ك��ن��ت  اإذا 
وج�����ب�����ة د������ش�����م�����ة، ت����ن����اويل 
م��ك��ع��ب��ات ال��ث��ل��ج ب��ب��طء قبل 
ال�شديد  الرد  ي��وؤدي  الطعام. 
ال����ت����ذوق  ب����راع����م  اإخ�����م�����اد  اإىل 

حرارية.  �شعرات  ا�شتهاك  دون  من  ال�شهية  وتخفيف 
ري يف املنزل مكعبات ثلج  ل�شمان فاعلية اإ�شافية، ح�شّ
القرنفل  وكب�ض  كالقرفة  ال�شهية  تقطع  عنا�شر  م��ع 

وم�شحوق ال�شوكولتة ال�شوداء.

ا�صتهلكي املك�صرات الربازيلية
يحتوي كل مئة غرام من هذه املك�شرات على 700 �شعرة 
الطويل،  املدى  على  لكن  قيا�شية!  ن�شبة  اإنها  حرارية! 
ي�شاهم ا�شتهاك بني 50 و120 غراماً من املك�شرات 
القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  الرازيلية يف تخفي�ض خطر 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وت��راج��ع �شغط ال����دم. م��ع مرور 
اخل�شر  حميط  بتنحيف  اخلطوة  هذه  ت�شمح  الوقت، 
املثلى، تناويل ت�شع  النحافة. يف احلالة  وت�شهيل م�شار 

حبات يومياً على ثاث دفعات.
تعطي املك�شرات هذه املنافع نظراً اإىل غناها بالأوميغا 
3 والألياف، اللذين يعّززان ال�شعور بال�شبع ويحميان 

ملء  لأن  وا�شح  نف�شي  اأث��ر  اأي�شاً  ي��رز  ال�شرايني. 
ر�شالة  ينقل  املك�شرات  بحبات كبرية من  الفم 

ب��دوره موؤ�شرات  الذي يطلق  الدماغ  اإىل 
ال�شبع.

يعيد  املللخلللللل  امللللللللفلللوف 
ت�صطيح البطن

يكون  اأن  الأف�����ش��ل  م��ن 
امل�������ل�������ف�������وف امل����خ����ل����ل 
ط��������ازج��������اً! ت����رتاج����ع 

ال�������ش���ع���رات احل���راري���ة 
امللفوف  يف  امل�����وج�����ودة 

على  ي�����ح�����ت�����وي  ال������������ذي 
والفيتاميَنني  الأل���ي���اف 

A
وال����ك����ال���������ش����ي����وم   Cو
يعج  وامل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم. 

امل�����ل�����ف�����وف اأي���������ش����اً 
باملحفزات احليوية 
امل������ف������ي������دة ال����ت����ي 

ت��خ��ف��ف اإط�����اق 

بطن  ا�شتعادة  ي�شمن  ل��ذا  الإم�شاك.  وحت��ارب  ال��غ��ازات 
م�شّطح!

ا�صربي كوبني من املاء قبل الأكل
ا�شربي كوبني  الطعام،  اإىل  دعوة  اأي  تلبية  قبل 

م����������������ن امل����������������اء 

بال�شعرات  غ��ن��ي��ة  الأخ������رية  اأف����وك����ادو.  ح��ب��ة  وت���ن���اويل 
بال�شبع، لكنها تنتج يف الوقت  احلرارية وتعطي �شعوراً 
ما  الأي�ض،  م�شار  وت�شريع  املعدة  حلماية  طبقة  نف�شه 

يعني اأنها ُت�شّهل اله�شم.

