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النوم احلل الفعال لفقدان الوزن!

�أنو�ع �لريجيم �لقا�ضية وممار�ضة �لريا�ضة بانتظام، هي �أول ما يتبادر 
للذهن عند �حلديث عن طرق فقد�ن �لوزن، لكن هناك طريقة �أ�ضهل 
�حلمية  �ت��ب��اع  �مل��رغ��وب��ة.  غ��ر  �لكيلوغر�مات  خل�ضارة  �إره��اق��ا  و�أق���ل 
�لغذ�ئية �لريجيم وممار�ضة �لريا�ضة هما �ملفتاح �ل�ضحري للر�غبني 
دور�  يلعب  �لنوم  ه��و�أن  �لكثرون  ين�ضاه  ما  لكن  �ل���وزن،  �إنقا�ص  يف 
�لباحثني  من  فريق  ور�ضد  �لز�ئدة.  �لكيلوغر�مات  فقد�ن  يف  مهما 
�لربيطانيني عالقة �لنوم بزيادة �لوزن من خالل تقييم نتائج 11 
كينجز  يف  �أج��ري��ت  �لتي  �ل��در����ض��ة  نتيجة  وخل�ضت  خمتلفة.  در����ض��ة 
نوعية  �ختيار  على  ي��وؤث��ر  �ل��ن��وم  �ضاعات  ع��دد  �أن  �إىل  بلندن،  ك��ول��دج 
�لغذ�ء، ويف �إحدى �لدر��ضات مت تق�ضيم �مل�ضاركني ملجموعتني، نامت 
�ملجموعة �لأوىل ل�ضاعات قليلة خالل �لليل ترت�وح بني 3.5 و 5.5 
�ضاعات، يف حني �ضمح للمجموعة �لثانية بالنوم ل�ضاعات تر�وحت بني 
�ضبع و12 �ضاعة. ومت ر�ضد �ختيار جميع �أفر�د �ملجموعتني للطعام يف 
�ليوم �لتايل.  و�أو�ضحت �لنتائج �لتي ن�ضرتها جملة فوكو�ص �لأملانية، 
�أف��ر�د �ملجموعة �لأوىل �ختارو� يف �ليوم �لتايل �لأغذية �لدهنية  �أن 
�ختيار�  �أك���ر  �لثانية  �ملجموعة  �أف���ر�د  ك��ان  ح��ني  يف  �ل�ضحية،  غ��ر 
لنوعية �أطعمة �ضحية. وتنوعت �آر�ء �لباحثني لتف�ضر هذ� �لأمر، �إذ 
يقول باحثون �إن قلة �لنوم توؤدي ل�ضطر�ب يف �ثنني من �لهورمونات 
بال�ضبع  �خلا�ص  ليبتني  وهورمون  لل�ضهية  �ملحفز  غريلني  هورمون 
�ملوؤثرة على �آلية �ختيار �لطعام. وعلقت �مل�ضرفة على �لدر��ضة، حياة 
�أن  �إليها،  "تو�ضح �لنتائج �لتي خل�ضنا  �خلطيب على �لنتائج قائلة: 
�لنوم هو �لعن�ضر �لثالث بجانب �لريا�ضة و�لتغذية، و�لذي يوؤثر على 

فقد�ن �لوزن ب�ضكل فعال".

اإقبال على الغمازات ال�سناعية ب�سبب ميدلتون!
���ض��ارت ك��ي��ت م��ي��دل��ت��ون رم����ز� ل��ل��م��و���ض��ة و�لأن���اق���ة ي��ت��اب��ع �لكثرون 
�إطاللتها باهتمام، و�لآن �أ�ضبحت زوجة �لأمر وليام �ضببا يف مو�ضة 

جديدة، ل ميكن تنفيذها �إل يف غرفة �لعمليات ومب�ضرط �جلر�ح.
ت��ت��اب��ع �ل��ك��ث��ر�ت ح���ول �ل��ع��امل ك��ل �إط��الل��ة لكيت م��ي��دل��ت��ون، زوجة 
�إطاللة لكيت، يبحث  �لأم��ر وليام حفيد ملكة بريطانيا. وبعد كل 
ع�ضاق �ملو�ضة عن مكان �ضر�ء �لف�ضتان و�ضعره وطرق �حل�ضول عليه 
عرب مو�قع �لنرتنت. ومل يقت�ضر تتبع كيت على �ملالب�ص و�ملاكياج 
من  �لكثر  �إليه  ت�ضعى  هدفا  �ضارت  "غماز�ت" كيت  �إن  بل  فح�ضب، 
�لن�ضاء. ووفقا ل�ضحيفة "�إندبندنت" �لربيطانية، فاإن ن�ضبة �لعمليات 
�جلر�حية للح�ضول على "غمازة" على �لوجنة �ضبيهة بغماز�ت كيت 

ميدلتون، ز�دت بن�ضبة ثالثة �أ�ضعاف خالل �ل�ضنو�ت �لأخرة.
�ملثر لالهتمام �أن "�لغمازة" كانت تعترب عيبا يف �لوجه لفرتة طويلة، 
لكن مع �رتباط �ضخ�ضيات �ضهرة بالغمازة، بد�أ �لنظر �إليها كمظهر 
�إ�ضافيا على �لبت�ضامة. ثمة جمموعة  جمايل للوجه ي�ضفي �ضحر� 
"غمازة" عن طريق �لعمليات �جلر�حية،  من �لطرق للح�ضول على 
وت�ضتغرق �جلر�حة �ضاعة و�حدة وتقدر تكلفتها بنحو �ألف يورو، وفقا 
دير فر�و" �لأمل��اين. ول تعطي �جلر�حة  "بيلد  ن�ضره موقع  لتقرير 
نتائج د�ئمة �إذ تظهر �لغمازة يف �لوجه ملدة ل تزيد عن �ل�ضهرين. ول 

تخلو �جلر�حة من �إمكانية حدوث �نتفاخات �أو �لإ�ضابة بعدوى.

�سبط حبوب خمدرة على �سكل ترامب
على  �ضيارة  �ضبطت  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�ضلطات  �أن  �ضبيغل  �ضحيفة  ذك���رت 
�ل�ضابعة  �أم�ضرتد�م وبرلني، يقودها �ضخ�ص يف  �لر�بط بني  �لطريق 
 5000 بد�خلها  ينقالن  وهما   ، 17عاما  �بنه  برفقة  و�خلم�ضني 
�ضكل وجه  �ل��ل��ون، على  ب��رت��ق��ايل  �ك�ضتا�ضي،  ن��وع  م��ن  ق��ر���ص خم��در 

�لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب.
ت��ل��ك يف  ت��ر�م��ب  �أق���ر�����ص  ���ض��وه��دت  �أن  �ضبق  �إن���ه  �ل�ضحيفة  وق��ال��ت 
بريطانيا خالل �ضهر يوليو �ملا�ضي ،ويتم بيعها على �ضبكة �لإنرتنت 
مرة  �أروع  �لحتفال  جلعل  مغر:”  �ضعار  حت��ت   ، نيت  د�رك  �ملظلمة 
�أمريكا  �لنتخابية جلعل  تر�مب يف �حلملة  �ضعار  �أخرى” على وزن 

�لأعظم مرة �أخرى.
وقدرت قيمة �لب�ضاعة �لتي وجدت بال�ضيارة �لأملانية ب� 39 �ألف يورو، 

كما مت �لعثور على مبلغ مايل كبر بد�خلها .
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هاريف يهدد اآلف احليوانات الأليفة 
�حليو�نات  �إج��الء  �أو  حماية  �إىل  تك�ضا�ص  يف  �حليو�نات  �إن��ق��اذ  دع��اة  �ضارع 
�لأليفة و�ملا�ضية عقب �قرت�ب �لإع�ضار هاريف �لذي يهدد �أرو�ح �لآلف من 

�حليو�نات يف م�ضاره.
ففي ماأوى للحيو�نات يف ل بورت نقل م�ضوؤولون ع�ضر�ت �لكالب و�لقطط 
�لرمال  �أكيا�ص  هيو�ضنت  حيو�ن  حديقة  وكد�ضت  هيو�ضنت.  يف  م��اأوى  �إىل 

وتركت طاقم عمل لرعاية �ضتة �آلف حيو�ن. 
فنادق  يف  للنزول  �إج��الوؤه��ا  مت  �لتي  �حليو�نات  و�ضلت  �أنطونيو  �ضان  ويف 

�ضديقة للحيو�نات.
"كنا  �مل�ضرف على مر�قبة �حليو�نات يف ل بورت  �ندر�ضون  وقال كلرن�ص 

قلقون من �أننا لن نتمكن من �لعودة �إىل �حليو�نات ورعايتها".
مبحنة  �لوعي  �إن  �حليو�نات  على  �لق�ضوة  ملنع  �لأمريكية  �ملنظمة  وتقول 
�لإع�ضار  منذ  كبر  ب�ضكل  ت�ضحن  �ملدمرة  �لعو��ضف  م�ضار  يف  �حليو�نات 
�أل��ف كلب وقطة   250 بنحو  يقدر  ما  تعر�ص  2005 عندما  كاترينا يف 

للت�ضرد �أو �لنفوق نتيجة للعا�ضفة. 
مل  لأنهم  �لإج��الء  ع��دم  �أورليانز  نيو  يف  �أي�ضا  �لنا�ص  من  �لعديد  و�ختار 
ذلك  يف  �حليو�نات  �إج��الء  منع  حيث  �لأليفة  حيو�ناتهم  ت��رك  يف  يرغبو� 

�لوقت.
وقال ديك جرين كبر مديري �ل�ضتجابة يف �لكو�رث باملنظمة �لأمريكية 
�لآن  �لوقت يق�ضي  �أقر منذ ذلك  ت�ضريعا  �إن  �لق�ضوة على �حليو�نات  ملنع 
باأن تدرج �ل�ضلطات �حليو�نات �لأليفة يف �لإر�ضاد�ت �لحتادية �لقائمة يف 

خطط �ل�ضتجابة.
�ملعنية  �ل��ق��ي��ود  حاليا  �ل��ع��ام��ة  �لنقل  ون��ظ��م  �ل��ف��ن��ادق  م��ن  �لكثر  وتخفف 
باحليو�نات �لأليفة خالل حالت �لطو�رئ �ملماثلة حيث �أكد م�ضوؤولون يف 

�لر�ضائل �لعامة على �أهمية �إجالء �حليو�نات بدل من تركها.

معزاة بوجه ب�سري 
�لب�ضر  �أث��ارت معز�ة ول��دت بوجه ي�ضبه 
ح��ال��ة م��ن �ل��رع��ب ب��ني �ضكان ق��ري��ة يف 
هذه  �ضور  �نت�ضرت  ما  و�ضرعان  �لهند، 
�لتو��ضل  م��و�ق��ع  على  �لغريبة  �مل��ع��ز�ة 
�لتي  �ل�������ض���ور  وت���ظ���ه���ر  �لج���ت���م���اع���ي. 
�لإنرتنت،  على  عديدة  مو�قع  ن�ضرتها 
�إىل  ي�ضبه  ووج��ه  حيو�ن،  بج�ضم  معز�ة 
حد ما �لوجوه �لب�ضرية، مع �ضفاه و�أنف 
�أقرب منها لالإن�ضان من �ملعز�ة، بح�ضب 

�ضحيفة مرور �لربيطانية.
ن�ضره بع�ص  �ل��ذي  �لفيديو  ويف مقطع 
�لإن�����رتن�����ت، يظهر  ع���ل���ى  �ل��ن��ا���ض��ط��ني 
���ض��خ�����ض��ان وه���م���ا ي����ج����ر�ن �مل�����ع�����ز�ة، يف 
ن���وع ه���ذ� �حليو�ن  ل��ت��ح��دي��د  حم���اول���ة 
�لغريب، وحظي هذ� �لفيديو مب�ضاهدة 
جتاوزت 50 �ألف مرة، منذ ن�ضره على 

�لإنرتنت.
"مت  نا�ضره  ق��ال  تعليق  �لفيديو  ور�ف��ق 
�كت�ضاف خملوق غريب يف �لهند، وهذ� 
�حليو�ن ي�ضبه �لإن�ضان، وت�ضبب برعب 

قرية باأكملها".

عالمات ارتفاع 
ال�سكر اأثناء احلمل

�أثناء  ب��ال��دم  �ل�ضكر  ن�ضبة  �رت��ف��اع 
بع�ص  متثل  �ضحية  حالة  �حلمل 
ع��ل��ى �حل��ام��ل و�جلنني،  �مل��خ��اط��ر 
ب��د�أت خ��الل �حلمل ومل تكن  و�إذ� 
ت�ضّمى  ق��ب��ل��ه  �لأم  ل���دى  م���وج���ودة 
كان  �إذ�  �أم����ا  �حلمل".  "�ضكري 
�ضابقاً  ب��ال��دم  �ل�ضكر  ن�ضبة  �رت��ف��اع 
ع��ل��ى �حل��م��ل ف��ي��م��ث��ل ذل����ك درجة 

�أكرب من �خلطورة.
مت�ضابهة  �ل�ضكر  �رت��ف��اع  �أع��ر����ص 
����ض���و�ء ك����ان ذل����ك ق��ب��ل �حل���م���ل �أو 
�ضعوبة  ه���و  �لخ����ت����الف  خ���الل���ه، 
مل  �إذ�  للحامل  بالن�ضبة  متييزها 
�حلمل.  على  �ضابقة  �مل�ضكلة  تكن 
�لفحو�ضات  ت��ت�����ض��م��ن  ل����ذل����ك، 
�ل�ضكر  �خ��ت��ب��ار  ل��ل��ح��ام��ل  �ل��ط��ب��ي��ة 

نتيجة �ضعوبة متييز �أعر��ضه.
عالمات �ضكري �حلمل:

على  و�مل�ضتمر  �ملتز�يد  �لعط�ص   *
�ل���رغ���م م���ن ����ض���رب �مل�����اء م���ن �أهم 

�ضمات �ضكري �حلمل.
زيادة  ولي�ص  �لبول،  كمية  زي��ادة   *
وتعترب  فقط.  �لتبول  م��ر�ت  ع��دد 
�أثناء  �لتمييز  �ضعبة  عالمة  ه��ذه 

�حلمل لأنها من عالماته.
�أي�������ض���اً من  �ل���ت���ع���ب و�ل�����دوخ�����ة   *
�ل��ع��الم��ات �مل�����ض��رتك��ة ب��ني �حلمل 

و�ل�ضكري و�لتي ي�ضعب متييزها.
�لأخ����������رى،  �ل�����ع�����الم�����ات  وم�������ن   *
�لإره������������اق، و����ض���ب���اب���ي���ة �ل�����روؤي�����ة، 
عالمات  وه��ي  بالنعا�ص،  و�ل�ضعور 
تزد�د  لكنها  �حلمل  م��ع  م�ضرتكة 
�أو  �لأك���ل،  عقب  �ل�ضكري  حالة  يف 

نتيجة عدم �لأكل لفرتة طويلة.
�حل�ضا�ضة،  �مل��ن��اط��ق  يف  �حل���ّك���ة   *
�إ�ضابة  �لأح��ي��ان حت��دث  ويف بع�ص 

بفطريات يف منطقة �ملهبل.
* عدم �ضفاء �جلروح ب�ضرعة.

6" الكهربائية  "مايباخ 
مفخرة مر�سيد�س

�لأملانية  �ل�����ض��ي��ار�ت  �ضركة  ك�ضفت 
�ضيارتها  ع��ن  بنز"  "مر�ضيد�ص 
 �� "مر�ضيد�ص  �جل��دي��دة  �ل��ف��اخ��رة 

مايباخ 6" كابروليه.
باأنها  ت��ت��م��ي��ز  �جل���دي���دة  �ل�����ض��ي��ارة 
�لكهرباء، وذ�ت  تعتمد على  �ضيارة 

نظام مالحة ذكي.
لل�ضيارة  �ل����د�خ����ل����ي  �ل��ت�����ض��م��ي��م 
م�����ض��ت��وح��ى م���ن ت�����ض��م��ي��م �لأزي�����اء 

�لر�قية، وطولها 6 �أمتار.
حم��رك��ه��ا �ل��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ق��وة 750 
�لق�ضوى  �ضرعتها  وت�ضل  ح�ضانا، 

�إىل 250 كلم/�ضاعة .

ووف��ق��ا ل��ل��در����ض��ة ف���اإن ح��دي��ث �مل����ر�أة م��ع �أي ط���رف، عما 
تفا�ضيل  حتى  �أو  خالفات  من  �ضو�ء  �لبيت  د�خ��ل  ي��دور 
للرجل.  �ملزعجة  �لأم���ور  �أك���ر  م��ن   ، �حلميمية  �حل��ي��اة 
يف  �لأم���ر  ه��ذ�  في�ضباخ  ليز�  �لنف�ص  علم  خبرة  وب���ررت 
ت�ضريحات ل�ضحيفة "دي فيلت" �لأملانية بقولها: "يهتم 
�لرجل كثر� ب�ضورته ك�ضخ�ص م�ضتقل وميكن �أن يوؤدي 
�حل��دي��ث ح��ول ه��ذه �لأم����ور، ل�ضعور �ل��رج��ل ب��اأن��ه يفقد 

�ل�ضيطرة على �ضورته �أمام �لآخرين".
�لعالقة، فجاءت  للمر�أة يف  �جل��ارح��ة  �لأم���ور  �أك��ر  �أم��ا 
خمتلفة متاما، �إذ ذكرت ن�ضف �مل�ضاركات يف �لدر��ضة �أقل 
ر�ضالتها  على  �حلياة  �ضريك  رد  عدم  �أن  عاما،  من 30 
عرب "و�ت�ص �آب"، هو �أكر �لأمور �ملزعجة لها. و�أظهرت 
�لدر��ضة �لتي �ضملت �أكر من 11 �ألف �ضخ�ص، �أن عدم 
على  �ضريع  رد  على  عاما   30 و   18 ب��ني  �مل���ر�أة  ح�ضول 
باأنه  �لنطباع  لديها  يولد  �حلياة،  �ضريك  من  ر�ضائلها 

رمبا لي�ص على ثقة تامة من م�ضاعره جتاهها.
يف  خا�ضة  �لن�ضاء  �أن  �إىل  �لأم���ر  ه��ذ�  في�ضباخ  و�أرج��ع��ت 
بثقة  و�لتعامل  للهدوء  يفتقدن  �لعمرية،  �ملرحلة  تلك 
�أن ع��دم رد  �ل��ف��ور  ي��درك��ن على  م��ع �ضريك �حل��ي��اة، ول 
�لرجل على ر�ضالتها، ل يعني بال�ضرورة رغبته يف �إنهاء 

�لعالقة.
���ض��ري��ك �حلياة  �أن ق��ي��ام  �مل��ث��ر ل��اله��ت��م��ام يف �ل��در����ض��ة، 
�لأعمال  يف  �مل�ضاركة  عدم  حتى  �أو  �آخ��ر  �ضخ�ص  مبغازلة 

�حلياة  يف  �مل��زع��ج��ة  �لأم����ور  قائمة  تت�ضدر  مل  �مل��ن��زل��ي��ة، 
�إذ  "�لتجاهل بعد �خلالف"،  �مل�ضرتكة، بل �ضبقتها فكرة 
ذكر �أغلب �مل�ضاركني يف �لدر��ضة، �أن �أكر �لأمور �جلارحة 
لهم هي عدم حماولة �ضريك �حلياة �إنهاء �خلالف ب�ضكل 

ودود �أو حتى بدعابة.
�ل��ظ��ل، هي  وخ��ف��ة  �لطيب  �ل��ك��الم  �أن  �ل��در����ض��ة  وك�ضفت 
�أف�ضل �لطرق لإنهاء خالف ما، يف حني �أن جتاهل �لأمر 

قد يوؤدي ل�ضتعال �لأمر ب�ضكل غر متوقع.