ا�للصللتللفلليللدي ملللن حلل�للصللاء اخلللل�لللصلللراوات 
واملعكرونة

اأثبت العلماء اأن الأ�شخا�ض الذين يتناولون 
ح�شاء اخل�شراوات واملعكرونة يومياً تقريباً 
ب�شحة  ويتمتعون  مديدة  حياة  يعي�شون 
جيدة اأكر من غريهم. عدا الفيتامينات 
اخل�شراوات  يف  امل����وج����ودة  وامل����ع����ادن 
الدم  �شكر  موؤ�شر  املو�شمية، يرتاجع 
يف القطع مقارنًة باحل�شاء املخفوق. 
بال�شبع  ���ش��ع��وراً  الطبق  ه��ذا  يعطي 
ب���احل���ف���اظ على  وي�����ش��م��ح 

النحافة.

اأف�ضل احللول الطبيعية ملعاجلة الكتل الدهنية

الدهنية  الللكللتللل  تلللرتافلللق 
الظاهرة يف بع�ص احلالت مع 
ارتفاع م�صتوى الكول�صرتول يف 
وزيادة  الدم  و�صغط  اجل�صم 
بال�صكري  الإ�صابة  احتمال 
اإليك  العظمي...  والف�صال 
الطبيعية  احللللللول  اأفلل�للصللل 

ملعاجلة امل�صكلة!
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فــن عــربـــي

35
لكل من امل�صرح والدراما متعته اخلا�صة وطريقة العمل فيه

اأ�ضماء اأبو اليزيد �ضاأجتهد يف تدقيق اختياراتي وتنويعها
ل اأمتنى اأن يفر�ص علّي النجاح ال�صجن يف اأي نوع من الأدوار

الأوىل  ال��درام��ي��ة  جت��رب��ت��ك  امل�����ش��اء(  )ه���ذا  يف  • اأدي����ت 
كمحرتفة.

)تقى(  �شخ�شية  بتفا�شيل  الإم�����ش��اك  يف  جن��ح��ت  ك��ي��ف   
وتقدميها بهذه اجلودة؟

ت��ام��ر حم�����ش��ن الذي  املُ���خ���رج  - ي��رج��ع ذل���ك اإىل ج��ه��ود 
واأبعادها  واإح�شا�شها  ال�شخ�شية  تفا�شيل  عن  اإيّل  حتدث 

ل علّي تقدميها  ك��اف��ة، م��ا �شهَّ امل��واق��ف والأح����داث  يف 
وجتاوز ال�شعوبات التي واجهتنا.

يف  واجهتك  التي  امل�شاهد  اأ�شعب  عن  م��اذا   •
كوالي�ض العمل؟

- كان م�شهد التحّر�ض الأ�شعب يف امل�شل�شل. 
جمعة  حممد  الفنان  جانب  اإىل  قّدمته 

الذي اأدى دور )فيا�ض(، وكان حقيقياً 
اأحكم  اإذ  ك���ب���رية،  ل���درج���ة  وواق���ع���ي���اً 

ذكية  خطة  حم�شن  تامر  امل��خ��رج 
كي يظهر اأدائي واقعياً و�شادقاً 

ومن دون تكّلف.
 ورغم اأن ال�شمهد كان �شعباً 
ومل�ض  ك�����ان مم�����ي�����زاً،  ف����اإن����ه 

ت��ع��ّر���ش��ت لهذا  ف���ت���اة  ك���ل 
املوقف.

الدراما  يف  جناحك   •
ب�شهادة  ال��رتاج��ي��دي��ة 

�شي�شجنك  هل  اجلميع، 
يف ه���ذا ال���ن���وع من 

الأعمال؟
 -

يف  ال�شجن  النجاح  ع��ل��ّي  يفر�ض  اأن  اأمت��ن��ى  ل  بالتاأكيد، 
اأن اأقدم  اأي نوع من الأدوار، لأنني اأحب التمثيل واأمتنى 
ولن  منها،  الكوميدي  حتى  ال��درام��ي��ة  الأل����وان  خمتلف 
اأُح�شر يف نوع حمدد ملجرد اأنني جنحت فيه. من جانبي، 
����ش���اأج���ت���ه���د ب���ال���ط���ب���ع يف 
اختياراتي  تدقيق 
وت��ن��وي��ع��ه��ا يف 
ح����������������دود 
امل�����ت�����اح 

بالطبع.
يف  م��وؤث��راً  عن�شراً  التكنولوجيا  تعد  م��دى  اأي  اإىل   •
الهو�ض  من  حالة  ي�شنع  ال�شراع  ه��ذا  وه��ل  جمتمعاتنا؟ 

واخلوف؟
اليومية  احلياة  �شروريات  من  التكنولوجيا  اأ�شبحت   -

لكل فرد يف جمتمعنا، 
ي��رتّت��ب عليه  م��ا  الآخ���ري���ن،  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  يف  خ�شو�شاً 

الإح�شا�ض باخلوف والهلع،
اإىل خطر اخرتاق  النظر  امل�شل�شل  بعدما لفت   خ�شو�شاً 
ال�شخ�شية  البيانات  جممل  اإىل  والتعرف  اخل�شو�شية 

واملعلومات، بل والأ�شرار اأي�شاً، 
ما ميحي خ�شو�شية الأفراد، وهو اأمر مرعب.

لاإيحاء  ُمبالغات  الأم��ر  هذا  يف  البع�ض  يرى  ولكن   •
بوجود هذا اخلطر.

ل��اأ���ش��ف، ل وج���ود لأي���ة م��ب��ال��غ��ة يف ط���رح الفكرة،   -
وال��ع��م��ل يف الأ����ش���ا����ض ي��ن��اق�����ض ق�����ش��ي��ة ه���ذا اخلطر 

والتج�ش�ض واخرتاق اخل�شو�شية.
 وب�����ش��دق، ك���ان ي��ج��ب ط���رح ه���ذا امل��و���ش��وع لتنبيه 
اجل��م��ي��ع، ل ���ش��ي��م��ا م���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون ب��ب�����ش��اط��ة مع 
حال  يف  حياتهم  ت��دّم��ر  رمب��ا  ال��ت��ي  التكنولوجيا 

�شرقة الهاتف مثًا. 
وهذا ل يعني اأن الهواتف كافة مراقبة اأو خمرتقة، 

ولكن احلذر واجب.
العمري  الت�شنيف  ظاهرة  يف  راأي��ك  ما   •
ل��ع��دد م���ن امل�����ش��ل�����ش��ات، م���ن ب��ي��ن��ه��ا )هذا 

امل�شاء(؟
نظري  وج��ه��ة  م��ن  ال��ع��م��ري  الت�شنيف   -
ينا�شب  م���ا  ل��ت��ح��دي��د  اإي���ج���اب���ي  اأم�����ر 
من  ك��اف��ة،  ب��اأع��م��اره��م  امل�شاهدين 
ثم ل تتعّر�ض فئة عمرية معينة 
ي���ائ���م���ه���ا وت���ك���ون  ل���ع���م���ل ل 

النتائج �شلبية.
بداياتك  ق��ل��ل��ت  ه����ل   •
امل�������ش���رح���ي���ة م�����ن ح����دة 
جتربتك  يف  ال���ت���وت���ر 

الدرامية الأوىل؟
من  ا������ش�����ت�����ف�����دت   -
جتربتي على خ�شبة 
مل  لكنها  امل�����ش��رح، 
تق�ض على حالة 
التوتر واخلوف 
الكامريا،  م��ن 
خ���������ش����و�����ش����اً 
اأنها جتربتي 

الدرامية الأوىل.
 لكل من امل�شرح والدراما متعته اخلا�شة وطريقة العمل 

فيه، وتقنيات خمتلفة. 
من  مبا�شرة  الفعل  ردود  على  املمثل  يح�شل  امل�شرح  يف 
بعد  الآراء  ت��اأت��ي  حيث  التلفزيون،  عك�ض  على  اجلمهور 