هل �لرجال �أكرث رومان�سية مما نعتقد؟
�لرجل طائر حر ل ي�ضتقر طويال يف ع�ص و�حد.. فكرة 
�ل���رج���ال من  بع�ص  خ���وف  لتف�ضر  ك��ث��رون  ل��ه��ا  ي���روج 
قر�ر  �تخاذ  قبل  وترددهم  �ل�ضتقر�ر يف عالقة عاطفية 
و�ضلطت  �لعتقاد  ه��ذ�  يف  �ضككت  حديثة  در��ضة  �ل���زو�ج. 

�ل�ضوء على جو�نب خفية يف قلب �لرجال.
�للتز�م  م��ن  ي��خ��اف��ون  �ل��رج��ال  �أن  �لن�ضاء  و���ض��ط  ي�ضاع 
بعالقة عاطفية ثابتة ملدة طويلة لأنهم يحبون �حلرية 
�أجريت  در����ض��ة  نتائج  �أن  غر  �حل��ي��اة.  يف  و�ل�ضتقاللية 
�أن  �أك����دت  م���وؤخ���ر�  نتائجها  ون�����ض��رت   2015 ع���ام  م��ن��ذ 
و�حدة،  �م��ر�أة  مع  �مل�ضتقرة  �لعالقات  يف�ضلون  �لرجال 
بن�ضب تتجاوز ما هو عليه �حلال لدى �لن�ضاء، نقال عن 

موقع �ضحيفة "دي فيلت".
�لتعارف  يف  متخ�ض�ص  موقع  به  ق��ام  �ل��ذي  �ل�ضتطالع 

فيه  ���ض��ارك  �لنخبة،  �إىل  �ملنتمني  و�لن�ضاء  �ل��رج��ال  ب��ني 
ع�ضرة �آلف �مر�أة ورجل. ومن بني �لأ�ضئلة �لتي طرحت 
عليهم ت�ضورهم للعالقات �لعاطفية و�لعائلية �لتقليدية 
47 باملائة من �لرجال  �أم و�أب و�أبناء. وعرب  �ملكونة من 
�أن تاأ�ضي�ص �أ�ضرة ياأتي على ر�أ�ص �أولوياتهم. غر �أن ن�ضبة 
�لن�ضاء �ل��ل��و�ت��ي ع��ربن ع��ن ذل��ك ك��ان �أق��ل م��ن �لرجال. 
 38 �أ���ض��رة  تاأ�ضي�ص  يف  �ل��ر�غ��ب��ات  �لن�ضاء  ن�ضبة  وو�ضلت 

باملائة فقط.
وموؤخر� تو�ضل �مل�ضرفون على تطبيق Jaumo �خلا�ص 
ل  �لرومان�ضية  �أن  �إىل  و�لن�ضاء  �ل��رج��ال  بني  بالتعارف 
�ضملت  معطيات  على  وبناء  فقط.  �لن�ضاء  على  تقت�ضر 
�ألف من �لأملان �لعازبني، عرب 46 باملائة من �لن�ضاء   14
على �أنهن يوؤمن ب�"�حلب �لكبر" يف �حلياة، مقابل 57 

باملئة لدى �لرجال، ي�ضيف موقع �ضحيفة "دي فيلت".
�أو  �ملدينة  �أو  �لبيت  مل��غ��ادرة  �ل�ضتعد�د  يخ�ص  فيما  �أم��ا 
  31 للعي�ص مع �حلبيب، قال  �لنتقال  �أجل  �لوطن من 
ن�ضبة  �م��ا  ل��ذل��ك.  ��ضتعد�دهن  �لن�ضاء  م��ن  فقط  باملائة 
�إىل  فو�ضلت  لذلك  ��ضتعد�دها  عن  عربت  �لتي  �لرجال 
 36 ع��رب  �ل�ضن  ب��ف��ارق  يتعلق  وفيما  باملئة.   50 ح��و�يل 
م�ضاكل  �أي��ة  لديهن  لي�ضت  باأنه  �لن�ضاء  من  فقط  باملائة 
مع وجود "فارق �ضن كبر" مع �ضريك �لعمر، بينما عرب 
64 باملائة من �لرجال على �أن �لفرق �لكبر مع �ضريكة 

�حلياة يف �ل�ضن لي�ص عائقاً.

حماولة  عن  و�لأبحاث  �لدر��سات  تتوقف  ل 
فك �سفرة �لعالقة �ملعقدة بني �لرجل و�ملر�أة. 
در��سة حديثة ر�سدت �أكرث �لأ�سياء �جلارحة 
يف �لعالقة، وهنا بد� �لختالف �لكبري بني �أ�سد 

�لأمور �ملزعجة للرجال و�لن�ساء.
متيل �لن�ساء عادة "للف�سف�سة" مع �ل�سديقات 
زوجها،  مع  تو�جهها  قد  �لتي  �مل�سكالت  حول 
�مل�ساألة  هذه  �أن  غالبا  يعلمن  ل  �لكثري�ت  لكن 
�لرجل.  كر�مة  جت��رح  �لتي  �لأم��ور  �أك��رث  من 

�لر�أي  لأبحاث  "فيتكاو"  موؤ�س�سة  و�أج��رت 
در��سة ل�سالح �أحد مو�قع �لتعارف 

 27 �أن  �أظ���ه���رت  �لأمل���ان���ي���ة، 
ي�سعرون  �لرجال  من  باملئة 
عندما  �ل�سديد  بالإنزعاج 
ت���خ���رج زوج���ت���ه �أ����س���ر�ر 

حياتهما �خلا�سة ل�سديقاتها.

حل يخل�سك من اآلم 
الظهر بخم�س دقائق فقط

�آلم �لظهر و�لإرهاق من �ل�ضكاوى 
�ملوظفني،  ل����دى  ���ض��ي��وع��اً  �لأك�����ر 
�ضي" و�ملعروفة  "تاي  ريا�ضة  لكن 
بطيئة  ح���رك���ة  يف  ب�������ال����ض���رتخ���اء 
ق��د ت��ك��ون �حل���ل وت�����ض��اع��دك��م على 
�ل�ضرتخاء يف �ملكتب بدون �لذهاب 

�إىل مر�كز �للياقة �لبدنية.
جت��م��ع �أغ���ل���ب �ل���در�����ض���ات ع��ل��ى �أن 
و�حلركات  �مل��ن�����ض��ب��ط  �ل��ت��ن��ف�����ص 
حت�ضني  مي��ك��ن��ه��ا  �ل��ب�����ض��ي��ط��ة 
ب�ضكل  �ل���ع���م���ل  يف  �لأد�ء 
�لهدوء  و�إ���ض��ف��اء  و����ض��ح 
و�ل��ر�ح��ة يف ي��وم �لعمل. 
ين�ضى  رمب����������ا  ل�����ك�����ن 
�أثناء  �أنف�ضهم  �لبع�ص 
فيجل�ضون  �ل����ع����م����ل، 
ل�������ض���اع���ات ط���وي���ل���ة يف 

�لكمبيوتر  �ضا�ضات  �أم���ام  مكاتبهم 
ب��دون حتريك �أج�����ض��اده��م، وه��و ما 
يزيد من �ضدة �لإرهاق ويوؤثر �ضلباً 
على �لأد�ء. لذ� يعترب بع�ص خرب�ء 
هي  ت�ضي  ت��اي  ري��ا���ض��ة  �أن  �ل�ضحة 
�حلركة  قلة  مل�ضكلة  �لأم��ث��ل  �حل��ل 
موقع  ن��ق��ل  م��ا  ح�ضبما  �مل��ك��ت��ب،  يف 

"بيلد" �لأملاين. 
هي  ت�ضي"  "تاي  �أن  �مل��ع��روف  م��ن 
�إح����دى �ل��ري��ا���ض��ات �ل��روح��ي��ة �لتي 
�لدفاع عن  �أح��د فنون  تطورت عن 
�لنف�ص يف �ل�ضني. وهي �لآن و�ضيلة 
ت�����ض��اع��د �ل��ن��ا���ص ع��ل��ى �ل��ت��غ��ل��ب على 

�لإرهاق.
يف  �لريا�ضة  ه��ذه  ممار�ضة  وميكن 
�أي مكان حتى يف �ملكتب، ما ي�ضاعد 

على تخفيف �لإرهاق و�لتوتر. 

هذه الت�سرفات تعكر �سفو العالقة بني ال�سريكني، فاجتنبوها!
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�ش�ؤون حملية

بتوجيهات حممد بن طحنون �آل نهيان

متطورة وتقنيات  حديثة  اأنظمة  با�ستخدام  اأ�سهر   7 يف  ق�سية   9415 تنجز  اأبوظبي  اجلنائية" ب�سرطة  "الأدلة 

بالتعاون مع جلنة �لعتماد �لدولية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" تطلق اأول تدريب داخلي على م�ستوى املنظومة ال�سحية 

زايد للثقافة الإ�سالمية توفد مهتدين جدد لأداء منا�سك احلج

•• اأبوظبي – الفجر

�أجرت  �إد�رة �لأدلة �جلنائية بقطاع �ضوؤون 
�لأمن و�ملنافذ ب�ضرطة �أبوظبي، فحو�ضات 
و415  �آلف   9 م���ن  ل��ع��ي��ن��ات  وحت��ل��ي��الت 
�مل���خ���ت���رب�ت �جل��ن��ائ��ي��ة مبدن  ، يف  ق�����ض��ي��ة 
�أبوظبي ، و�لعني ، و�لظفرة ، خالل �ضبعة 

�أ�ضهر من �لعام �جلاري .
 فيما بلغ عدد �لعينات �لتي تعاملت معها 
 ، �أل����ف و855   30 �ل��ث��الث��ة   �مل��خ��ت��رب�ت 
عينات  و309  26�ألف  مب��ع��دل  م���وزع���ة  
فح�ضها  مت  ق�ضية  و644  �آلف   6 ع��ل��ى 
�لآف   3 و   ، باأبوظبي  �جلنائي  �ملخترب  يف 
و748 عينة حلو�يل  �ألفني و414 ق�ضية 
798 عينة من  ، مقابل  �لعني  يف خمترب 

. �لظفرة  يف  ق�ضية   357

 معايري عاملية
و�أكد �لعميد �ل�ضيخ حممد بن طحنون �آل 
، مدير قطاع �ضوؤون �لأمن و�ملنافذ  نهيان 
،حر�ص �ضرطة �أبوظبي على مو�كبة �أحدث 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حلديثة  �ل��ذك��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
بالتح�ضني  و�لإل���ت���ز�م  �جل��ن��ائ��ي،  �لعمل  يف 
لتقدمي خدمات  ب��الأد�ء  لالإرتقاء  �مل�ضتمر 
عالية �جلودة، وفق �أف�ضل �ملعاير �لعاملية.

و�أو���ض��ح، �أن �ل��ق��ط��اع  جن��ح  بالتعاون  مع 
�أمنية  عمل  منظومة  ت�ضكيل  يف  �ل�ضركاء 
ع��ل��ى ق���دٍر ع���اٍل م��ن �لح��رت�ف��ي��ة و�ملهنية 
�لتي تتما�ضى مع �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية 

ل�ضمان �أعلى م�ضتويات �جلودة.
و�أ�ضار مدير قطاع �ضوؤون �لأمن و�ملنافذ، �إىل 
�لتي تخدم  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ جمموعة من 
منوهاً  و�لأمني،  �ل�ضرطي  �لعمل  جمالت 
باحلر�ص على مر�جعة ما مت حتقيقه من 
�لتح�ضني  �مل�ضتمر عن فر�ص  �لبحث  �أج��ل 
و�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��اأك��ي��د �ل���د�ئ���م ع��ل��ى جودة 
م�ضتوى �خلدمات �لأمنية و�ل�ضرطية �لتي 

يقدمها �لقطاع.
�ل��ع��م��ي��د عبد  �أو����ض���ح  �ل�����ض��ي��اق ذ�ت�����ه،  ويف 
�لأدل�����ة  �إد�رة  م���دي���ر  �حل���م���ادي  �ل��رح��م��ن 
�جلنائية ،�أن �لق�ضايا �لتي مت �لتعامل معها 
تنوعت ما بني ق�ضايا لفح�ص للم�ضتند�ت 
و�آثار �لآلت، و�لأحياء �جلنائية و�حلر�ئق، 
و�ل��ف��ح��و���ص �لإل���ك���رتون���ي���ة، وغ���ره���ا من 

ق�ضايا.

�أعلى درجات �جلودة
�أن��ه بف�ضل �هتمام ودعم   ، و�أك��د �حل��م��ادي 
�لأدل����ة  �إد�رة  �ل�����ض��رط��ي��ة مت��ك��ن��ت  �ل��ق��ي��ادة 
�جل��ن��ائ��ي��ة ب�����ض��رط��ة �أب��وظ��ب��ي م���ن تقدمي  

خ��دم��ات��ه��ا ب���اأع���ل���ى درج������ات �جل������ودة وفق 
�أع���ل���ى �مل��ع��اي��ر �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ط��ب��ق��ة يف �أكر 
�ملخترب�ت  جم������الت  يف  ت���ق���دم���اً  �ل�������دول 
�جلنائية و�حل�ضول على �لإعتماد �لدويل 
�مل��و����ض��ف��ات و�مل��ع��اي��ر باململكة  م��ن ه��ي��ئ��ة 

 .)UKAS(ملتحدة�
و�أ�ضاف �إن �إد�رة �لأدلة �جلنائية تعتمد يف 
مهام عملها  �أجهزة  متطورة ملختلف �لعلوم 
ت��ق��ن��ي��ات  فح�ص  ����ض��ت��خ��د�م  �إىل  ، م�����ض��ر� 
جودة �لزجاج �ملقاوم للر�ضا�ص ،و �لألياف 
ت�ضخيم  ،وتقنية  �لبيولوجية  للفحو�ضات 
�حلم�ص �لنووي يف �لعينات �ملرجعية دون 

�لنووي،  �حل��م�����ص  �حل��اج��ة ل���ض��ت��خ��ال���ص 
ع����ن خم���ت���رب حتليل  ف�������ض���اًل   ، وغ����ره����ا 
�ل�����ض��وت��ي��ات و�مل���رئ���ي���ات �جل��ن��ائ��ي��ة و�ل����ذي 
يخت�ص مبقارنة �ل�ضوت وحتليل �لأ�ضو�ت 
م��ن خمتلف �جلهات  �ل����و�ردة  �مل��رئ��ي��ات  �أو 
باأحدث  ت��زوي��ده  ،ومت  ع��ام  ب�ضكل  �لأم��ن��ي��ة 
ل��ل��م�����ض��اع��دة يف حتليل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���رب�م���ج 
�ملرئية  و�لت�ضجيالت  ومقارنتها  �لأ�ضو�ت 
�جلنائية. و�أ�ضار �إىل عدد من �لأمثلة �لتي 
تعاملت معها خمترب�ت �لأدلة �جلنائية يف 
�ل�ضفر  �لتزوير يف ج��و�ز�ت  ق�ضايا  لك�ضف 
�أو �لوثائق �لر�ضمية، �أو ت�ضجيالت �ضوتية 
�ل�ضخ�ضية" ...،  ومرئية  لك�ضف" �نتحال 
�ضهاد�ت  م��ن  لعدد  ت��زوي��ر  عمليات  وك�ضف 
�إىل  من�ضوبة  �ضبطها  مت  مر�ضية  �إج���از�ت 
تبني  فح�ضها  وبعد  خمتلفة  طبية  جهات 
�أنها م��زورة  عن طريق �حل��ذف و�لإ�ضافة 
با�ضتخد�م تقنية �لفوتو�ضوب وذلك بتغير 
ب��ع�����ص ب��ي��ان��ات �مل��ري�����ص وب��ي��ان��ات �لإج����ازة 
�ملر�ضية �لأ�ضلية و��ضتحد�ث بيانات �أخرى 
ق�ضية  عن  ف�ضاًل  طبعها)كمبيوتريا،  مت 
�ل�ضفحة  نزع  �ضفرعن طريق  تزوير جو�ز 
�ل��رئ��ي�����ض��ي��ة وه���ي �ل�����ض��ف��ح��ة �ل��ث��اب��ت��ة �لتي 
حتتوي على �لبيانات و�ل�ضورة �ل�ضخ�ضية 
بالكامل  م������زورة  ب�����ض��ف��ح��ة  و����ض��ت��ب��د�ل��ه��ا 

حتويه  مبا  �مللون  �ل�ضوئي  �مل�ضح  باأ�ضلوب 
كما  لت�ضبح  �ضخ�ضية  و���ض��ورة  بيانات  من 

هي عليه بو�ضعها �لر�هن.
�أن  �جلنائية  �لأدل����ة  �إد�رة  م��دي��ر  و�أ���ض��اف 
�لن�ضف �لأول من �لعام �حلايل �ضهد �لعديد 
من �لزيار�ت �لتعريفية و�ل�ضتطالعية يف 
�إطار تعزيز �لتعاون و�لتن�ضيق مع �جلهات 
�لأدلة  عمل  بطبيعة  مهامها   يف  �ملرتبطة 
�لأدل����ة  �إد�رة  ����ض��ت��ق��ب��ل��ت  ك��م��ا   . �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لدولة  د�خ��ل  من  عديدة  وف���ود�ً  �جلنائية 
بع�ص  �ضرطة  متثل  وف���ود  مثل  وخ��ارج��ه��ا 
مد�ر�ص  لطلبة  وزي���ار�ت  �لعامل  يف  �ل��دول 
�لتعرف  بهدف  وجامعات  ومعاهد  ثانوية 