الت�شوير والعر�ض.
بني  متنوع  ب�شكل  امل�شرح  عرو�ض  من  عدد  يف  • �شاركت 
اأن نراك  اأيهما تف�شلني؟ وهل ميكن  الإخ��راج والتمثيل، 

على مقعد الإخراج الدرامي يوماً ما؟
- اأنا فعًا، �شاركت يف عرو�ض م�شرحية عدة مع �شديقي 
واأ�شتاذي املخرج �شادي الدايل، واأخرجت عر�شاً مبفردي 
حت��ت ا���ش��م )ح��ب��ه��ان( ع���ام 2013 وم���ن خ��ال��ه ع�شقت 

جتربة الإخراج، 
اأما  اإىل جانب التمثيل طبعاً،  فاأنا هاوية له منذ �شغري 
التجربة  خو�ض  يف  يوماً  اأفكر  فرمبا  ال��درام��ي  الإخ���راج 
قدمّي  بتثبيت  م�شغولة  لأين  الآن  ل��ي�����ض  ح��ت��م��اً  ول��ك��ن 

كممثلة.
ال�شرية(  )اخل��ل��ط��ة  م�شرحية  ع��ر���ض  ع��ن  ح��دث��ي��ن��ا   •

وم�شاركتها يف مهرجان امل�شرح العربي.
يف  املهرجان  من  التا�شعة  ال���دورة  يف  امل�شرحية  �شاركت   -

اجلزائر.
 ال��ع��ر���ض م��ن اإخ����راج ���ش��ادي ال����دايل، ون��ت��اج ور���ش��ة كتابة 
م�شرتكة بينه )كان يراأ�ض الور�شة( وبني اأع�شاء العر�ض 

من ممثلني، وحّقق ردود فعل مر�شية جداً.
امل�شتقل للظهور  • ما الذي يحتاج اإليه امل�شرح، خ�شو�شاً 

يف امل�شهد الفني جمدداً؟
- يحتاج امل�شرح امل�شتقل اإىل اهتمام كبري من امل�شوؤولني يف 

وزارة الثقافة يف م�شر،
ال��ع��رو���ض، واح��ت�����ش��ان الأفكار  اإن���ت���اج  زي����ادة  اإىل ج��ان��ب   
وطرحها، والتعاون مع ال�شباب الطموحني الذين يحبون 

امل�شرح. باخت�شار، امل�شرح يحتاج اإىل م�شرح.
اأ�شماء  تقول  جن��م،  �شناعة  على  املوهبة  ق��درة  ح��ول   •

اأبو اليزيد: 
-)ت��ك��ف��ي امل��وه��ب��ة وح��ده��ا لتقدمي )م�����ش��روع جن���م(، لكن 
الفنان  يحقق  اإذ  النجومية،  ي�شنعان  والجتهاد  املذاكرة 

طموحه ويحافظ على جناحه ويطوره(.

اأمل حجازي: م�ضاهدات اليوتيوب تقا�ض 
بالثمن الذي تدفعه

ال����ت����وا�����ش����ل  م������واق������ع  ج�����دي�����د  يف 
الجتماعي والنجوم، هجوم �شّنته 
اأمل حجازي على الفنانني الذين 
حتققها  خيالية  ب��اأرق��ام  يتباهون 
حني  يف  )يوتيوب(،  على  اأغانيهم 
انتقد م�شتخدمون كثريون املمثلة 
اأ�شعد  ن��ورم��ان  ف��رتة  منذ  الغائبة 
لدرجة  مت��ام��اً  �شكلها  تغيري  على 