على مهام و�إمكانيات �ملخترب �جلنائي.
�أن قطاع �ضوؤون �لأم��ن و�ملنافذ  �إىل  وي�ضار 
�لعام  خ�����الل  ح�����ض��ل  �ب���وظ���ب���ي  ب�����ض��رط��ة 
�لإد�ري  �ل���ن���ظ���ام  ����ض���ه���ادة  ع���ل���ى  �حل�������ايل  
باعتباره    PAS-99:2012 �ملتكامل 
�ملو��ضفة  على  يح�ضل  �ضرطي  قطاع  �أول 
�ل�ضرطية ونظام �لإد�رة �ملتكامل عاملياً على 
م�ضتوى �لأنظمة �لإد�ري��ة و�لتي �ضملت 5 
ونظام  �جل���ودة،  �إد�رة  ن��ظ��ام  وه���ي:  �أنظمة 
�ملهنية  و�ل�ضالمة  و�ل�ضحة  �لبيئة  �إد�رة 
�ملو��ضفات  �إد�رة   ون���ظ���ام   ، و�لأو����ض���ا����ص 
ونظام   ، �ل�ضكاوى  �إد�رة  ونظام   ، �ل�ضرطية 
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�أبوظبي للخدمات �ل�ضحية  �أطلقت �ضركة 
�ضامال  د�خليا  تدريبيا  برناجما  "�ضحة" 
�لدولية  �لع���ت���م���اد  جل��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة،  وذلك 
يف �ط����ار م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م �مل��ت��ب��ادل��ة �لتي 
"�ضحة"  �ضركة  ب��ني  م��وؤخ��ر�  توقيعها  مت 
مدة  وك��ان��ت  �مل�ضرتكة.  �ل��دول��ي��ة  و�للجنة 
�لتدريب ت�ضعة �أيام ومت ت�ضميمه لين�ضجم 
جتاه  لل�ضركة  �ل�ضرت�تيجية  �خلطة  م��ع 
و�لإد�رية  �لفنية  �لفرق  بني  �لقدر�ت  بناء 
�ملعنية مبختلف م�ضتوياتها عرب منظومة 
�أب���وظ���ب���ي  م����ن  ك����ل  يف  "�ضحة"  ����ض���رك���ة 

ومنطقتي �لعني و�لظفرة. 
�ن��ط��الق نحو  �ل��ت��دري��ب نقطة  ه��ذ�  ي�ضكل 
و�لتي  �ل��ن��ظ��ام  م�ضتوى  ع��ل��ى  �لع��ت��م��ادي��ة 
ت�ضكل حمور �لرعاية �ل�ضحية �ملثلى لغاية 
�ضمان ��ضتمر�رية �لرعاية �ل�ضحية �ملقدمة 
للمر�ضى، حيث تهدف �ضركة "�ضحة" �إىل 
�أن تكون منظومة ذ�ت ثقة عالية من خالل 
ت��ع��زي��ز  وت��ط��وي��ر ج���ودة و���ض��الم��ة خدمات 

�لرعاية �ل�ضحية يف �إمارة �أبوظبي.

�لدولية  �للجنة  بذلك  �ضاهمت  وق��د  ه��ذ� 
�مل�ضرتكة من خالل تو�ضيع  وتوفر خرب�ء 
����ض��ت�����ض��اري��ني ل�����ض��م��ان ن��ق��ل �مل��ع��رف��ة وبناء 
�ل��ق��در�ت مب��ا يحقق وي��دع��م روؤي���ة �ضركة 
فقد  وب��ذل��ك،  و��ضرت�تيجيتها.  "�ضحة" 
�لتي  �ل��ت��دري��ب��ات  �ضل�ضلة  �ل�ضركة  ب��ا���ض��رت 
�أبوظبي و�لعني بالإ�ضافة  غطت منطقتي 
�إىل منطقة �لظفرة. وقد مت عقد �لتدريب 

و�حد  �آن  يف  �جل��غ��ر�ف��ي��ت��ني  �ملنطقتني  يف 
و���ض��م��ل��ت ث���الث ح��ل��ق��ات ع��م��ل يف جمالت 
�لتدريب �لتمهيدي لقادة �عتماد �مل�ضتقبل 
�ل��دول��ة �لإم������ار�ت(، وحتديثات  )مل��و�ط��ن��ي 
�لطبعة �ل�ضاد�ضة للجنة �لدولية �مل�ضرتكة 
�لتتبع  منهجية  وب��رن��ام��ج  للم�ضت�ضفيات 

�ملتقدم
 يتحقق من خالل فرق ذ�ت خربة يعتمد 

ع��ل��ي��ه��ا وذ�ت وث��وق��ي��ة ع��ال��ي��ة مت��ك��ن��ت من 
حتقيق �رتقاء م�ضتد�م للرعاية.

كركوكلي،  علي  حممد  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ض��اف 
�ل�����ض��ام��ل��ة يف �ضركة  م��دي��ر د�ئ����رة �جل����ودة 
�أنظمة  ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ص  "�ضحة" 
�جلودة �ل�ضاملة باملقر �لرئي�ضي :�أن رحلة 
و�مل�ضتد�م  و�مل�����ض��ت��ق��ر  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل��ت��ح��ول 
�ل�ضحية  ة  �ل�����ض��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  جم���ال  يف 

�ملتكاملة و�لتي حققت �أعلى قيمة للرعاية 
�ل�ضركاء  ت��وق��ع��ات  جت���اوزت  كما  �ل�ضحية 
يحتذى  منوذجاً  لت�ضبح  �لإ�ضرت�تيجيني 

به حملياً ودولياً.
وي�ضرتجارد،  ف��ر�ن�����ض��ني  �ل�����ض��ي��دة  وع��ق��ب��ت 
�لدولية  �ل��ل��ج��ن��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ض��ي  �مل�����ض��ت�����ض��ار 
�للجنة  لعتماد  �لتح�ضر  يعد  �مل�ضرتكة: 
تعهد  �لعتماد  �إع��ادة  �أو  �مل�ضرتكة  �لدولية 
�لرب�مج  ت�����ض��م��ي��م  وق���د مت  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ه��م 
��ضت�ضاري  بني  تعاونية  بطريقة  �لتعليمية 
�لعليا  و�لإد�رة  �مل�ضرتكة  �لدولية  �للجنة 
ل��ل��م�����ض��اع��دة يف  "�ضحة" وذل����ك  ���ض��رك��ة  يف 
مل��ع��اي��ر �للجنة  �حل���ف���اظ ع��ل��ى �لم��ت��ث��ال 
ت�����ض��ل��ي��ط �ل�ضوء  �مل�����ض��رتك��ة م���ع  �ل���دول���ي���ة 
�لالزمة  و�لعمليات  �ملمار�ضات  �ف�ضل  على 

لتحقيق و�حلفاظ على جناح �لعتماد. 
و�أ�ضافت �أي�ضاً: تتيح هذه �لفعاليات لقادة 
يف  �ل�ضريريني  و�لأطباء  �ل�ضحية  لرعاية 
�لالزمة  "�ضحة" �ملعرفة  �ضركة  منظومة 
ل�ضتيفاء �ضروط ومعاير �للجنة �لدولية 
�مل�ضرتكة، ف�ضاًل عن تبني �أف�ضل �ملمار�ضات 
�لرعاية  وج��ودة  �ملر�ضى  �ضالمة  لتح�ضني 

�ملقدمة للمر�ضى.
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غادر من مطار دبي �لدويل وفد�ً من �ضيوف �لرحمن 
 ، �حلج  منا�ضك  لتاأدية  �ملقد�ضة  �لأر��ضي  �إىل  متوجها 
من �ملهتدين �جلدد و جمموعة من موظفي د�ر ز�يد 
للثقافة �لإ�ضالمية خلدمة �حلجاج و�لإ�ضر�ف عليهم 
�لر�حة  �ضبل  وتوفر  �ل�ضفر  �إج���ر�ء�ت  �ضر  ومتابعة 

و�لطمئنان عليهم. 
و�لعمر  للحج  �لد�ر  برنامج  �ملبادرة �ضمن  وتاأتي هذه 
وجت�ضيد�ً لتوجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن 

�أخيه  و  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
�مل�ضلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
و�أركان  بفرو�ص  وتعريفهم  �جل��دد  �ملهتدين  لرعاية 

�لإ�ضالم.
�لإ�ضالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  نظمت  �ضابق  وق��ت  ويف 
فري�ضة  لأد�ء  �مل��غ��ادي��ن  ل��ل��ح��ج��اج  تثقيفياً  ب��رن��اجم��اً 
�حلج بهدف توعية �حلجاج مبا يجب �لقيام به خالل 
�ملقد�ضة وخا�ضة ما يتعلق  �مل�ضاعر  فرتة تو�جدهم يف 
باملنا�ضك قدمها مدر�ص �جلالية �لناطقة بالإجنليزية 

�ملرحلة  لهذه  �ل�ضتعد�د  كيفية  �لربنامج  وت�ضمن   ،
�حلج   منا�ضك  �أد�ء  وكيفية  وبدنياً  روحانياً  �لإميانية 
و�أخالق �حلاج و�ملح�ضور�ت و�لأخطاء �لتي يجب على 
�حلاج جتنبها، وتعظيم �لأ�ضهر �حلرم وف�ضائل �حلج 
و�ل��ع��م��رة وع��الم��ات ق��ب��ول �حل��ج و�ل��ع��م��رة ، و�للتز�م 
�ملهتدين  �ضالمة  على  وحر�ضاً   ، و�لأرك���ان  بالو�جبات 
�ل�ضرورية  �ل��ت��ط��ع��ي��م��ات  ب���اأخ���ذ  �ل�����د�ر  ق��ام��ت  �جل����دد 
للحجاج و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ل�ضحية �لوقائية �لالزمة 
�أثناء تاأدية �ل�ضعائر وعند �لعودة من �ل�ضفر وتعريف 
�لتي قد تو�جه �حلاج  �ل�ضحية  �مل�ضاكل  باأهم  �حلجاج 

خالل مو�ضم �حلج وطرق �لوقاية.
�ل��د�ر بتوزيع حقائب �حلجاج على �ضيوف  كما قامت 
�حلج  م�ضتلزمات  على  حتتوي  و�ل��ت��ي  �لرحمن  بيوت 
�حلج  منا�ضك  عن  �لتعريفية  �لكتيبات  �إىل  بالإ�ضافة 

بعدة لغات.
جدير بالذكر �أن د�ر ز�يد للثقافة �لإ�ضالمية حتر�ص 
لأد�ء  �ضنوياً  �ملهتدين �جلدد  �إيفاد جمموعة من  على 
�لعمرة  رح��الت  تنظيم  �إىل  بالإ�ضافة  �حل��ج  منا�ضك 
�أد�ء  ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام، لتمكني �مل��ه��ت��دي��ن �جل���دد م��ن 

فرو�ص �ل�ضريعة �لإ�ضالمية.

�عتربها م�سوؤولية جماعية

جمل�س املرور لل�سباب ب�سرطة اأبوظبي يناق�س 
تعزيز �سالمة الأطفال من حوادث الطرق
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ناق�ص جمل�ص �ملرور لل�ضباب ب�ضرطة �أبوظبي،  �ضالمة �لأطفال من حو�دث 
�ل��ط��رق، وت��ع��زي��ز �لتوعية �مل��روري��ة ل��دى �ل�����ض��ب��اب، وذل���ك خ��الل �حللقة 
�مل�ضلحة  �لقو�ت  �ضباط  بنادي  �أقيمت  ،و�لتي  للمجل�ص  �لثالثة  �لنقا�ضية 

باأبوظبي.
و�أكد �لعميد �أحمد �ل�ضحي، نائب مدير مديرية �ملرور و�لدوريات يف �ضرطة 
�إىل  نتيجة  �ملا�ضية،  بال�ضنو�ت  مقارنة  �ملرورية  �ملوؤ�ضر�ت  حت�ضن  �أبوظبي، 
�أهم  �أبوظبي و�هتمامها بال�ضالمة �ملرورية، باعتبارها من  حر�ص �ضرطة 

�أولوياتها �ل�ضرت�تيجية. 
�إد�رة مرور  وح�ضر �حللقة �لنقا�ضية �ملقدم  �ضالح �حلمري نائب مدير 

�أبوظبي،وعدد من �ل�ضباط، وجمع من �ل�ضباب و�ل�ضركاء.
و��ضاد �لعميد  �ل�ضحي خالل م�ضاركته يف �حللقة �لنقا�ضية ، بدعم �لقيادة ، 
لفئة �ل�ضباب باعتبارهم بناة �مل�ضتقبل و�ضركاء يف �لتطوير و�لتنمية، موؤكد�ً  
�حلر�ص على تاأهيليهم وتوعيتهم، وم�ضاركتهم �آر�ئهم و�أفكارهم يف جمال 
�ل�ضالمة �ملرورية، تعزيز�ً للروح �ليجابية لديهم، و�لتي تنعك�ص �يجابياً يف 

حتفيزهم على �لبتكار و�لإبد�ع.
و�أرجع �أهم �أ�ضباب �حلو�دث، �إىل �لإهمال وعدم �لنتباه و�لنحر�ف �ملفاجئ 
�إىل ظاهرة �لتجمهر عند وقوع �حلو�دث و�لتي  �لز�ئدة م�ضر�  و�ل�ضرعة 
تت�ضبب يف عرقلة �ل�ضر، وعدم �ف�ضاح �ملجال لدوريات �ملرور ، موؤكد�ً على 

�ضرورة �للتز�م بقو�نني �ل�ضر و�ملرور حماية لالأرو�ح و�ملمتلكات.
و�كد �مل�ضاركون  يف �ملجل�ص �أهمية   تعزيز �ضالمة  �لأطفال من خالل دور 
�ل�ضرة �لكبر للم�ضاهمة يف �حلد  من �حل��و�دث �ملرورية ، عرب دوره��ا يف 
حماية  باأهمية  وتعريفهم   ، �لأب��ن��اء  ل��دى  �لأم��ن  �ل�ضلوك  مفاهيم  غر�ص 
�أنف�ضهم من �حلو�دث �ملرورية ، وتوعيتهم ب�ضرورة �للتز�م باأنظمة �ملرور 
وقو�عد �ل�ضالمة �ملرورية، وحتذيرهم من �ملخاطر  على �لطرق ،و �لتقيد 

بقو�عد و�أنظمة  �ملرور.
توفر  �أهمية  موؤكدين  �مل���روري  �لوعي  لرفع  مقرتحات  �ل�ضباب  وط��رح   
�أق�ضى درجات �ل�ضالمة للطلبة و�لطالبات، لينعمو� بعودة مريحة خالية 
من �أي حو�دث، من خالل توفر نقل �آمن وفق �أعلى معاير �ل�ضالمة يف 

حافالت �لنقل �ملدر�ضي، بالتعاون مع �ل�ضركاء �ل�ضرت�تيجيني.
�إىل ذلك قال �لر�ئد حمد�ن ذيبان، رئي�ص جمل�ص �ملرور لل�ضباب يف �ضرطة 
لزيادة م�ضتوى  �ل�ضباب  فئة  للتو��ضل مع  قناة  �ملجل�ص ميثل  �إن  �أبوظبي، 
على  و�لتعرف  �ملجتمعية معهم،  �ل�ضر�كة  وتعزيز  لديهم  �ملرورية  �لثقافة 

�آر�ئهم ومقرتحاتهم يف �أهم �لق�ضايا �ملرورية.
و �أ�ضاف، �أن �حللقة �لثالثة للمجل�ص خ�ض�ضت ملناق�ضة �أهم �أ�ضباب حو�دث 
�لأطفال وكيفية حمايتهم من حو�دث �لطرق، وتعزيز �لتوعية لدى �ل�ضباب 

مبخاطر �حلو�دث ،و�لتاأكيد على �لقيادة �لآمنة و�ضالمة �جلميع .

علي �سعيد بن حرمل الظاهري: "اأم الإمارات" قدمت 
منوذجا فريدا يف م�سرية املراأة حمليا واإقليميا ودوليا
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�أكد �ضعادة علي �ضعيد بن حرمل �لظاهري رئي�ص جمل�ص جامعة �أبوظبي 
�لإمار�تية يعترب منا�ضبة وطنية هامة  �مل��ر�أة  �أن �لحتفال بيوم  �لتنفيذي 
�مل�ضرة،  ه��ذه  يف  حتققت  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �ملنجز�ت  فخر  بكل  فيها  ن�ضتذكر 
و�ل��ت��ي �أ���ض��ب��ح��ت م��ن خ��الل��ه��ا �مل���ر�أة 
و�لتميز  لالإبد�ع  منوذجاً  �لإمار�تية 
حم��ل��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً، ك��م��ا �أنها 
بالروؤية  �ع���ت���ز�زن���ا  جت����دد  م��ن��ا���ض��ب��ة 
تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  للمغفور  �لثاقبة 
�ل����و�ل����د �مل��وؤ���ض�����ص �ل�����ض��ي��خ ز�ي�����د بن 
ثر�ه-   �هلل  -طيب  نهيان  �آل  �ضلطان 
للمر�أة  م�ضرق  مل�ضتقبل  و��ضت�ضر�فه 
�لإمار�تية منذ بد�ية �لن�ضف �لثاين 
م��ن �ل��ق��رن �مل��ا���ض��ي، ح��ي��ث �آم���ن باأن 
�ملر�أة هي ن�ضف �ملجتمع وهي �ضريك 
�لنه�ضة  م�����ض��رة  دف����ع  يف  �أ���ض��ا���ض��ي 
عليه  تو��ضل  نهج  وه��و  �حل�����ض��اري��ة، 
�ل�ضر قيادتنا �لر�ضيدة متمثلة يف �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ص �لدولة -حفظه �هلل- ، و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة، رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، و�ضاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، و�إخو�نهم �أ�ضحاب �ل�ضمو �ل�ضيوخ �أع�ضاء �ملجل�ص 

�لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت. 
وقال بن حرمل: �إن �لتاريخ ير�ضد بحروف من نور يف �ضجالته �لنا�ضعة 
�لحتاد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�ضيخة  ل�ضمو  �ل��ر�ئ��د  �ل���دور  ذل��ك 
�ملجل�ص  رئي�ضة  �لأ�ضرية  �لتنمية  ملوؤ�ض�ضة  �لأعلى  �لرئي�ضة  �لعام  �لن�ضائي 
وتعزيز  �مل��ر�أة  متكني  دعم  يف  �لإمار�ت"،  "�أم  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
ريادتها وفق منظومة فريدة حتفظ لها هويتها �لعربية و�لإ�ضالمية وتعزز 
من �إنفتاحها �حل�ضاري على ما ي�ضهده �لعامل من تقدم يف جميع �ملجالت 
وهو ما يجعل من �بنة �لإمار�ت رئي�ضة للمجل�ص �لوطني �لحتادي، ووزيرة 
و�لعمل  �لتعليم  يف  �ملجالت  جميع  يف  و��ضعة  �آفاقاً  �أمامها  وفتح  و�ضفرة 

وبناء �لأ�ضرة و�مل�ضاركة يف �لتنمية �لوطنية.



 للتحّرر من �مل�ساكل �لعالقة، كيف ميكن �أن نختار بني علم �لأن�ساب �أو �لتحليل �لنف�سي �أو عالج �لقبول و�للتز�م 
�أو �إبطال �لتح�س�س و�إعادة �ملعاجلة بحركة �لعني؟ �إليك �أف�سل �خلطو�ت لتحديد �أن�سب عالج حلالتك.

تذّكر �أنك كنت يومًا ولدً�:
عندما تنتظر مولود�ً جديد�ً، من �لطبيعي �أن تفكر 
يف �ملا�ضي. يف هذه �حلال، نفكر عادًة يف �لرتبية �لتي 
و�إيجابياتها. ويكون هدفنا من  ب�ضلبياتها  تلقيناها 
�أف�ضل لأولدنا  ما هو  هذه �خلطوة، غالباً، تقدمي 
لأن �لعامل يتغّر با�ضتمر�ر. ولكن تذكر �لنطباعات 
�أننا ل نتذكر  �لتي كّونتها حني كنت ول��د�ً. �ضحيح 
بالتاأكيد  نن�َص  لكننا مل  �لأوىل  �ضنو�تنا  �لكثر من 
م��رح��ل��ة �ملر�هقة  �ل��الح��ق��ة، وخ�����ض��و���ض��اً  �ل�����ض��ن��و�ت 
فعلك  ردود  تذّكر  لذلك  حتملها.  �لتي  و�لتحديات 
�لت�ضرف كو�لد م�ضوؤول. ل �ضك يف  �أن حتاول  قبل 
�أن �لبيئة �ملحيطة بنا قد تبّدلت كثر�ً، �إل �أن �أمناط 

�ل�ضلوك قلما تتغر.

قو�عد تربية م�سرتكة:
�أو منف�ضلني،  �أولده��م معاً  �ضو�ء كان �لأهل يربون 
ت��رب��ي��ة م�ضرتكة.  م���ن �جل���ي���د �لت���ف���اق ع��ل��ى ق��ي��م 
ويتزوج  �حل��ب  يف  يقع  �لثنائي  �أن  �أح��ي��ان��اً  ي�ضدف 
�لتفكر  �ل��زوج��ني  لهذين  يت�ضنى  �أن  قبل  وينجب 
ينجح  لتنظيم حياتهما.  �لأن�ضب  �لطريقة  حتى يف 
�لأهل، غالباً، يف �لتو�ضل �ضريعاً �إىل حلول و�لتكّيف 
م��ع ه���ذ� �ل��و���ض��ع �ل���ط���ارئ ب��ف��اع��ل��ي��ة، م��ع �أن��ه��م قد 
جتاوز  بعد  ول��ك��ن  �خل���وف.  �ضحية  �أح��ي��ان��اً  يقعون 
�لأهل  يتبع  �أن  �ل�����ض��روري  م��ن  �لإجن�����اب،  م��رح��ل��ة 
معاير �لرتبية ذ�تها كي ي�ضعر �لولد بالوفاق بني 
و�لديه، �ضو�ء كانا يقيمان معاً �أو مطلقني. يجب �أن 
يحر�ص �لأهل على تطبيق �لقيم ذ�تها يف ما يتعلق 
�مل��ج��الت، مبا  �لتهذيب، وغرهما من  ب��الح��رت�م، 

فيها �لتعليم و�لدين.
ي�ضتطيع �لأولد متييز عدم �لتو�فق بني �لأهل، وقد 
يحاولون ��ضتغالل هذ� �لختالف يف وجهات �لنظر. 
ل ت�ضكل بع�ص �لختالفات �لطفيفة م�ضكلًة، �ضرط 
وحمرتمة  م��وح��دة  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  �ل��ق��و�ع��د  تبقى  �أن 
�لعي�ص يف حالة من  �أن  ك��ل �لأط����ر�ف. وت��ذّك��ر  م��ن 
�لأولد  للجميع،  م�ضر  �ل�ضتقر�ر  وع��دم  �لغمو�ص 

و�لأهل.

�حلاجة �إىل �ل�سعور بالأمان:
ُي��ع��ت��رب �ل�����ض��ع��ور ب���الأم���ان م��ن �أه����م ح��اج��ات �لولد 

�أن��ه��ا ���ض��روري��ة ل��ت��و�زن��ه �لنف�ضي.  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة، مب��ا 
�أن  ي��ج��ب  بنف�ضه،  ثقته  وي��ن��م��ي  �ل��ول��د  ي��ك��رب  فلكي 
على  ق��در�ت��ه  تبقى  وهكذ�  ل��ه.  �أهله  بحماية  ي�ضعر 
�لنمو و�لتطور �ضليمة، ول ينطوي على ذ�ته ب�ضبب 

�خلوف وعدم �ل�ضتقر�ر.
�ل��ع��اد�ت و�لروتني  ب��الأم��ان من خ��الل  �لولد  ي�ضعر 
�لقيلولة  �ملحددة،  �لوجبات  �أوقات  فُتعترب  �ليومي. 
بعد �لظهر، و�لنوم فرت�ت كافية لياًل من �لعنا�ضر 
�جل�ضدية  �ل��ول��د  �ضحة  على  للحفاظ  �ل�����ض��روري��ة 
�ل�ضعور  �إىل  �حل���اج���ة  وت��ب��ق��ى  �آن.  يف  و�ل��ن��ف�����ض��ي��ة 
بالأمان �أ�ضا�ضية فيما يكرب �لولد. عالوة على ذلك، 
�أل يتخلى مطلقاً عن دوره كر�ٍع  �لو�لد  يجب على 
وخماوفه  همومه  �أولده  م�ضاركة  متفادياً  وح���اٍم، 
�إىل �لنمو يف جو من  قدر �مل�ضتطاع. فالولد يحتاج 
�ضن  يتخطى  �أن  �إىل  و�لأم���ان،  و�ل��ه��دوء  �لطماأنينة 
�ملر�هقة وينجح يف تكوين �ضخ�ضيته �خلا�ضة �لثابتة 

و�مل�ضتقلة.

عدم ن�سيان �سنه:
ل نتحدث هنا ع��ن �ضن �لأه���ل، ب��ل �ل��ول��د. ل ينمو 
�أكر  بع�ضهم  وي��ك��ون  عينها،  بال�ضرعة  �لأولد  ك��ل 
ن�ضجاً وه��دوء�ً. لكن هذ� ل يلغي و�قع �أن �لولد يف 
�ضن �ل�ضت �ضنو�ت يختلف كثر�ً عن ولد يف �لثانية 
ع�ضرة، ويف �لثانية ع�ضرة عن ولد يف �لثامنة ع�ضرة. 
�لولد  �إىل  ونتحدث  �أحياناً  �لو�قع  نن�ضى هذ�  لكننا 

عن م�ضائل ل تتالءم حقاً مع �ضنه �أو ن�ضجه.
تالئم  ل  �مل�ضاألة  )ه��ذه  �ل�ضهرة  �جلملة  ُتعترب  ل 
نف�ضه  �ل��و�ل��د  يجد  ق��د  مبتذلة.  �أو  �ضخيفة  �ضنك( 
�أحياناً يف موقف �ضعب يدفعه �إىل �لتكلم مع ولده 
عندما  غالباً  ذلك  تفوق عمره. ويحدث  م�ضائل  يف 
�أولده  م��ع  ويعي�ص مب��ف��رده  م��ت��وح��د�ً  �ل��و�ل��د  يكون 
ل  �أن��ن��ا  �ضحيح  و�حل���زن.  �لأ���ض��ى  يتملكه  عندما  �أو 
ن�ضتطيع دوماً �ضبط �أع�ضابنا، ولكن علينا حماولة 

تفادي هذه �لهفو�ت قدر �مل�ضتطاع.

م�ساألة  �إىل  و�لنتقال  �لعقاب  فر�س  معرفة 
�أخرى:

قد يكون بع�ص �لأولد �أكر �ن�ضباطاً من غرهم. 
ميلكون  َم��ن  توجيه  �أو  تهدئة  �ل�ضعب  م��ن  ول��ك��ن 

�لقليل من �حلزم  �أحياناً  ي�ضتلزم  ما  عنيدة،  طباعاً 
ل  �جل�ضدي  �لعقاب  �أن  لذكر  د�ع��ي  ل  و�ل�ضر�مة. 
يجدي نفعاً. فال ُيعترب �ضرب �لولد �حلل �لأف�ضل، 
مع �أن �ضفعة خفيفة على �لفخذ قد ل تقلب �لعامل 
قدر  على  �لعقاب  يكون  �أن  يجب  عقب.  على  ر�أ���ض��اً 
طبيعة  تبّدل  مع  تتبدل  ل  �لقاعدة  فهذه  �خل��ط��اأ. 
�لعقاب. فقد حتّول �حلرمان من �خل��روج يف نزهة 
�إىل منع من ��ضتعمال �لكمبيوتر. وقد يكون �أحياناً 
�ل�����ض��روري �لت�ضديد ع��ل��ى ف��د�ح��ة �خل��ط��اأ كي  م��ن 
�رت��ك��اب��ه. ولكن بعد  �لكف ع��ن  �أهمية  �ل��ول��د  ي��درك 
�لن��ت��ه��اء م��ن �ل��ع��ق��اب، ل د�ع���ي لتذكر �ل��ول��د به. 
يجب �عتبار هذه �مل�ضاألة منتهية و�لنتقال �إىل �أمور 

�أخرى.

�ل�سماح لالأمور باأن تاأخذ جمر�ها �لطبيعي:
وي��ج��ب ترك  �لأولد ع��م��اًل ط��ب��ي��ع��ي��اً  ت��رب��ي��ة  ت��ب��ق��ى 
�ضحيح  �حلمل.  غ��ر�ر  على  �لعفوية،  لبع�ص  �ملجال 
�أن من �ل�ضروري مر�قبة حالة �حلامل، ولكن عند 
�لعملية  لهذه  �ل�ضماح  يجب  �ضالمتها،  من  �لتاأكد 
�لأم��ر عينه  تاأخذ جمر�ها. وينطبق  باأن  �لطبيعية 
�لزوجان  ينجب  �أن  �لطبيعي  فمن  �ل��رتب��ي��ة.  على 
�أن  يف  �ضك  ل  ويرعيانهم.  بهم  يعتنيا  و�أن  �لأولد 
�لرتبية،  طريقة  لتح�ضني  ���ض��روري  �لأ�ضئلة  ط��رح 

تقوم على �حلب  وول��ده  �لو�لد  �لعالقة بني  �أن  �إل 
�لرو�بط  �أن  �أح��ي��ان��اً،  يحدث،  �لأول.ول��ك��ن  �ملقام  يف 
بني �لو�لد وولده ت�ضعف مبرور �لوقت، وخ�ضو�ضاً 
�إذ� كان �لو�لد�ن منف�ضلني. نتيجة لذلك، يرت�جع 
�إعادة  ذل��ك،  بعد  ي�ضّعب،  ما  بامل�ضوؤولية،  �لإح�ضا�ص 
هذه  تكون  قد  و�لأولد.  �لأه��ل  بني  �لعالقات  بناء 
تعود  ما  غالباً  �لعالقات  لأن  عابرة،  جمرد مرحلة 
�إىل طبيعتها وت�ضتعيد زخمها مع بلوغ �لأولد �ضن 

�لر�ضد.
ك��رت ح���الت �ل��ط��الق و�لن��ف�����ض��ال يف يومنا هذ�. 
ب�ضهولة  و�ل��دي��ه��م��ا  م���ن���زيَل  ب���ني  �لأولد  وي��ن��ت��ق��ل 
و��ضحة. ولكن من �ل�ضروري تفهم ما ميرون به هم 
�أي�ضاً: فقد يتعبهم هذ� �لو �ضع وي�ضبب لهم م�ضاكل 
جمة. ويتطلب �ل�ضيطرة على هذه �ملرحلة �ل�ضعبة 
�لكثر من �ضبط �لنف�ص و�ل�ضرب، خ�ضو�ضاً عندما 

يبد�أ �لولد ي�ضعر �أنه �ضار ر��ضد�ً.

ل ترتدد يف �لتو�سيح:
يتمتع كل �لأولد بف�ضول كبر ول يكفون عن طرح 
�لأ�ضئلة. وتزد�د هذه �لأ�ضئلة تعقيد�ً فيما يكربون. 
وهذ� جيد بالتاأكيد، لأنه ي�ضّكل دلياًل على �أن �لولد 
ميلك عالقة جيدة ومنفتحة مع و�لديه ول يرتدد 
يف �لوثوق بهما لينمو ويتقّدم. لذلك من �ملهم جد�ً 

بطريقة  �أ�ضئلته  عن  �لإج��اب��ة  �ل��ول��د،  �إىل  �لإ�ضغاء 
�لن�ضيحة  نن�ضى  �أن  دون  م��ن  وم��ف��ه��وم��ة  و����ض��ح��ة 
�ل��ر�ب��ع��ة �ل����و�ردة �أع����اله. و���ض��و�ء ت�����ض��اءل �ل��ول��د عن 
ولدة  مثل  �ضعيدة  منا�ضبة  �أو  �لنف�ضال  �أو  �مل���وت 
قدماً  للم�ضي  م��ه��م��اً  �حل����و�ر  يبقى  ج��دي��د،  ط��ف��ل 

و�لنمو بطريقة جيدة و�إيجابية.

�حرت�م متبادل:
ل ت��ك��ون �ل��رتب��ي��ة ج��ي��دة يف ظ���ل غ��ي��اب �لح����رت�م 
�ملتبادل. �إذ� كان �حرت�م �لأهل قدمياً قدم �لديانات 
�ل�ضماوية، ُيعترب �حرت�م �لولد حديثاً ن�ضبياً. وكما 
�ل�ضروري  ومن  �إن�ضان  �لولد  �لنف�ص،  علماء  يذكر 
�لتعامل معه على هذ� �لأ�ضا�ص. �ضحيح �أن �لثقافات 
تتبدل، ولكن يجب �أل نن�ضى �أن �لأولد طاملا �ضكلو� 
ي�ضاركو�  �أن  يلزم  لذلك  للعائلة.  طبيعياً  �م��ت��د�د�ً 
بالقيام  يكتفو�  و�أل  و�لعائلية،  �ملنزلية  �لأعمال  يف 
�ل��ول��د يف �حل�ضار�ت  �مل��در���ض��ي��ة.حت��ّول  ب��ال��و�ج��ب��ات 
وي�ضّكل  �مل�ضاعدة  عليه  �لعائلة  يف  فرد  من  �لغربية 
خمزوناً من �ليد �لعاملة �إىل )ولد ملك(. �ضحيح 
�جلميع  �أن  �إل  ت��دري��ج��ي��اً،  ح�ضل  �ل��ت��ب��ّدل  ه���ذ�  �أن 
ي�ضّكل  �ملتبادل  �لح���رت�م  ب��اأن  �ليوم  مقتنعني  باتو� 
�أ���ض��ا���ص �ل��رتب��ي��ة �جل��ي��دة. ل��ك��ن �لع���ت���د�ل �ضروري 
�أي  �مل��ي��ز�ن يف  �أل متيل كفة  �مل��ج��ال وي��ج��ب  يف ه��ذ� 
�لولد  �إىل  �لأه��ل  يعهد  �أل  من �لجت��اه��ني. فيجب 
باأعمال ومهام تثقل كاهله، كذلك يلزم �أل يفرطو� 
يف تدليله. ف�ضاًل عن ذلك، من �ل�ضروري �أل ينجّر 
�لأهل ور�ء رغبات ولدهم ونزو�ته، بل عليهم تاأكيد 

دورهم و�ضلطتهم كاأهل.

�بَق حذرً�:
يدرك كل �لأه��ل �أن عليهم مر�قبة �أولده��م عندما 
�أو قرب  �ل�ضاطئ  على  يلعبون  �أو  �لطريق  يجتازون 
�أو  حو�ص �ل�ضباحة. فمن �ملمكن دوم��اً وق��وع ح��ادث 
يبقو�  �أن  �لأه���ل  على  لذلك  للغرق.  �ل��ول��د  تعر�ص 
حذرين. ويجب �أل يتخلو� عن حذرهم هذ� عندما 
�ملمكن  �أن من  �لبع�ص  �لولد قلياًل. قد يظن  يكرب 
�لولد يقوم بخيارته هو  وت��رك  �لتخلي عن �حل��ذر 
فيه  يبقى  �ل���ذي  ه���ذ�  جمتمعنا  يف  ول��ك��ن  بنف�ضه. 
�أهله فرتة طويلة، �ضار من �ل�ضعب  �لولد يف كنف 

على �لأهل �ليوم �لتخلي عن حذرهم.ُي�ضطر �لأهل 
�أو حم��اول��ة ذلك  �أولده�����م،  �أ���ض��دق��اء  �إىل م��ر�ق��ب��ة 
على �لأق��ل، و�لتحقق من �أن �لولد �لأكرب ل ي�ضعر 
�لولد دوماً  بتعب غر م��ربر. كذلك عليهم تذكر 
مبخاطر �لتبغ و�ملخدر�ت و�لقيادة بتهور. وما هذه 
�إل غي�ص من في�ص. ول �ضك يف �أن هذه �لو�جبات 
تطيل �ليوم و�جبات �لأهل وم�ضوؤولياتهم. فقد بات 
�لدرب طوياًل �إىل �أن يبلغ �لولد �ضن �لر�ضد ويحقق 

��ضتقالليته.

تعّلم غ�س �لنظر:
ل �ضك يف �أن من و�جبات �لأهل �لتاأديب و�لتوبيخ. 
�لهفو�ت.  بع�ص  عن  �لتغا�ضي  �أحياناً  عليهم  ولكن 
منها  �ل���ك���ب���رة  �لأخ������ط������اء،  �لأولد  ك����ل  ي���ق���رتف 
بعد  ولكن  بحماقة.  �أحياناً  ويت�ضرفون  و�لب�ضيطة، 
من  جدوى  فال  ومعاقبتهم،  هذ�  �ضلوكهم  مناق�ضة 
تذكرهم با�ضتمر�ر بها و�لعودة �إليها مع كل م�ضكلة 
يرى  عندما  �ضعباً،  ذل��ك  ي��ك��ون  ق��د  تن�ضاأ.  ج��دي��دة 
يتنبهو�  ل  وق��د  �لأه��م��ي��ة.  بالغة  �مل�ضاألة  �أن  �لأه���ل 
من  ول��ك��ن  ه���ذه.  �لطبيعية  فعلهم  ردة  �إىل  �أح��ي��ان��اً 
يلزم  فعاًل. كذلك  �لولد  تعّلم م�ضاحمة  �ل�ضروري 
يقرتفه من  م��ا  ين�ضيان  ل  و�أم���ه  �أب���اه  �أن  ي�ضعر  �أل 

�أخطاء.
ل �ضك يف �أن كل �لن�ضائح جيدة، وخ�ضو�ضاً �لأبوية 
منها. لكن �مليزة �لأ�ضا�ضية �لتي يجب �أن يتحلى بها 
كل �أب و�أم تبقى م�ضاعر �حلب �لتي يكناها لولدهما 

ومعرفة كيفية �لإعر�ب عنها.