اأنكم لن تتعّرفوا اإليها.
عنيفاً  هجوماً  حجازي  اأم��ل  �شّنت 
ع���ل���ى ب���ع�������ض ال���ف���ن���ان���ني ال���ذي���ن 
اخليالية  ب�����الأرق�����ام  ي��ت��ب��ج��ح��ون 
)يوتيوب(،  على  يحققونها  التي 
وكتبت الفنانة اللبنانية يف تعليق: 
يوتيوب  على  امل�����ش��اه��دات  )ُت��ق��ا���ض 
بالثمن الذي تدفعه. تريد مليوناً، 
اأم مليونني، اأم ثاثة؟ ادفع وتاأخد 

ما تريده. كرة
الأغنية  )ت�����ش��م��ع��ون  واأ����ش���اف���ت: 
الناجحة اأينما كنتم من دون دعم 
انتظروا   .you tube اأو  رادي��و 
يتبني  عندها  الدعم  ينتهي  ريثما 
خ��ريه��ا م���ن ���ش��ره��ا. ل اأق�����ول اإن 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��دع��اي��ة لاأغنية 
ل��ك��ن ل يجب  غ��ل��ط.  الأل���ب���وم  اأو 

غري  ك��ث��رية  اأع������داداً  اأن  نن�شى  اأن 
الأغنية  اأن  ون��ع��ت��ر  ���ش��ح��ي��ح��ة، 
ال��دن��ي��ا. ك��ون��وا واق��ع��ي��ني(. ك�شرت 
حجازي  ك���ام  اأن  البع�ض  اع��ت��ر 
ملجرد  �شعد  ع��ل��ى  مبا�شر  غ��ري  رد 
م�شاهدي  ع�������دد  و�����ش����ل  ال��������ذي 
)يوتيوب(  على  الأخ����رية  اأغنيته 
ثاثة  خ��ال  مليوناً،   11.7 اإىل 
اأي���ام م��ن ط��رح��ه��ا، ول��ك��ن حجازي 
ن���ف���ت ذل�����ك ق���ائ���ل���ة: )ع���ي���ب على 
اللعب  ال��ت��وا���ش��ل  م���واق���ع  ب��ع�����ض 
ال��ع��ن��اوي��ن وت��غ��ي��ري م�شمون  ع��ل��ى 
معيناً  ا�شماً  اأق�شد  مل  ن�شرته.  ما 
اأبداً. ومبارك ل�شعد ملجرد النجاح 

والأغنية الرائعة(.
 ،Let Go ط��رح  املغربي  الفنان 
ب��ع��د خ��روج��ه م��ن ال�����ش��ج��ن، وهي 
ملجرد  القيا�شية.  الأرق���ام  حطمت 
الأغنية،  كليب  فيديو  يف  ا�شتعان 
التي كتب كلماتها وحلنها بنف�شه، 
ف��ي��م��ا وزع���ه���ا ج����ال احل���م���داوي 
بطاقم  اأي���وب،  واأخ��رج��ه��ا حميدي 
وبالراق�ض  لت�شويرها،  فرن�شي 

اللبناين �شارل ماكري�ض.
ب��اري�����ض، ب�شبب  ال��ك��ل��ي��ب يف  ر  ���ش��وِّ

مغادرة  ع��ل��ى  مل���ج���رد  ق�����درة  ع����دم 
حماكمته  انتهاء  ع��دم  اإث��ر  فرن�شا 
الفرن�شية  الفتاة  اغت�شاب  بتهمة 
لورا بريول يف اأحد فنادق باري�ض. 
وعقب طرح الأغنية، اعتر متابعو 
ملجرد اأنه حاول من خالها توجيه 
التي  الفرن�شية  الفتاة  اإىل  ر�شالة 

واإىل  اغت�شابها،  مبحاولة  اتهمته 
كل من �شّكك يف �شدقه، والتحدث 
عن جتربته يف ال�شجن وعن املَِحن 
التي  الأم���ل  وخيبة  بها  م��ّر  ال��ت��ي 

تعّر�ض لها. 
من كلماتها: )ما خليتي ما درتي، 
وما  اأي��ام��ي،  على  كذبتي  و���ش��ح��ال 

الكليب  وال���و(.وان���ت���ه���ى  رب��ح��ت��ي 
ب��ت��وج��ي��ه ���ش��ع��د مل��ج��رد ر���ش��ال��ة اإىل 
ي�شكره  ال�������ش���اد����ض،  حم��م��د  امل���ل���ك 
فيها على رعايته الفن والفنانني، 
نزهة  الفنانة  والدته  �شكر  كذلك 
الب�شري  الفنان  ووال��ده  الركراكي 

عبده وجمهوره.

لفتت الفنانة امل�صرية اأ�صماء 
اأبللللو اللليللزيللد الأنلللظلللار اإىل 
موهبتها وكانت حديث مواقع 
خ�ل  الجتماعي  التوا�صل 
يف  لنجاحها  املا�صية  الفرتة 
جت�صيد �صخ�صية )تقى( التي 
اأطلت من خ�لها عرب م�صل�صل 

)هذا امل�صاء(. 
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ق�ضاء �ضنوات اأطول يف التعليم 
يقلل خطر اأمرا�ض القلب

قال خراء: اإن الأ�شخا�ض الذين يق�شون �شنوات اأطول يف التعليم، هم اأقل 
عر�شة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب، مبا يف ذلك النوبات القلبية وف�شل 
القلب. ووفقاً لدرا�شة حديثة، فاإن من يق�شون فرتات اأطول من عمرهم 
يف التعليم اأقل عر�شة، بن�شبة ت�شل اإىل 30 يف املئة، لتطور اأمرا�ض القلب 

التاجية.
واختر الباحثون، ح�شب ما اأورد تقرير ن�شره موقع )بي بي �شي( بالعربي، 
الدرا�شة،  اإذ خل�شت  التعليم.  بال�شتمرار يف  ترتبط  وراثياً  162 متغرياً 
عدد  زي���ادة  اأن  اإىل  ج��ورن��ال(،  ميديكال  )ذابريت�ض  دوري���ة  يف  ن�شرت  التي 
الإ�شابة  خطر  من  تقلل  رمب��ا  التعليم  يف  النا�ض  يق�شيها  التي  ال�شنوات 

باأمرا�ض القلب التاجية مبعدل )كبري جداً(.
ووجد اخلراء القائمون على هذه الدرا�شة، اأن ق�شاء 3.6 �شنوات اإ�شافية 
يف التعليم، وهو ما يعادل فرتة احل�شول على درجة جامعية، ي�شهم بتقليل 

حوايل الثلث من خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب التاجية.

لع�ضبة  �ضحرية   فوائد   10
بل�ضم الليمون

ل  كثريين  ف��اإن  ذل��ك  ورغ��م  الليمون"،  "بل�شم  ع�شبة  تقدمها  ع��دة  فوائد 
يعرفونها من الأ�شا�ض.

وينح�شر  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ينمو  ع�شب  ه��و  الليمون"  و"بل�شم 
الأبحاث  لكن  املعرفية،  والوظائف  املزاج  التقليدي يف حت�شني  ا�شتخدامه 

ك�شفت عن فوائد اأخرى كثرية له.
ومن الفوائد التي ذكرها موقع "هيل�ض لين" لبل�شم الليمون اأنه ي�شاعد 
على تخفيف التوتر بامل�شاعدة على الهدوء وال�شرتخاء وتخفيف اآثار املزاج 

ال�شيئ الناجت عن ال�شغط الع�شبي والإجهاد النف�شي.
من  بها  يرتبط  وم��ا  القلق  ن��وب��ات  م��ن  احل��د  على  ي�شاعد  اأن  ميكن  كما 

الع�شبية و�شرعة ال�شتثارة.
اأن  الليمون  بل�شم  فباإمكان  املعرفية؛  الوظائف  حت�شني  هي  اأخ��رى  فائدة 