ولد �سلعة
يحاول بع�ص �لأهل بطريقة لو�عية حتويل ولدهم 
هذ�  ف��ب��ات  و�ل�����ض��ع��ادة.  ب��ال��ر���ض��ا  ل��ل�����ض��ع��ور  �أد�ة  �إىل 
�لأهل  خاللها  م��ن  يتاأكد  و�ضيلة  �ل�ضلعة(  )�ل��ول��د 
�إىل  بالفخر نظر�ً  من كفاء�تهم ويعززون �ضعورهم 

�لنجاحات �لتي يحققونها من خالله.
ي��خ��رب �ل��ك��ث��ر م���ن �لأه������ل �أن���ه���م ل ي��ن��ف��ك��ون عن 
�مل�ضاكل  بع�ص  �ل��ول��د  ي��و�ج��ه  عندما  �لأ�ضئلة  ط��رح 
�ملهني  م�ضتقبله  ع��ل��ى  ي��خ��اف��ون  ف��ه��م  �مل��در���ض��ة.  يف 
لذلك  نف�ضية.  م�ضاكل  ولدهم  يعاين  �أن  ويخ�ضون 

يبقى �لأهل يف حالة تيقظ د�ئم.

عاِلْج �لأعباء �لقدمية بعلم �لأن�ساب
مل  �ل��ت��ي  �مل�ضائل  �أي  عائلتك،  يف  �لعالقة  �حل����و�دث  تخّيل 
يفهمها �أ�ضالفك �أو مل يتقبلوها، فت�ضطر �لأجيال �لالحقة 
�مل�ضائل  تلك  تتمّثل  رمب��ا  معها.  و�لتعامل  ��ضتيعابها  �إىل 
حياته  ب���اأن  �ل��ف��رد  ي�ضعر  �أو  نف�ضية،  �أو  ج�ضدية  ب��اأع��ر����ص 
م�ضطربة ب�ضبب معاناة �لآخرين، �أو يبقى عالقاً يف �ملا�ضي 
يتم�ّضك مبعتقد�ت و�ضو�بط متنعه من عي�ص حياته يف  �أو 

�لزمن �حلا�ضر.

كي يعيد �لفرد �لرتكيز على حياته، يجب �أن يحّدد يف �ملقام 
�لتي ل تعنيه وتبعده عن حقيقته، ثم يجب  �مل�ضائل  �لأول 
�أن ير�ضم �ضجرة عائلته مع حذف بع�ص �لأ�ضماء ون�ضيانها. 
�أو ين�ضب �إىل  يعجز �لبع�ص عن حتديد مكانته يف �ل�ضجرة 
نف�ضه مكانة وهمية. �إنها مقاربة خاطئة لأن لكل فرد مكانة 
�ملزيفة  مكانته  عن  يتخّلى  �أن  يجب  ل��ذ�  عائلته،  يف  و�ح��دة 
ويعيد �أ�ضالفه �إىل موقعهم �ل�ضحيح كي يجد نف�ضه ويتحّرر 

من �أعبائه.

عاِلْج �لأفكار �مل�سيئة بالتحليل �لنف�سي
ي�ضّكل �لتحليل �لنف�ضي جتربة �ضاقة ومكلفة جتعل �ل�ضخ�ص 
ي����درك م���ا ح����اول جت��اه��ل��ه ف���رتة ط��وي��ل��ة. ي��ت�����ض��ّرف �لفرد 
ولقاء�ت  عائلية وحو�دث  ملعتقد�ت  نتيجة  بطريقة لو�عية 
موؤثرة تدفعه �إىل مو�جهة �لعو�ئق نف�ضها. �إذ� كنت تتعّر�ص 
مثاًل لرف�ص د�ئم من �ل�ضريك، رمبا ي�ضر و�ضعك �إىل �أنك 
تكرر عن غر ق�ضد حو�دث �ملا�ضي وجتد متعة معّينة يف ما 
ي�ضتخرج  كي  عدة  �ضنو�ت  �لنف�ضي  �لتحليل  يتطّلب  تفعله. 
و�جلو�نب  �ل��الوع��ي  وي�ضتك�ضف  و�مل�ضاعر  �لكلمات  �أع��م��ق 

�ل�ضائبة يف �ل�ضخ�ضية.
يهدف �لعالج �إىل �إز�لة �لأوهام كي يدرك �ل�ضخ�ص �أن �ضبب 
�نزعاجه �لأ�ضا�ضي يرتبط بنق�ٍص كامن وعجز عن �لتعبر 
عن �مل�ضاعر �ضفهياً. �ضيتمّكن يف �لنهاية من �لقيام بخيار�ت 
و��ضحة ومعاجلة �ملتعة �لتي يجدها يف �ملعاناة عرب جتديد 
عالقته بالعامل. هكذ� ي�ضبح �لتحليل �لنف�ضي جتربة حية 

وفاعلة وخفيفة من �ضاأنها �أن تعّزز �لرغبة يف �حلياة.

�سّحح ت�سرفاتك عرب �لقبول و�للتز�م
ح���و�دث �حل��ي��اة و�ل��ع��و�ط��ف �أ�ضبه ب���الأم���و�ج. ي��ق��رتح عليك 
ع��الج �ل��ق��ب��ول و�لل���ت���ز�م تقّبل ك��ل م��ا ي��ح��دث ورك���وب تلك 
هذه  لتحقيق  �حلقيقية.  قيمك  م��ن  ل��ل��ت��ق��ّرب  )�لأم������و�ج( 
�لغاية، يجب �أن تقّوي حد�ضك ومرونتك �لنف�ضية وقدرتك 
على �تخاذ �لقر�ر�ت. تدخل هذه �ملقاربة يف خانة �لعالجات 
�لقبول،  �ملر�قبة،  مر�حل:  �أربع  وتقرتح  �ل�ضلوكية  �ملعرفية 

�لتفاو�ص، �للتز�م. رمبا �عتدَت على �لت�ضرف بعد�ئية حني 
تختلف مع �ضخ�ص �آخر يف �جتماع عمل �أو متيل �إىل �عتبار 
نف�ضك نكرة. لكن بدل �أن ت�ضمح مل�ضاعرك و�أفكارك �ل�ضلبية 
و�تخذ  �مل��وق��ف  وتقّبل  يح�ضل  م��ا  ر�ق��ب  عليك،  بال�ضيطرة 

قر�ر�تك بح�ضب �ضياق �حلو�دث.
�ضت�ضتفيد من ممار�ضة �لتاأمل �لو�عي لكت�ضاب هذه �لقدرة. 
بقر�رك  �ل��ت��زم  ث��م  قيمك  م��ع  يتما�ضى  �ضلوك  باأن�ضب  فّكر 
ت�ضتطيع  لكنك  عو�طفك،  عن  م�ضوؤوًل  ل�ضت  باأنك  و�قتنع 
��ضتعمال طاقة �لغ�ضب للت�ضاجر مع �لنا�ص �أو للتاألق و�إثبات 

�لذ�ت!

عاِلْج �ل�سدمات عرب �إبطال �لتح�س�س
�ل�ضدمة عبارة عن حدث غابر يعوق حياتك �لر�هنة. تبقى 
�إيجاد من  �ل�ضدمة خفيفة �أحياناً وتقت�ضر مثاًل على عدم 

ي�ضمعك يف طفولتك، لكنها ت�ضبح هائلة �إذ� �رتبطت بخوف 
�ضديد. �ل�ضدمة حالة نف�ضية وتقبع �ملعلومات �ملرتبطة بها 
�ضبب )�ضوت،  لأب�ضط  تتجدد  �أن  يف �جلهاز �حل��ويف وميكن 

ر�ئحة، عاطفة، �ضورة...(.
�لتح�ض�ص  �إب��ط��ال  ع���الج  ع��رب  �لعينني  م��ن خ���الل حت��ري��ك 
و�إعادة �ملعاجلة، ميكن �إطالق عملية طبيعية من �لندماج 
�لنتائج فورية: تتذكر �حلدث  �ضتكون  �لع�ضبي و�لعاطفي. 

جمدد�ً لكنه لن ي�ضبب لك �ملعاناة هذه �ملرة.
�مل�ضاب  �ل�ضخ�ص  �أن يحّدد  يكفي  �حل��و�دث.  ل�ضرد  د�ع��ي  ل 
و�لعو�طف  ��ضرتجاعها  ي�ضتطيع  ذك��رى  �أق��دم  مزمن  بقلق 
�ملرتبطة بها قبل تن�ضيط حركات �لعني �لثنائية. بعد ذلك، 
تبد�أ عملية �لتعايف تلقائياً، من دون ح�ضول تدّخل مبا�ضر �أو 
لة. يتطّلب بع�ص �ل�ضدمات جل�ضات  تقدمي تف�ضر�ت مف�ضّ

عالجية عدة بينما ُتعاَلج �ضدمات �أخرى ب�ضرعة فائقة.

مــنــ�عـــــات
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يبذل �لأهل ق�سارى جهدهم ليح�سنو� تربية �أولدهم. ويحاولون �أحيانًا �لتح�سن من خالل مطالعة مو�د تثقيفية 
متخ�س�سة، �أو يلجاأون �إىل �أطباء �لأولد وغريهم من �خلرب�ء و�أ�سحاب �لخت�سا�س لي�سمنو� �أنهم ل يهملون �أحد 
�أوجه حياة �أولدهم. لكن جمرد ت�ساوؤل �لأهل عما �إذ� كانو� �أهاًل �ساحلني يدل على �أنهم كذلك على �لأرجح، لأن 

�لأهل �ل�سيئني قلما يكرتثون بذلك. �إليك لئحة �سغرية ببع�س �لن�سائح �لتي ميكنك �تباعها: 

اف�سل اخلطوات للتحرر من م�سكالتك العالقة

�ل�سعور بالأمان من �أهم حاجات �لبناء �لأ�سا�سية

ن�سائح مفيدة ت�ساعدكم يف تربية اأولدكم
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املال والأعمال

تنّظمها للمرة �لأوىل �سمن عرو�س �سيف �ل�سارقة ملدة 3 �أيام

ال�سيف الكربى" حتى 80 % "تخفي�سات  " ُتطلق  ال�سارقة  " غرفة 

م�ساحات لعر�س منتجاتهم وباقات �نرتنت ح�سرية

»اقت�سادية دبي« توقع �سراكة مع تعاونية الحتاد و »دو« 
لدعم اأ�سحاب م�ساريع التاجر الإلكرتوين

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�ضارقة  �إم��ارة  يف  �ملقبل  �لثالثاء  تنطلق 
�ل�ضارقة  ���ض��ي��ف  “تخفي�ضات   ح��م��ل��ة 
جت���ارة  غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �لكربى” 
�ضمن  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل�����ض��ارق��ة  و���ض��ن��اع��ة 
�ل�ضارقة”،  ���ض��ي��ف  “عرو�ص  ف��ع��ال��ي��ات 
وت�����ض��ه��د ح�����ض��وم��ات غ���ر م�����ض��ب��وق��ة ت�ضل 
�إىل %80 على �أرقى �لعالمات �لتجارية 

وخمتلف �أنو�ع �ملنتجات و�لب�ضائع.
وت�ضتمر حملة تخفي�ضات �ضيف �ل�ضارقة 
�ملحال  جميع  فيها  ت�ضارك  �لتي  �لكربى، 
م�ضتوى  على  �لت�ضوق  مر�كز  �لتجارية يف 
�لإم��ارة، ثالثة �أيام متتالية، حيث تختتم 
�أغ�ضط�ص   31 �خلمي�ص  ل��ي��ل  فعالياتها 
م���ن �جلو�ئز  ب���اق���ة  وت��ت�����ض��م��ن  �جل������اري، 
�ل�ضيار�ت  من  ع��دد�ً  ت�ضمل  �لتي  �جل��اذب��ة 
�مل�ضرتيات  وق�ضائم  �ل��ف��ري��دة  و�ل��ع��رو���ص 

�لقيمة و�ملغرية.

�إب���ر�ه���ي���م ر�����ض���د �جل�������رو�ن مدير  وق�����ال 
و�لت�ضويق  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات  �إد�رة 
ُتعترب  �ل�ضارقة،  و�ضناعة  يف غرفة جت��ارة 
تخفي�ضات �ضيف �ل�ضارقة �لكربى مبادرة 
جديدة ت�ضاف �إىل فعاليات عرو�ص �ضيف 
�لذي  �لأه���م  �ل�ضياحي  �حل���دث  �ل�����ض��ارق��ة 
تنظمه �لغرفة �ضنوياً، وذلك بالتعاون مع 
هيئة  تنظمها  �لتي  �ل�ضارقة  �ضيف  حملة 

�لإمناء �ل�ضياحي و�لتجاري بال�ضارقة.
تخفي�ضات  حملة  �أن  �جل�����رو�ن  و�أ����ض���اف 
�ل��ك��ربى ج����اءت ت��رج��م��ة ل�ضعار  �ل�����ض��ي��ف 
تقام  �لتي  �ل�ضارقة  �ضيف  عرو�ص  حملة 
باأف�ضل  “ت�ضوق  عنو�ن  حتت  �ملو�ضم  ه��ذ� 
من  �لقّيمة”،  و�ل��ع��رو���ص  �لتخفي�ضات 
بيع  حم�����ل   1000 م�����ن  �أك��������ر  خ������الل 
هذه  يف  �مل�ضاركة  على  حر�ضت  بالتجزئة 
�لعرو�ص، لفتاً �إىل �أن �إطالق هذه �ملبادرة 
وزو�رها  �لإم���ارة  �ضكان  �إ�ضعاد  بهدف  ج��اء 
�قرت�ب  �ملبارك ومع  �لأ�ضحى  ع�ضية عيد 

م��و���ض��م �ل���ع���ودة ل��ل��م��د�ر���ص مب���ا ي�����ض��ه��م يف 
�لأه���ل، وكذك  �لأع��ب��اء عن كاهل  تخفيف 
�إت���اح���ة �ل��ف��ر���ض��ة ل��ع�����ض��اق �ل��ت�����ض��وق لعي�ص 
بالبهجة  م��ل��ي��ئ��ة  م��ث��ال��ي��ة  ت�����ض��وق  جت��رب��ة 
تندرج  كما  �لأ�ضعار.  وباأف�ضل  و�خل��ي��ار�ت 
لتن�ضيط  �ل��غ��رف��ة  �ضعي  �إط����ار  يف  �حل��م��ل��ة 
وخمتلف  و�ل�ضياحية  �لتجارية  �حل��رك��ة 
�ضمن  �لإم���ارة  يف  �لقت�ضادية  �لقطاعات 
ج��ه��وده��ا ل��رت���ض��ي��خ م��ك��ان��ة �ل�����ض��ارق��ة على 
و�لت�ضوق  ل��ل�����ض��ي��اح��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �خل���ارط���ة 

وممار�ضة �لأعمال.
رئي�ص  �ل�ضويدي  هناء  قالت  جانبها،  من 
غرفة  يف  و�ل����ع����رو�����ص  �مل����ه����رج����ان  ق�����ض��م 
عرو�ص  �إن  �ل�����ض��ارق��ة،  و���ض��ن��اع��ة  جت����ارة 
متز�يد�ً  �إق���ب���اًل  ���ض��ه��دت  �ل�����ض��ارق��ة  �ضيف 
ومر�كز  �لتجارية  �مل��ح��الت  �أ���ض��ح��اب  م��ن 
“تخفي�ضات  حملة  يف  للم�ضاركة  �لت�ضوق 
تنظمها  �ل��ت��ي  �لكربى”  �ل�ضارقة  �ضيف 
حظيت  و�ل����ت����ي  �لأوىل  ل���ل���م���رة  �ل���غ���رف���ة 

جمتمع  م��ن  و��ضعة  �ضريحة  با�ضتح�ضان 
�أن �حلركة  �لإم�����ارة، م��وؤك��دة  �لأع��م��ال يف 
�لأيام  يف  وت��األ��ق��اً  زخ��م��اً  �ضتزد�د  �لتجارية 
�لتي  �ل�����ض��ارق��ة  ل��ع��رو���ص �ضيف  �لأخ����رة 

تختتم فعالياتها يف 9 �ضبتمرب �ملقبل.
و�أ�ضافت �ل�ضويدي �أن �حلملة �لتي تنطلق 
�آخر ليل �خلمي�ص  �لثالثاء وت�ضتمر حتى 
ن�ضبتها  ت�ضل  تخفي�ضات  ت�ضهد  �ملقبلني، 
�إىل %80 على �أرقى �لعالمات �لتجارية 
وذلك  و�مل��ن��ت��ج��ات،  �لب�ضائع  م��ن  وغ��ره��ا 
يف م����ب����ادرة م���ن �ل���غ���رف���ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
لتن�ضيط  و�لتجزئة  �لت�ضوق  مر�كز  قطاع 
�لأ�ضحى  عيد  ف��رتة  قبل  �ملبيعات  حركة 
�مل��ب��ارك وف���رتة �ل��ع��ودة ل��ل��م��د�ر���ص، لفتة 
�إىل �أن �حلملة تقام و�ضط �أجو�ء �حتفالية 
تلبي  مميزة  وتر�ثية  وثقافية  وترفيهية 
�حتياجات و�أذو�ق زو�ر �لإمارة من خمتلف 
�لفئات �لعمرية، وترت�فق مع باقة كبرة 
�أعلنت  �لتي  �لقّيمة  و�لهد�يا  من �جلو�ئز 

و�ملحال  �لت�ضوق  مر�كز  من  �لعديد  عنها 
م���ن مر�كز  �ل��ع��دي��د  �ل��ت��ج��اري��ة.و�أع��ل��ن��ت 
�جلو�ئز  �ضلة من  �لإم���ارة عن  �لت�ضوق يف 
�ملغرية �لتي �ضيتم �ل�ضحب عليها يف ختام 
مو�ضم عرو�ص �ضيف �ل�ضارقة لهذ� �لعام، 
�ضيارة  �ل�����ض��ارق��ة  �ضنرت  �ضيتي  ق���ّدم  حيث 
 Toyota Fortuner 2017
�مل��ت�����ض��وق��ني من  �أح����د  ل��ت��ك��ون م��ن ن�ضيب 
يف  �ضيجري  �ل��ذي  �لكبر  �ل�ضحب  خ��الل 

نهاية �ملو�ضم. 
�ضيارة  تقدمي  عن  �ضنرت  �ضحارى  و�أعلن 
مر�ضيد�ص S 500 cabriolet لزو�ره 
بالإ�ضافة �إىل �لتكفل مب�ضاريف عام كامل 
�لدر��ضية  و�ل��ر���ض��وم  م��ن��زل  �إي��ج��ار  ت�ضمل 
و�لت�ضالت  �لكهرباء  وفو�تر  لالأطفال 
ووقود �ل�ضيارة، بقيمة �إجمالية تبلغ 130 
�ألف درهم. يف حني قّدم ميغا مول �ضيارة 
لكز�ص LX 570 بالإ�ضافة �إىل عدد من 

ق�ضائم �ل�ضر�ء بقيمة 15 �ألف درهم.

مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات يوقع مذكرة تعاون مع �سركة تريند مايكرو
• •اأبوظبي-الفجر: 

و�ملعلومات،  �لإل���ك���رتون���ي���ة  ل��الأن��ظ��م��ة  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  وق����ع 
قطاع  �أعمال  وت�ضير  تطوير  عن  �مل�ضوؤولة  �حلكومية  �جلهة 
مذكرة  �أبوظبي،  �إم��ارة  يف  و�لت�ضالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
تعاون و�ضر�كة ��ضرت�تيجية مع �ضركة تريند مايكرو، �ل�ضركة 
�لدولية �لر�ئدة يف جمال �لأمن �لإلكرتوين و�أمن �ملعلومات، 
يف  جهة  ل84  متطورة  برجمية  حلول  تقدمي  بهدف  وذل��ك 

حكومة �أبوظبي �لإلكرتونية.
وكجزء من مذكرة �لتعاون، �ضتقوم �ضركة تريند مايكرو بتوفر 
خ��دم��ات �لأم���ن �لإل��ك��رتوين �لأم���ر �ل���ذي م��ن ���ض��اأن��ه �أن يعزز 
�لإلكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  ملركز  �لإلكرتوين  �لأمن  بيئة 
�حلكومية  �جلهات  من  �ل�ضرت�تيجيني  و�ضركائه  و�ملعلومات 
كجزء  �لتوعوية  �لعمل  ور�ضات  من  �ضل�ضلة  تنظيم  �ضيتم  كما 

من �ل�ضر�كة لدعم جهود نقل �ملعرفة و�ل�ضتفادة من �خلرب�ت 
�ل��دول��ي��ة. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �مل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال ���ض��ع��ادة ر����ض��د لحج 
�لإلكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  �ملن�ضوري، 
�لتقنية  �لتحتية  للبنية  �لد�عمة  �لعو�مل  توفر  و�ملعلومات: 
وبيئة �أمن �ملعلومات للم�ضتخدمني و�ضركائنا �ل�ضرت�تيجيني 
�لإلكرتونية،  �أب��وظ��ب��ي  حلكومة  حم���وري  تخطيطي  عن�ضر 
�جلديدة  �ل�ضر�كات  وتاأ�ضي�ص  تنويع  على  با�ضتمر�ر  نعمل  لذ� 
م��ع خ���رب�ء �لأم����ن �لإل���ك���رتوين م��ن �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص ح�ضب 
�لحتياجات �ملتغرة ،ونحن نتطلع �إىل تعاون مثمر مع �ضركة 
تريند مايكرو.وتابع �ملن�ضوري: نعترب �ل�ضر�كات �ل�ضرت�تيجية 
مركز  لعمليات  �أ�ضا�ضية  ركيزة  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  بني 
و�مل��ع��ل��وم��ات، ودع��ام��ة هامة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي لالأنظمة 
لتاأ�ضي�ص حكومة  روؤيتنا  لدعم  �ملعرفة  وتبادل  �خل��رب�ت  لنقل 
�أج���ل خدمة  �لب��ت��ك��ار و�لإب����د�ع م��ن  ر�ئ���دة قائمة على  رقمية 

كافة �أطياف �ملجتمع.وبدوره، قال �إيهاب معو�ص، نائب رئي�ص 
�ضركة تريند مايكرو ملنطقة �لبحر �لأبي�ص �ملتو�ضط و�ل�ضرق 
�لأو���ض��ط و�أف��ري��ق��ي��ا: نعي ج��ي��د�ً �ل���دور �مل��ح��وري �ل���ذي تلعبه 
لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  مثل  �حلكومية  �لتنظيمية  �لهيئات 
�لإلكرتونية و�ملعلومات، وهي �ضّباقة يف ��ضتيعاب �أحدث حلول 
حماية  يف  منظومة  �ملركز  ميتلك  �إذ  �ملعلومات  �أم��ن  و�أنظمة 
و�ملتغر�ت  �لتهديد�ت  ومو�جهة  �لإلكرتونية  �لتحتية  �لبنية 
�مل�ضتمرة يف جمال �لأمن �لإلكرتوين و�أمن �ملعلومات ،و�ضتعمل 
هذه �لتفاقية على تعزيز  هذه �جلو�نب وحتقيق �أمان للنظم 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �حلكومية  باجلهات  �خلا�ضة  �لإلكرتونية 
 ،™XGen تكنولوجيا  ت��وف��ر  �لآن  ب��الإم��ك��ان  �أ���ض��ب��ح  .ك��م��ا 
�إىل  و�مل�ضتندة  �لقطاع  م�ضتوى  على  �ل��ر�ئ��دة  حلولنا  �إح���دى 
�حلالية  �لأمنية  �لتهديد�ت  ملو�جهة  �لآيل  �لتعلم  برجميات 

و�مل�ضتقبلية د�ئمة �لتغر .

•• دبي-الفجر: 

وق����ع ق���ط���اع �ل��ت�����ض��ج��ي��ل و�ل���رتخ���ي�������ص �ل���ت���ج���اري يف 
مع   بال�ضر�كة  وذل��ك  تعاون،  �تفاقية  دب��ي،  �قت�ضادية 
كل من: تعاونية �لحتاد، و�ضركة �لإمار�ت لالت�ضالت 

�ملتكاملة دو. 
ت��ع��اون��ي��ة �لحت�����اد ع��ل��ى تخ�ضي�ص  �ت��ف��اق��ي��ة  وت��ن�����ص 
م�ضاحات عر�ص ملنتجات �أ�ضحاب م�ضاريع من رخ�ضة 
�لبيع �خلا�ضة  �لتاجر �للكرتوين يف خمتلف منافذ 

بفروع تعاونية �لحتاد. 
فيما تن�ص �تفاقية دو على تقدمي عرو�ضات ح�ضرية 
ت�ضمل باقات بيانات و�ت�ضال هاتفية وغرها من �ملز�يا 
من  �للكرتوين  �لتاجر  رخ�ص   �أ�ضحاب  متكن  �لتي 
�إىل  �لتفاقية  وتهدف  عمالئهم  مع  �لتو��ضل  زي��ادة 
دعم وت�ضويق رو�د �لأعمال من �أ�ضحاب �مل�ضاريع �لتي 
تد�ر عرب قنو�ت �لتو��ضل �لجتماعي، مما يوؤكد ذلك 
حر�ص �قت�ضادية دبي على ت�ضهيل مز�ولة و��ضتد�مة 
�لإلكرتونية،  �لتجارية  �لرخ�ص  لأ�ضحاب  �لأع��م��ال 
و��ضتد�مة  �لتناف�ضية  �ل��ق��درة  م��ن  يعزز  �ل��ذي  �لأم���ر 

م�ضاريعهم يف �إمارة دبي.

وتعنى مبادرة �لتاجر �للكرتوين برتخي�ص �مل�ضاريع 
�لتجارية، �لتي تد�ر عرب مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي 
م��ن ق��ب��ل م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة، وم��و�ط��ن��ي دول جمل�ص 
و�لذين  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �لقاطنني  �خلليجي  �لتعاون 
ي��ت��خ��ذون م��ن م��و�ق��ع �ل��ت��و����ض��ل �لج��ت��م��اع��ي و�ضيلة 

ملمار�ضة �أعمالهم �لتجارية.
وقام بتوقيع �لتفاقية �لتي جرت يف مبنى �قت�ضادية 
�ملدير  بو�ضهاب،  م��ن: عمر  ك��ل  �لأع��م��ال،  بقرية  دب��ي 
�لتجاري  و�ل��رتخ��ي�����ص  �لت�ضجيل  لقطاع  �لتنفيذي 
�إد�رة  م��دي��ر  �لب�ضتكي،  و���ض��ه��ي��ل  دب���ي،  �ق��ت�����ض��ادي��ة  يف 
�ل�ضعادة و�لت�ضويق يف تعاونية �لحتاد، و �أحمد علي بو 
�لعالقات �حلكومية   �لأول لرئي�ص  – �لنائب  رحيمة 
و�ملدر�ء  �مل�ضوؤولني  عدد من  �إىل جانب ح�ضور  دو  يف 
وموؤ�ض�ضاتها،  دب��ي  �قت�ضادية  م��ن  لكل  �لتنفيذيني 

وتعاونية �لحتاد، و دو. 
يف  �لأع��م��ال  بقرية  �ل��ذك��ي��ة  �ل�ضالة  من�ضة  و���ض��ه��دت 
�قت�ضادية دبي عقب توقيع �لتفاقية عر�ضاً لعدد من 

م�ضاريع �لتاجر �للكرتوين. 
وعلى �لنحو ذ�ته، قال عمر بو�ضهاب: ي�ضرنا �ليوم �أن 

نعلن عن �ضر�كتنا �ل�ضرت�تيجية مع تعاونية �لحتاد 
“�لتاجر  رخ�ص  �أ�ضحاب  دع��م  �ضبيل  يف  وذل��ك  دو،  و 
تثبت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  نثمن  نحن  �لإلكرتوين”. 
و�ضعي  �أحجامه،  مبختلف  �لأعمال  جمتمعات  تظافر 
رو�د �لقطاع �خلا�ص يف دعم �مل�ضاريع �لفتية و�إعطاء 
�لفر�ضة �أمامهم للدخول و�لتناف�ص يف �ل�ضوق �ملحلي، 
وبالتايل  وخ��دم��ات��ه��م،  منتجاتهم  ع��ر���ص  خ��الل  م��ن 
�ل�ضهام يف دفع �لعجلة �لقت�ضادية لإمارة دبي ودولة 

�لإمار�ت على وجه �لعموم.
توفر  �إىل  دب��ي  �قت�ضادية  ت�ضعى  بو�ضهاب:  و�أ���ض��اف 
�لبيئة �ملثالية، وتقدمي �لآلية �لفعالة لتنظيم ممار�ضة 
�لعمل �لتجاري يف �إمارة دبي. متثل �ضر�كتنا �حلالية 
�لتجار من  �أم��ام  �لعقبات  تذليل  نحو  �لطريق  بد�ية 
وفرت  حيث  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��ضل  م��و�ق��ع  �أ���ض��ح��اب 
�قت�ضادية دبي من خالل برنامج �لتاجر �للكرتوين، 
من  متكينهم  ع��رب  �مل�����ض��اري��ع  لأ���ض��ح��اب  �لت�ضهيالت 
�ضت�ضهد  �لم���ار�ت.  بدولة  �ملقام  �ملعار�ص  يف  �مل�ضاركة 
يف  �ملتخ�ض�ضني  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
قطاعات �لأعمال، �إىل جانب عقد �لرب�مج �ملتخ�ض�ضة 
�لتي متكن �ضاحب �مل�ضروع �ل�ضتفادة ب�ضكل �أكرب من 

ممار�ضة ن�ضاطه �لتجاري.
�لإلكرتوين  �ل��ت��اج��ر  رخ�ضة  �أن  على  بو�ضهاب  و�أك���د 
توفر �لعديد من �لمتياز�ت لأ�ضحابها، ومن �أبرزها 
معرفة تقييم �مل�ضرتين له �أو �مل�ضتفيدين من خدماته 

و�أي مالحظات من قبلهم. 
عن  �لبحث  �إمكانية  ي�ضهل  �لربنامج  �أن  �إىل  م�ضر� 
�لتجاري،  �ل�ضم  �أو  �لن�ضاط  ن��وع  خ��الل  من  �مل�ضروع 
�لتو��ضل  ق��ن��و�ت  جلميع  �مل�ضرتي  و���ض��ول  و�إم��ك��ان��ي��ة 
�مل�����ض��ج��ل��ة يف ���ض��ف��ح��ة و�ح�����دة، وب��ال��ت��ايل ف��ت��ح قنو�ت 

للو�ضول �إىل عمالء جدد.
وطني  ككيان  �لب�ضتكي:  �ضهيل  ق��ال  �ملنا�ضبة،  وبهذه 
��ضرت�تيجية  �ضر�كات  �إن�ضاء  على  نحر�ص  �قت�ضادي 
للمتعاملني  �مل�����ض��اف��ة  �لقيمة  ذ�ت  �مل���ب���ادر�ت  تخ�ص 
و�ل��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ك��اف��ة �لأط�����ر�ف م��ن �جل 
�إىل  م�ضر�ً  �آم��ن��ه،  ��ضتثمارية  بيئة  خلق  يف  �ل���ض��ه��ام 

�لتاجر  رخ�ص  لأ�ضحاب  �لدعم  �ضتقدم  �لتعاونية  �أن 
م�ضاحات  بتخ�ضي�ص  قيامها  خ��الل  من  �لل��ك��رتوين 
لعر�ص منتجاتهم من خالل منافذ �لبيع �لتابعة لها 

و�ملنت�ضرة يف �إمارة دبي.
�لبيع  جم��ال  يف  خمت�ضون  كوننا  �لب�ضتكي  و�أ���ض��اف 
لإد�رة  �لالزمتان  و�ملعرفة  �خل��ربة  ولدينا  بالتجزئة 
وت�����ض��غ��ي��ل م��ن��اف��ذ �ل��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، ون��ت��م��ي��ز بجودة 
للم�ضتهلكني،  ن��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  وخ��دم��ات��ن��ا  منتجاتنا 
�ضينعك�ص �يجاباً على �إجناح �ملبادرة من خالل تزويد 
�إىل  و�ر�ضادهم  �لإلكرتوين  �لتاجر  م�ضاريع  �أ�ضحاب 
�أف�����ض��ل �مل��م��ار���ض��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف جم���ال �ل��ت��ج��ارة وبيع 

�لتجزئة.
“يف ظل �لتطور �لذي  و�ضّرح �أحمد علي بو رحيمة: 
توجه  وم��ع  قطاعاتها  كافة  عرب  دب��ي  مدينة  ت�ضهده 
�أك��رب على  �لإم���ار�ت نحو �لعتماد ب�ضكل  �ضكان دول��ة 
�لتكنولوجيا �حلديثة وما تقدمه من �إيجابيات، ن�ضعى 
يف دو �إىل تقدمي م�ضاهمة فعالة لتعزيز منو �لتجارة 
�لإلكرتونية يف دولة �لإمار�ت وذلك من خالل تقدمي 

دعمنا ملبادرة �لتاجر �لإلكرتوين. 
و�ضتتيح لنا �تفاقية �لتعاون مع �قت�ضادية دبي لدعم 
�ملزيد  �لإل��ك��رتوين من خ��الل توفر  �لتاجر  م��ب��ادرة 
من �لأدو�ت و�لو�ضائل وخدمات �لت�ضال �ملميزة �لتي 
�لأعمال  ورو�د  �مل�ضاريع  �أ�ضحاب  تدعم  �أن  �ضاأنها  من 
مل��م��ار���ض��ة ع��م��ل��ه��م �ل���ت���ج���اري، وب��ال��ت��ايل �مل�����ض��اه��م��ة يف 
�إر�ضاء �أ�ض�ص متينة ميكنهم �لعتماد عليها يف ت�ضويق 

منتجاتهم ب�ضكل �حرت�يف نحو مزيد من �لزدهار.
�ل�ضرت�تيجي  �ل�ضريك  ب�ضفتنا  بورحيمة:  و�أ���ض��اف 
بذل  علينا  يحتم  فذلك  �لذكية،  دبي  ملن�ضة  �لر�ضمي 
بالنتقال  �حلكومة  روؤي��ة  لتحقيق  �جلهد  من  �ملزيد 
على  ج��وه��ره  يف  يعتمد  �ضبكياً  مت�ضل  جمتمع  �إىل 

�خلدمات �لرقمية و�لتطبيقات �لذكية. 
�أحدثت �لثورة �لرقمية تغير�ً يف كافة جو�نب  حيث 
بتطوير  قدماً  �مل�ضي  على  م�ضممون  ونحن  حياتنا 
�ملحلي  �ملجتمع  فئات  لكافة  �لدعم  وتقدمي  خدماتنا 

لتمكينهم من مو�كبة تلك �لتحولت.   

الحتادية لل�سرائب تطلق موقعها الإلكرتوين 
التفاعلي للتعريف بالنظام ال�سريبي

•• دبي-وام:

�لغني  �لتفاعلي  �لإل���ك���رتوين  موقعها  لل�ضر�ئب  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت 
�إىل  تهدف  خطوة  يف  �ملجتمع  و�أف����ر�د  �لأع��م��ال  لقطاع  �ملخ�ض�ضة  باملعلومات 
حت�ضني م�ضتوى �لوعي بجميع �لإجر�ء�ت و�لقو�نني �ل�ضريبية �لتي من �ملقرر 
�لأعمال  �ل�ضركات وقطاعات  �أمام  �لفر�ضة  و�إتاحة  �لإم��ار�ت  دولة  تطبيقها يف 

للت�ضجيل �ملبكر يف �لنظام �ل�ضريبي �عتبار�ً من منت�ضف �ضهر �ضبتمرب �ملقبل.
يعد  �ل���ذي   «  www.tax.gov.ae« للهيئة  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  يت�ضمن 
من�ضة معرفية �ضاملة .. معلومات عن �لهيئة و�أهد�ف تطبيق �ل�ضر�ئب غر 
�ل�ضريبي  بالنظام  و�لقو�نني �خلا�ضة  و�لت�ضريعات  �لإم��ار�ت  دولة  �ملبا�ضرة يف 
و�لآثار �لإيجابية لها على �لقت�ضاد ومدى �نعكا�ضها على �لرتقاء بالقطاعات 

�لرئي�ضية �لتي ت�ضهم يف حت�ضني حياة �أفر�د �ملجتمع.
وقال �ضعادة خالد علي �لب�ضتاين مدير عام �لهيئة �لحتادية لل�ضر�ئب: ي�ضكل 
�أجل  �إطار �جلهود �لتي نبذلها من  �إطالق �ملوقع �لإلكرتوين خطوة مهمة يف 
 .. �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  و�ل�ضفافية  بالكفاءة  يت�ضم  فعال  �ضريبي  نظام  تطبيق 
�لتي تقدم بطريقة و��ضحة وموجزة تعزز من فر�ص  فاملوقع غني باملعلومات 

�لتو��ضل و�لتفاعل مع قطاعات �لأعمال وجميع �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي.
�ل�ضريبية  �مل�ضطلحات  فهم  على  �أي�ضا  زو�ره  �ملوقع  ي�ضاعد  �ضعادته:  و�أ�ضاف 
�مل�ضدر  �ضيكون  �أن��ه  كما  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  ن�ضبياً  ج��دي��دة  تعد  و�ل��ت��ي  �ملتنوعة 
�ملعلومات  بجميع  �ضيزودهم  كونه  �ملجتمع  و�أف����ر�د  �لأع��م��ال  لقطاع  �لرئي�ص 
وفق  ت�ضميمه  مت  �ملوقع  �أن  �ل�ضريبي.مو�ضحا  بالنظام  �ملتعلقة  و�مل�ضتجد�ت 
�لإجر�ء�ت  وتب�ضيط  ت�ضهيل  يف  ي�ضهم  ومبا  �لعاملية  و�ملمار�ضات  �ملعاير  �أف�ضل 
�أن  �لب�ضتاين  �لتي �ضيتم تطبيقها يف دولة �لإم��ار�ت.و ذكر  �ملتعلقة بال�ضر�ئب 
تطبيق �ل�ضر�ئب يف دولة �لإمار�ت ي�ضهم يف حتقيق �لتنوع �لقت�ضادي وحتقيق 
�لتنمية �مل�ضتد�مة وللم�ضاهمة يف حتقيق ذلك فاإنه لبد لقطاعات �لأعمال من 
ب�ضكل  و�لتقنية  �ملالية  �أنظمتها  مو�ءمة  من  متكنها  �لتي  ب��الإج��ر�ء�ت  �لقيام 
وقت  �ل�ضريبية يف  و�لقو�نني  لالإجر�ء�ت  �لمتثال  على  م�ضاعدتها  ي�ضاهم يف 

مبكر ..
 كما �أن �ملوقع �لإلكرتوين �ضي�ضاعدهم و�ضيزودهم باملعلومات �لتي يحتاجونها 
�لتطبيق  قبل  �ل�ضريبي  �لنظام  يف  مبكر  وق��ت  يف  �لت�ضجيل  م��ن  و�ضيمكنهم 
�لقيمة  و�ضريبة   2017 �ملقبل  �أكتوبر  �ضهر  يف  �لنتقائية  لل�ضريبة  �لفعلي 

�مل�ضافة مطلع �ضهر يناير �ملقبل 2018«.

باأف�سل التخفي�سات والعرو�س القّيمة" "ت�سوق  ل�سعار  ترجمة  جاءت  احلملة  •اجلروان: 
املحالت التجارية ومراكز الت�سوق للم�ساركة يف احلملة اأ�سحاب  من  لفت  اإقبال  •ال�سويدي: 

�رتفاع �إجمايل �لربح مبقد�ر مليون درهم

�سركة ال�سارقة الوطنية للفنادق حتقق متو�سط 
اإ�سغال بن�سبة 70 % خالل الن�سف الأول من 2017

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�ضارقة �لإ�ضالمي،  �لتابعة مل�ضرف  �ل�ضارقة �لوطنية للفنادق،  �ضّجلت �ضركة 
�إمارة  تاأكيد على جاذبية  �لعام �جل��اري يف  �لأول من  �لن�ضف  �أد�ًء قوياً خالل 

لة للعائالت. �ل�ضارقة كوجهٍة �ضياحية مف�ضّ
جميعها  تنت�ضر  �لر�قية  و�ملنتجعات  �لفنادق  من  �ضل�ضلة  �ملجموعة  ومتتلك 
وتت�ضمن فندق هوليد�ي  �ل�ضارقة.  �إم��ارة  �أنحاء  يف مو�قع مميزة يف خمتلف 

�نرتنا�ضونال، ومنتجع ماربيال �ل�ضارقة، و�أو�ضيانك خورفكان منتجع و�ضبا.
و�أعلنت �ل�ضركة عن متو�ضط �إ�ضغال بلغ �أكر من %70 خالل �لأ�ضهر �ل�ضتة 
من  �لأول  �لن�ضف  خالل  �لقوي  �لأد�ء  �ضاعد  حيث   .2017 عام  من  �لأوىل 
�ملتاحة  وزيادته عن  �إي��ر�د�ت �لغرف  �لعام �جل��اري �ملجموعة على رفع معّدل 
�ملا�ضي. و�ضهد ذلك منّو�ً مرتفعاً مبعّدل خانة و�حدة يف �لن�ضف �لأول  �لعام 
من عام 2017 مقارنة مع �لعام �لفائت.ونتيجًة لذلك �رتفع �إجمايل �لدخل 
�إىل �ضهر  �ملمتدة من �ضهر يناير  �ل�ضارقة �لوطنية للفنادق يف �لفرتة  ل�ضركة 
�ضايف  �رتفع  كما  �ملا�ضي.  �لعام  من  �لفرتة  بنف�ص  مقارنًة   5% بن�ضبة  يونيو 
�لعام  نف�ضها من  بالفرتة  مقارنًة  دره��م  مليون  �أك��ر من  �إىل  �لت�ضغيل  �أرب��اح 
�لوطنية  �ل�ضارقة  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  فيليب�ص،  �إي���ان  �مل��ا���ض��ي.وق��ال 
للفنادق، معّلقاً على ذلك: “نحن يف غاية �ل�ضعادة لتحقيق هذه �لنتائج. فقد 
كانت م�ضتويات �لنجاح يف �ل�ضركة م�ضّجعة حتى �لآن، ويبدو �أنها تتما�ضى مع 
�أن ت�ضتمر م�ضتويات �لنمو  توقعاتنا ومع �لنمو �مل�ضتهدف لهذ� �لعام، و�أتوقع 
�لن�ضف  �أّن  �لعام، حيث  �ملتبقية من  �لفرتة  �ل�ضيء يف  �لقوية وتتح�ّضن بع�ص 
�لثاين من كل عام هو د�ئماً �أف�ضل بكثر من �لن�ضف �لأول، وهذ� ما ي�ضاعدنا 

على حتقيق �أهد�فنا �ل�ضرت�تيجية لهذ� �لعام.«
�إىل  �لقادمني  عدد  �رتفاع  مع  �ضياحية  كوجهة  �ل�ضارقة  �إم��ارة  �ضعبية  وت��زد�د 
لأحدث  وفقا   ،2017 ع��ام  من  �لأول  �لن�ضف  خ��الل  مليون   5.5 �إىل  �ملطار 
جد�ً  م�ضجعاً  للمجموعة  �لربح  �ضايف  �لدويل.وكان  �ل�ضارقة  �إح�ضاء�ت مطار 
�لأد�ء  لتح�ّضن  ن��ظ��ر�ً  �ملا�ضي  �ل��ع��ام  ع��ن  وزي��ادت��ه  �مليز�نية  م��ع  تو�فقه  بف�ضل 

وحت�ّضن �لكفاء�ت د�خل �ملجموعة.
وخالل فرتة �ل�ضيف، با�ضرت �ضركة �ل�ضارقة �لوطنية للفنادق تنفيذ جمموعة 
�نرتنا�ضونال  هوليد�ي  فندق  من  كل  يف  �ملهمة  و�لتطوير�ت  �لتح�ضينات  من 
ومنتجع ماربيال �ل�ضارقة يف �ضعٍي منها �إىل توفر قيمة ر�ئعة وجتربة ل نظر 

لها لنزلء �لفندق و�ملنتجع.  
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املال والأعمال

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/496 تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضونيل كاركي بوده �ضينغ كاركي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
كلي  عقاري   2016/826 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�ضادر  باحلكم  نعلنكم  ع  م  �ص   - �ل�ضالمي  دب��ي  بنك 
ب�ضد�د مبلغ وقدره  بالز�مكم  �ضند� تنفيذيا وذلك 1-  باعتباره  بتاريخ 2017/3/21   يوم �لثنني 
)65872.92( درهم وت�ضليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن. 2- بف�ضخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية مو�ضوع �لدعوى ومالحقها و�ضطب عبارة )تخ�ضع 
ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته 
�ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�ضهادة ملكية �لعقار �ل�ضادرة عن د�ئرة �لر��ضي و�لأمالك بتاريخ 
2008/11/10م ، وبالز�م �ملدعي عليه بت�ضليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعي ورد �حليازة 
له.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1534  جتاري جزئي              

�لعلي  جمهول  �لذهب  �بر�هيم ح�ضن  �ملدعي عليه / 1-�ضلطان �حمد �ضامل  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �ل�ضالمي - �ص م ع وميثله : عبد�هلل خمي�ص 
غريب �لناخي �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
كيلو  يعادل عدد 154228.68  دره��م( مبا  وق��دره )385.596.70  ب�ضد�د مبلغ  عليه 
جر�م من �ل�ضكر و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني  
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ضاعة 8.30 �ص  �ملو�فق  2017/8/28  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2087   تنفيذ جتاري  
�ل��ع��ط��اء  جم��ه��ول حمل  ب��ن علي  ب��ن حممد  �ىل �ملنفذ ���ض��ده/1- علي 
�لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�آر ب��ي �م ل��ت��اأج��ر �ل�����ض��ي��ار�ت - ذ م م 
�أقام  ق��د  �لها�ضمي  ب��ره��ان  مرت�ضى  يعقوب  مرت�ضى  حممد   : وميثله 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1029610( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
   يف  الدعوى 2017/187  ا�صتئناف جتاري      

�ل�ضادة �مل�ضتاأنف �ضدهم / �إك�ضبورت هاو�ص للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  - جميد قا�ضم عادليان ، 
جمتبى قا�ضم عادليان  ، �ضلفر بوينت للتجارة �لعامة - ذ م م  ، حممد ر�ضا قا�ضم عادليان 

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل �ملدعي / بنك �ضادر�ت �ير�ن 
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبر� م�ضرفيا بالدعوى �أعاله مبوجب �حلكم �ل�ضادر به فاإننا 
ندعوكم حل�ضور �جتماع �خلربة بالدعوى �ضالفة �لذكر  وذلك يوم 2017/8/29  يف متام �ل�ضاعة 
�لر�بعة ع�ضر� مبقر مكتبنا �نرت� لال�ضت�ضار�ت �ملالية - بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�ضنة - �ضارع 
بروت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 - مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�ضيار�ت 
لديكم من  كافة ما  �إح�ضار  و  - يرجى �لطالع   042206877 : فاك�ص   ،  042206899 : تليفون   -

م�ضتند�ت مرتجمة �ىل �لعربية  و�حلر�ص على �حل�ضور  يف �ملوعد �عاله
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    علي را�صد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة

تت�سمن 152 جهة للتفتي�س و�لفح�س بهدف حماية �ملنتجات  و�لتاأكد من جودة �خلدمات ودعم �ل�سناعة �لوطنية

»موا�سفات« تفو�س »اأبوظبي للجودة واملطابقة«
 بت�سـجيــــل جهـــات التقيـيـــــم  يف العا�ســمــة

تز�منا مع �حتفالت �لدولة باملر�أة �لإمار�تية

موارد للتمويل ت�ستثمر يف القطاع ال�سحي باإن�ساء م�ست�سفى " �سلمـى " التخ�س�سي

غرفة عجمان تنظم قمة امل�سوؤولية املجتمعية 2017 نوفمرب املقبل

••  دبي-الفجر: 

للمو��ضفات  �لإم����������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  ف���و����ض���ت 
جمل�ص �أبوظبي  و�ملقايي�ص “مو��ضفات”، 
للجودة و�ملطابقة، لتقدمي خدمة ت�ضجيل 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �ملطابقة  تقييم  جهات 
�ل���ت���اأك���د م���ن جودة  ت�����ض��ت��ه��دف  يف خ���ط���وة 
�ل�ضتهالكية  و�ل�ضلع  �خلدمات  ومطابقة 
يف �أ�ضو�ق �إمارة �أبوظبي، وما يرتبط بذلك 
من دعم لالقت�ضاد �لوطني وتعزيز خطط 
152 جهة  �لتنمية �لقت�ضادية، تت�ضمن 
ومنح  و�ل��ف��ح�����ص  للتفتي�ص  وخم���ت���رب�ت 
�ل�������ض���ه���اد�ت.وق���ع �لت���ف���اق���ي���ة، م���ن جانب 
و�ملقايي�ص  ل��ل��م��و����ض��ف��ات  �لإم�����ار�ت  هيئة 
�ضعادة عبد �هلل عبد �لقادر  “مو��ضفات”، 
�مل��ع��ي��ن��ي، م��دي��ر ع���ام �ل��ه��ي��ئ��ة، وم���ن جانب 
جمل�ص �أبوظبي للجودة و�ملطابقة، �ضعادة 
�لدكتور هالل حميد �لكعبي، �لأمني �لعام 
روؤية  حتقيق  �إىل  ت�ضعى  و�ل��ت��ي  ب��الإن��اب��ة، 
�لدولة باأن تكون �لإمار�ت من �أف�ضل دول 
طريق  عن   ،2021 �لعام  بحلول  �لعامل 
وجودة  لتميز  و��ضحة  منظومة  تاأ�ضي�ص 
�لأ�����ض����و�ق، وحماية  و�مل��ن��ت��ج��ات يف  �ل�����ض��ل��ع 
مبا  و�لبيئة،  �ملحلية  و�لأ���ض��و�ق  �مل�ضتهلك 
ينعك�ص �إيجاباً على دعم �لقت�ضاد �لوطني.
ومبوجب �لتفاقية، تفو�ص هيئة �لإمار�ت 
“مو��ضفات”،  و�مل��ق��اي��ي�����ص  ل��ل��م��و����ض��ف��ات 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة و�مل��ط��اب��ق��ة، يف  جمل�ص 
�ضالحية “ت�ضجيل جهات تقييم �ملطابقة 
لنظام  وفقاً  �أبوظبي”،  �إمارة  �ملرخ�ضة يف 
ت�ضجيل جهات تقييم �ملطابقة ح�ضب قر�ر 
 ،2015 ل�ضنة   35 رق��م  �ل���وزر�ء  جمل�ص 
ب�ضاأن �لنظام �لإمار�تي للرقابة على جهات 
جمل�ص  ي�ضطلع  �أن  على  �ملطابقة،  تقييم 
بت�ضجيل  و�مل��ط��اب��ق��ة  ل���ل���ج���ودة  �أب���وظ���ب���ي 
جهات  ت�ضجيل  جم��ال  وتو�ضيع  وجت��دي��د 
�لنطاق  يف  �إل��ي��ه  �مل��ح��ال��ة  �ملطابقة  تقييم 

�جلغر�يف لإمارة �أبوظبي.
�ملعيني،  �لقادر  عبد  �هلل  عبد  �ضعادة  وقال 

للمو��ضفات  �لإم������ار�ت  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
�لهدف  �إن  “مو��ضفات”،  و�مل��ق��اي��ي�����ص 
حتقيق  يف  يتمثل  �لتفاقية  م��ن  �لرئي�ص 
�مل�ضاعي �لحتادية نحو توحيد �لإجر�ء�ت 
ب���ال���ت���ع���اون مع  �ل������دول������ة،  �ل���رق���اب���ي���ة يف 
�إم����ارة،  ك��ل  �ملخت�ضة يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل��ه��ات 
�لرقابة  �إج����������ر�ء�ت  ت��ك��ث��ي��ف  خ�����الل  م����ن 
�ملتد�ولة  �مل��ن��ت��ج��ات  و���ض��الم��ة  ع��ل��ى ج���ودة 
مطابقتها  من  و�لتاأكد  �ملحلية،  بالأ�ضو�ق 
للمو��ضفات �لقيا�ضية �لإمار�تية �ل�ضادرة 
عن �لهيئة، مبا ي�ضهم يف �لرتقاء بنوعية 
�ملنتجات �ملتد�ولة يف كافة �لقطاعات على 
عدد  �أن  �ضعادته  �ل��دول��ة.و�أو���ض��ح  م�ضتوى 
�ضت�ضتفيد  �ل��ت��ي  �مل��ط��اب��ق��ة  تقييم  ه��ي��ئ��ات 
تتوزع ما  152 جهة،  يبلغ  �لإتفاقية  من 
بني 81 خمترب�ً للفح�ص، و 19 خمترب� 
 12 و  ت��ف��ت��ي�����ص،  40 ج��ه��ة  و  ل��ل��م��ع��اي��رة، 
�لأهمية  يعك�ص  م��ا  �ل�����ض��ه��اد�ت،  ملنح  جهة 
�ل���ك���ب���رة ل��الت��ف��اق��ي��ة م����ن ح���ي���ث �إع������د�د 
�لإمار�تية،  �لقيا�ضية  �ملو��ضفات  و�إ�ضد�ر 
وكيميائية  غ���ذ�ئ���ي���ة  ع�����دة،  ق���ط���اع���ات  يف 
وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وك��ه��رب��ائ��ي��ة، وغ���ره���ا مبا 
يتنا�ضب مع م�ضتجد�ت �لتطور و�حلد�ثة.
�أن ��ضرت�تيجية �لهيئة  و�أ�ضار �ضعادته �إىل 
�لوطني،  ت�ضتهدف دعم وتنمية �لقت�ضاد 
ل�ضيما و�أن مو��ضفات ت�ضطلع باملقايي�ص 
لأجلها  وت�����ض��در  و�لخ���ت���ب���ار،  و�ل��ف��ح�����ص 
�لوزر�ء،  جمل�ص  من  بها  �إلز�مية  ق��ر�ر�ت 
للقيا�ص  �لوطني  �لنظام  و�ضع  تتوىل  كما 
�مل�ضتوى  على  تطبيقه  وت��ر�ق��ب  و�مل��ع��اي��رة 
�أن  �إىل  �مل��ع��ي��ن��ي  ���ض��ع��ادة  �لحت���ادي.ول���ف���ت 
�لفح�ص  خم���ت���رب�ت  ت��ع��ت��م��د  م��و����ض��ف��ات 
و�مل���ح���ل���ي���ة، ومتنح  و�لخ���ت���ب���ار �خل���ا����ض���ة 
معتمد  هو  ملا  �ملطابقة  �ضهاد�ت  مبوجبها 
ملعظم  ب��ال��دول��ة  قيا�ضية  م��و����ض��ف��ات  م��ن 
�ملقدمة  و�خل����دم����ات  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل�����ض��ل��ع 
و ت��ت��وىل م��و����ض��ف��ات ك��ذل��ك �ل��ع��دي��د من 
�ملبا�ضر  �لتاأثر  ذ�ت  و�لخت�ضا�ضات  �ملهام 
و�لنهو�ص  �لوطني  �لقت�ضاد  حماية  على 

قدرتها  ل���زي���ادة  �لإن��ت��اج��ي��ة  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ات 
�حلرة  �ل�ضوق  �ضيا�ضة  ظ��ل  يف  �لتناف�ضية 
�لنظم  و�إت���اح���ة  �ل���دول���ة،  تنتهجها  �ل��ت��ي 
�ل��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ج��ه��ات �ل��رق��اب��ي��ة �ل��ع��م��ل يف 
هذه  �أن  �ضعادته  م��وح��دة.و�أك��د  منظومة 
تطبيق  خ���الل  م��ن   - �ضت�ضهل  �لت��ف��اق��ي��ة 
توفر  من  �ملطابقة-  من  �لتحقق  بر�مج 
�حلو�فز و�لأدو�ت لدعم مناف�ضة �ملنتجات 
�ل��وط��ن��ي��ة م���ع �مل��ن��ت��ج��ات �لأخ������رى د�خ���ل 
درجات  �أق�ضى  لتوفر  �لإم����ار�ت،  وخ���ارج 
يف  ي�����ض��ه��م  ومب���ا  للم�ضتهلكني،  �حل��م��اي��ة 
وجتارة  �لتجاري  �لغ�ص  عمليات  مكافحة 
�ل�����ض��ل��ع �مل���ق���ل���دة و�ل���ردي���ئ���ة يف �لأ�����ض����و�ق 
�ملحلية، و�ضيتم ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة بني 
�ل��ط��رف��ني، ت��ت��وىل �إع����د�د خ��ط��ط وبر�مج 
و�لعقبات  �لإج��ر�ء�ت  ومناق�ضة  لتفعيلها، 
�لتطبيق  �ل��ط��رف��ني يف  ت���و�ج���ه  ق���د  �ل��ت��ي 
�ملنا�ضبة، فيما  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ  �أجل  من 
ت�ضري �لتفاقية ملدة �ضنة ميالدية وجتدد 

ملدة �أو مدد مماثلة.
�ضت�ضطلع  �لت����ف����اق����ي����ة،  ومب���ق���ت�������ض���ى 
و�ملقايي�ص  ل��ل��م��و����ض��ف��ات  �لإم�����ار�ت  هيئة 
كمالحظ  و�حل�ضور  بامل�ضاركة  مو��ضفات 
�لتي يجريها  �مليد�ين  �لتقييم  يف عمليات 
كما  و�ملطابقة،  للجودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
ب��ني �جلهتني  �لإل���ك���رتوين  �ل��رب��ط  �ضيتم 
�لرتخي�ص  جهات  وم��ع  �لت�ضجيل  لنظام 

ذ�ت �لعالقة يف �إمارة �أبوظبي. 
�ضعي هيئة  �إط���ار  �لتفاقية يف  ه��ذه  ت��اأت��ي 
�لإمار�ت للمو��ضفات و�ملقايي�ص مو��ضفات 
و�ملطابقة،  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص  م��ع 
�مل�ضرتك  و�لتن�ضيق  �لتعاون  �أوجه  لتعزيز 
من �أجل حت�ضني م�ضتوى �خلدمات �ملقدمة 
للمتعاملني وزيادة فعاليتها، وذلك ترجمة 
لدعم  �جلانبني  بني  �مل�ضرتكة  ل��الأه��د�ف 
�قت�ضاد تناف�ضي يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وتعزيز تكامله مع �لأ�ضو�ق �لعاملية 
�نطالقاً من مبادئ و�أهد�ف روؤية �أبوظبي 

وروؤية �لإمار�ت2021.
�ضت�ضاهم  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  �ضعادته  و�أو���ض��ح 
جهات  ت��رخ��ي�����ص  �إج����������ر�ء�ت  ت�����ض��ري��ع  يف 
�لأنظمة  لأح����دث  وف��ق��ا  �مل��ط��اب��ق��ة  تقييم 
�لهيئة،  ل������دى  �مل���ت���ب���ع���ة  و�لإج����������������ر�ء�ت 
و�ل����ض���ت���ف���ادة م���ن �ل���ك���ف���اء�ت و�خل�����رب�ت 
�أج���ل مو�كبة  م��ن  �ملجل�ص  ل��دى  �مل��ت��وف��رة 
تقييم  جهات  ت�ضجيل  خدمة  على  �لطلب 
�لوقت  �ضيوفر  �ملطابقة وترخي�ضها،  مما 
لهم  وي�ضمن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى  و�مل��ج��ه��ود 

�لو�ضول �ل�ضريع و�لدقيق �إىل �خلدمة. 
يعتمد  �ملجل�ص  �أن  �إىل  �ضعادته  �أ���ض��ار  كما 
تقييم  ل��ت��ح��دي��د ج���ه���ات  دق���ي���ق���ة  �آل����ي����ات 
وتعيينها،  وتقييمها  �ملخت�ضة  �مل��ط��اب��ق��ة 
تعزيز  �لقطاعات بهدف  كافة  و�لعمل مع 
للمنتجات  و�جل�����ودة  �ل�����ض��الم��ة  م�����ض��ت��وى 
حر�ضها  �ضمن  وك��ذل��ك  حم��ل��ي��اً  �مل�ضنعة 
�لتنمية  عملية  يف  �لفاعلة  �مل�ضاهمة  على 
دولة  ت�����ض��ه��ده  �ل����ذي  �مل�ضتمر  و�ل��ت��ط��وي��ر 

�لإمار�ت.

تعاون وتن�سيق
من جهته قال �ضعادة �لدكتور هالل حميد 
�أبوظبي  مل��ج��ل�����ص  �ل���ع���ام  �ل��ك��ع��ب��ي، �لم����ني 
ل��ل��ج��ودة و�مل��ط��اب��ق��ة ب��الإن��اب��ة: ت��اأت��ي هذه 
لتعزيز  �ملجل�ص  �ضعي  �إط���ار  يف  �لتفاقية 
�أوج����ه �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق �مل�����ض��رتك مع 
و�ملقايي�ص  ل��ل��م��و����ض��ف��ات  �لإم�����ار�ت  هيئة 

م�ضتوى  حت�ضني  �أج��ل  من  “مو��ضفات” 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وزي����ادة 
ف���ع���ال���ي���ت���ه���ا، وذل�������ك ت���رج���م���ة ل����الأه����د�ف 
ل��دع��م �قت�ضاد  ب��ني �جل��ان��ب��ني  �مل�����ض��رتك��ة 
مع  ت��ك��ام��ل��ه  وت��ع��زي��ز  �ل���دول���ة  يف  تناف�ضي 
�لأ�ضو�ق �لعاملية �نطالقاً من �أهد�ف خطة 

�أبوظبي وروؤية �لإمار�ت 2021.
�ضت�ضاهم  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  �ضعادته  و�أو���ض��ح 
�ملطابقة  تقييم  ج��ه��ات  م�����ض��ت��وى  رف���ع  يف 
و�ملعايرة  �ل��ف��ح�����ص  مب��خ��ت��رب�ت  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�ل�ضهاد�ت،  منح  وجهات  �لتفتي�ص  وجهات 
كما �ضت�ضاهم يف ت�ضريع �إجر�ء�ت ترخي�ص 
ج���ه���ات ت��ق��ي��ي��م �مل���ط���اب���ق���ة وف���ق���ا لأح�����دث 
�لأنظمة و�لإج��ر�ء�ت �ملتبعة لدى �لهيئة، 
و�ل����ض���ت���ف���ادة م���ن �ل���ك���ف���اء�ت و�خل�����رب�ت 
�أج���ل مو�كبة  م��ن  �ملجل�ص  ل��دى  �مل��ت��وف��رة 
تقييم  جهات  ت�ضجيل  خدمة  على  �لطلب 
�لوقت  �ضيوفر  �ملطابقة وترخي�ضها،  مما 
لهم  وي�ضمن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى  و�مل��ج��ه��ود 

�لو�ضول �ل�ضريع و�لدقيق �إىل �خلدمة. 
وخالل  �ملجل�ص  �أن  �إىل  �ضعادته  �أ�ضار  كما 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية قام بالعديد من �ملبادر�ت 
و�لرب�مج �لتي �أ�ضهمت برفع كفاءة وجودة 
�لعاملة يف  �ملطابقة  خدمات جهات تقييم 
�أبوظبي وذل��ك من خ��الل �لدور�ت  �إم��ارة 
يف  للعاملني  تقدميها  مت  �لتي  �لتدريبة 
ه���ذه �جل��ه��ات وب���ر�م���ج �جل�����د�رة �ل��ت��ي مت 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  للمخترب�ت  تقدميها 
حيث يعتمد �ملجل�ص �آليات دقيقة لتحديد 
وت��ق��ي��ي��م م�����ض��ت��وى ج����ودة خ���دم���ات جهات 
، مثل خمترب�ت  �ملخت�ضة  �ملطابقة  تقييم 
�لفح�ص و�ملعايرة وهيئات �إ�ضد�ر �ل�ضهاد�ت 
�ذ يبلغ عدد جهات تقييم �ملطابقة  152 
ج��ه��ة وت��ت��ن��وع خ��دم��ات ه���ذه �جل��ه��ات من 
�ضالمتها  �لتحقق من  �أو  �ملنتجات  فح�ص 
�أو معايرتها �أو �إ�ضد�ر �ضهاد�ت لها لإثبات 
�متثالها للو�ئح �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
للجودة  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����ص  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

و�ملطابقة.

•• دبي – الفجر:

�لرئي�ص  �ل��ن��ع��ي��م��ي  م�����ض��ب��ح  حم���م���د  �أع����ل����ن 
�ضركات  ملجموعة  �ملنتدب  �لع�ضو  �لتنفيذي 
موؤخر�  م����و�رد  ت��وج��ه  ع��ن   ، للتمويل  م����و�رد 
باإن�ضاء   ، �ل�����ض��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  يف  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 
�أن  م�ضت�ضفى تخ�ض�ضي يف �أبو ظبي ، معترب�ً 
�ل�ضتثمار يف هذ� �لقطاع هو �لأهم و�لأجنح 
ع��ل��ى �مل��دي��ني �ل��ق��ري��ب و�ل��ب��ع��ي��د، ل���ض��ي��م��ا يف 
، موؤكد� على حر�ص مو�رد  �لب�ضري  �لعن�ضر 
ت��اأه��ي��اًل عالياً،  �مل��وؤه��ل��ة  �ل��ك��و�در  ت��وف��ر  على 
لإد�رة وت�ضغيل هذ� �مل�ضت�ضفى ، �لذي يتطلب 
و�أولوية  ع��ال��ي��ة  ب��ح��رف��ي��ة  متخ�ض�ضا  ك����ادر� 
ق�ضوى ، لكونها م�ضت�ضفى تخ�ض�ضي يف جمال 
مل ت�ضهده م�ضت�ضفياتنا من قبل �ضيعلن عنه 
لحقا ، م�ضر� �ىل �أنه وتز�منا مع �حتفالت 
�ل���دول���ة  ب��ي��وم �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة يف �لثامن 
و�إجناز   ، �جل���اري  �أغ�ضط�ص  م��ن  و�لع�ضرين 
مرحلة كبرة يف �لنتهاء من �لن�ضاء�ت ملبنى 
�مل�ضت�ضفى �لتخ�ض�ضي ، قررت مو�رد للتمويل 
 ، م�ضت�ضفاها  “ ع��ل��ى  “ �ضلمى  �أ���ض��م  �إط����الق 
ممر�ضة  �أول  �ل�����ض��ره��ان  ���ض��ل��م��ى  �ىل   ن�����ض��ب��ة 
�إم���ار�ت���ي���ة ب��ال��دول��ة م��ن��ذ خ��م�����ض��ي��ن��ات �لقرن 
�تخذت  للتمويل  م��و�رد  �أن  �ملا�ضي، لفتا �ىل 
م�ضاهمات  باأهمية  منها  �إميانا   ، �لقر�ر  ه��ذ� 
، ودوره��ن يف جهود �لتنمية  �مل��ر�أة �لإمار�تية 
ملا قدمته  وتقدير� وتكرميا   ، �لبالد  ونه�ضة 
لدعم م�ضرة �لدولة د�خل �لوطن وخارجه ، 
وتكرميا ل� �أول ممر�ضة مو�طنة متتهن مهنة 
�لتمري�ص وتد�وي �آلفاً من �ملر�ضى ، وتفانت 

50 عاما يف جم��ال �لرعاية  يف عملها ط��و�ل 
عن  �ملا�ضي  ف��رب�ي��ر  توفيت  حتى   ، �ل�ضحية 

عمر يناهز �ل� 80 عاما .
و�أ�ضار �لنعيمي �ىل �أن �مل�ضت�ضفى �لتخ�ض�ضي 
�لإم����������ار�ت، ويقدم  مل���و�ط���ن���ي دول�����ة  ح�������ض���ر�ً 
خدماته وفق �أعلى �ملعاير �لدولية وباأحدث 
م�ضر�   ، متخ�ض�ص  طبي  وب��ك��ادر  �لتقنيات. 
يقدر  ما  م�ضاحة  على  يقع  �مل�ضت�ضفى  �ن  �ىل 

، وي��ت��األ��ف من  �ألف  ق���دم م��رب��ع   6 ب��ن��ح��و 
ببع�ضها  م��ت�����ض��ل��ة  ف��ي��ل��ل  جم��م��وع��ة 

ب�����اأح�����دث  ، جم�����ه�����زة  �ل���ب���ع�������ص 
 ، �لعالية  و�لتقنيات  �لجهزة 
متكاملة  وجهة  يجعلها  مما 
�ضفر  ع����ن  ت��غ��ن��ي  وم���ث���ال���ي���ة 

مو�طنينا للعالج باخلارج ، 
مما يكلف �ملر�ضى وذويهم 

و�لدولة مبالغ طائلة .
و�أو����ض���ح �ل��ن��ع��ي��م��ي �أن����ه ون��ظ��ر� مل��ا حت��ظ��ى به 
�لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  بتقدير  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة 
ملكانة  وت����ق����دي����ر�ً  ل���ه���ا،  �مل���ت���و�����ض���ل  ودع���م���ه���ا 
وعطاء �ضمو �ل�ضيخة فاطمة بنت مبارك »�أم 
تطلق  �أن  للتمويل  م���و�رد  �رت����اأت  �لإم�����ار�ت« 
 “ “ �ضلمى  على م�ضت�ضفاها �لتخ�ض�ضي ��ضم 
�لمار�تية  �مل��ر�أة  قدمته  ملا  وتقدير�  �عرت�فا 
وتقدمه طو�ل م�ضرة �لحتاد ، لفتا �ىل �أن 
يوما  تثبت  وم��از�ل��ت  �أثبتت  �لمار�تية  �مل��ر�أة 
، كفاءتها ومتيزها يف كل ما تولته  �آخ��ر  بعد 
من مهام  و�أوكل �إليها من م�ضوؤوليات ، موؤكدة 
ح�ضورها �لقوي وعطاءها �لفاعل و�ملتميز يف 
خ��دم��ة وط��ن��ه��ا يف خم��ت��ل��ف جم����الت �لعمل 
�لنعيمي  .ون��وه  �ل�ضحي  �لقطاع  ذلك  مبا يف 
وحجم  �ل���وط���ن،  ���ض��ه��د�ء  �أم���ه���ات  بت�ضحيات 
�لت�ضحيات �مللقاة على عاتق �ملر�أة جتاه وطنها 
خال�ضة  �لزكية  �أبنائها  دم��اء  وتقدمي  �لغايل 
 ، ل��رت�ب��ه  و�ضونا  ل��ه  وحماية  للوطن  وف���د�ء 
�أروع  �لإمار�تية �ضطرت  �مل��ر�أة  �أن  موؤكد� على 
�لذ�ت،  ونكر�ن  و�لوفاء  �لت�ضحية  �لأمثلة يف 
�أمثال  �لن�ضاء  من  �لنماذج  هذه  �أن  �ىل  لفتا 
بنت  فاطمة  �ل�ضيخة  �ضمو  �لم����ار�ت  �أم 
و�ضلمى  �ل�����ض��ه��د�ء  و�أم���ه���ات   ، م��ب��ارك 
50 عاما  �ل�ضرهان وعطاء �أكر من 
ي���رق���ى بهن   ، �ل��ت��م��ري�����ص  يف جم����ال 
�لوطن وتبقى ر�يته مرفوعة وخفاقة 
بني �لأمم وهن و�ضام �ضرف ن�ضعه على 
�ضدورنا فلهن كل �لتحية و�لتقدير 

و�لثناء .

•• عجمان-وام: 

تنظم غرفة جتارة و�ضناعة عجمان خالل �ضهر 
نوفمرب �لقادم، قمة عجمان للم�ضوؤولية �ملجتمعية 
2017 �لتي �ضتعر�ص من خاللها �أهم �لفر�ص 
�ملتاحة للمن�ضاآت و�ل�ضركات مبختلف تخ�ض�ضاتها 
و�آليات تبني وتطبيق مفهوم �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 

كمحور �أ�ضا�ضي لنمو وتطور �ملوؤ�ض�ضات.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لتن�ضيقي �لذي تر�أ�ضه 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لظفري  نا�ضر  �ضعادة 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط ودع�����م �لع�������ض���اء، ب��ح�����ض��ور �مي���ان 
و�مل�ضوؤولية  �لع�ضاء  دعم  �د�رة  مدير  �ل�ضام�ضي 
موظفي  من  وع��دد  عجمان  غرفة  يف  �ملجتمعية 
�لغرفة وممثلي �ل�ضركات �ملتعاونة يف تنظيم قمة 

عجمان للم�ضوؤولية �ملجتمعية .
من  �لوىل  �لقمة  �أهمية  �لظفري  نا�ضر  و�ك���د 
نوعها يف �إمارة عجمان، مو�ضحا �أن �لقمة �ضي�ضارك 
�ل����وزر�ء و�مل�����ض��وؤول��ني �حلكوميني  فيها ع��دد م��ن 
رفيعي �مل�ضتوى وممثلو كربى �ل�ضركات �لعاملة 
يف دولة �لمار�ت مبختلف �لتخ�ض�ضات، وكذلك 
عدد من �خل��رب�ء يف جمال �مل�ضوؤولية �ملجتمعية 
لت�ضتهدف  �لعام  و�لنفع  �خلا�ص  �لقطاعني  من 
�لقمة دعوة كافة �لقطاعات �حلكومية و�خلا�ضة 

و�لنفع �لعام و�فر�د �ملجتمع.

و�أو�ضح �أن �لقمة تهدف �إىل تعزيز �لوعي مبفاهيم 
�مل�ضاركة يف  و�لت�ضجيع على  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية 
�خلا�ص  �لقطاع  يف  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  جم��ال 
وتنمية مفهوم �ل�ضتد�مة يف قطاع �لعمال كما 
�لفر�ص  على  �ل