يعزز الذاكرة والقدرة على الرتكيز وزيادة م�شتويات اليقظة والأداء.
النوم  وا���ش��ط��راب��ات  الأرق  م�شكلة  يعالج  اأن  الليمون  لبل�شم  ميكن  كما 
الأخرى عر تناول كوب من ال�شاي م�شاف اإليه ع�شبة بل�شم الليمون قبل 

الذهاب اإىل ال�شرير.
تظهر  التي  ال��رد  لقروح  فعاًل  مو�شعيًّا  عاًجا  الليمون  بل�شم  يعد  كما 

اأ�شفل الأنف وال�شفتني.
ا على ع�شر اله�شم واآلم البطن املتكررة  ولبل�شم الليمون تاأثري جيد اأي�شً

نتيجة م�شكات اله�شم.
كما  بال�شاي،  مم��زوًج��ا  تناوله  عند  بالغثيان  ال�شعور  يقلل  اأن  ميكنه  كما 
ي�شاعد على التخفيف من اآلم احلي�ض وتقل�شات الدورة ال�شهرية. واأخرًيا 

ميكن لبل�شم الليمون اأن ي�شاعد على التخل�ض من ال�شداع واأمل الأ�شنان.

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�شبة الأمم ثم بعد ما ف�شلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�صف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�صف  • من 
-مالبيغي 

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�صف  • من 
-�شمب�شون 

؟  البنزين  اكت�صف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�صف  • من 
- كري�شتوف كولومبو�ض

• هل تعلم اأن �شجرة ال�شنديان )البلوط ال�شخمة( متثل البيئة املائمة لعدد كبري من الأنواع احليوانية. 
ففيها ثاثة مواطن منف�شلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�شان. بني اجل��ذور يعي�ض عدد كبري من احليوانات 
التي تهوي الرتبة باجلحور التي حتفرها، وي�شكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�شجرة  التي تفيد 
موطناً للح�شرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�شناجب والع�شافري اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة. اأما الأغ�شان 

فهي اأغنى مواطن ال�شجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�شات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
اآ�شيا. واأن املوطن الأ�شلي حليوان ال�شين�شا  اأن املوطن الأ�شلي لاأنانا�ض هو يف منطقة �شرق  • هل تعلم 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن الأ�شلي لل�شعب النورماندي موجود يف ا�شنكندنافيا. 
• هل تعلم اإن البكاء والبت�شام وال�شحك هي طرق الإن�شان للتعبري عن م�شاعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�شة  له طريقته  فاحليوان  �شعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�شتعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي ترتاوح بني اإ�شدار الأ�شوات واحلركة والت�شرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند الإن�شان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�شانية ولي�شت  اأي�شاً ظاهرة  احليوان ل ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�شل وتغذية العني. وال�شحك 
حيوانية، مع اأن بع�ض احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�شحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�شان. فالإن�شان يقوم بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�شتطيع احليوانات فعله. 
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فوائد الأنانا�ص

 حتتوي على كميات كبرية من ال�شكر و غني جدا بالفيتامينات و اخلمائر 
امل�شاعدة على اله�شم %70 من وزنها ماء و %20 من وزنها �شكر يوجد 
اثقل الغذية  التي ت�شاعد يف ه�شم  يف النانا�ض مادة ت�شمى الروميلني 
على املعدة.... كما وجد بها الكثري من الماح املعدنية املفيدة مثل اليود 

و الفو�شفور والح .
مينع النانا�ض عن امل�شابني مبر�ض ال�شكر

يفيد النان�ض يف ادرار البول و مكافحة ال�شموم املوجودة يف الدم .

يعتر التدخني م�شوؤول عن وفاة اأكر من 7 مايني 
�شخ�ض كل عام حول العامل، نظراً لاأ�شرار اجل�شيمة 

التي يلحقها ب�شحة الإن�شان العامة.
تقريباً،  اجل�شم  اأع�شاء  بجميع  الأذى  التبغ  ويلحق 

م�شبباً عدداً ل باأ�ض به من الأمرا�ض القاتلة.
وتتوغل ال�شموم الناجتة عن دخان التبغ �شريعاً داخل 
ومتنع  ال���دم  جم��رى  اإىل  تت�شلل  اأن��ه��ا  حيث  اجل�شم، 
الأوك�شجني من الو�شول اإىل اأع�شاء اجل�شم املختلفة 

بالطريقة ال�شليمة.
ن�شبة  من   90% ح��وايل  اأن  الإح�شائيات  توؤكد  كما 
ال��وف��ي��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن م��ر���ض ���ش��رط��ان ال��رئ��ة، يقف 

التدخني �شبباً رئي�شياً خلفها.

اأم���ا ع��ن الإ���ش��اب��ة مب��ر���ض ال�����ش��ك��ري، ف��رتت��ف��ع ن�شبة 
حدوثها اإىل %40 عند املدخنني.

لأمرا�ض  الإ�شابة  احتمالية  من  التدخني  يزيد  كما 
القلب املختلفة، والتعر�ض للنوبات القلبية ال�شديدة.

ول يتوقف اأثر التدخني على �شحة الفم عند الرائحة 
ال��ك��ري��ه��ة ف��ق��ط، ب��ل اأن���ه اأح���د اأب����رز اأ���ش��ب��اب الإ�شابة 

ب�شرطان اللثة.
كما اأنه يت�شبب ب�شكل مبا�شر يف ظهور جتاعيد الوجه، 

وذلك لنه مينع و�شول الأوك�شجني اإىل الب�شرة.
وت�����ش��ري ال��درا���ش��ات اإىل اأن واح���د م��ن ب��ني ك��ل اثنني 
بالتبغ  م��ت��ع��ل��ق  مب����ر�����ض  غ���ال���ب���اً  مي������وت  م���دخ���ن���ني 

والتدخني.

حقائق مده�ضة عن التدخني وتاأثريه على ال�ضحة

ال�صحفية اإريكا هيل  خ�ل م�صاركتها يف اليوم اخلريي ال�صنوي الذي ا�صت�صافته �صركة كانتور فيتزجريالد، يف مدينة نيويورك. )اأ ف ب(

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعا �شياحهم 
وت�شابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له.. ف�شرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �شيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�شي�ض فهو قليل ول يكفى ال لواحد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقالوا لي�ض بيننا زعيم. قال ح�شناً دعوين افكر، جل�ض الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �شاأمت�شى قليًا.. ل تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�شى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �شاأدور حول نف�شي وانا مغم�ض العينني ب�شع مرات وعندما اقف 
�شيقوم الذي يف قبالة راأ�شي باأكل احل�شي�ض كله، فقال ا�شخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�شحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�شم رائحة خيانة وا�شم رائحة الذئب النتنه، ولو اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�شنا واحدا تلو الآخر، ولكن نحن معاً ن�شتطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�شي عليهما قبل ان يق�شيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�شخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�ض 
عيناك و�شندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�شحك الثعلب. وقال �شاأ�شرخ على من اراه امام 
عيناي عندما اتوقف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�ض عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�شع �شعريات من �شوف �شاحبه واألقى بها فوق ب�شع �شجريات ق�شرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�شعريات ال�شوف بني ال�شجريات فاأخذ يقرتب وهو يقول هنا بني هذه 
ال�شجريات خروف هو من �شياأكل احل�شي�ض ويف احلال قفز بني ال�شجريات وجاء الذئب م�شرعاً وقفز اي�شاً بني 
ال�شجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�شم منه ق�شمة كبرية ف�شرخ الثعلب 
متاأملاً ب�شدة وهو يقول هذا انا يا �شديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�شعوهم �شرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�شحكون على 

ما حدث وهم يتناولون احل�شائ�ض معاً.


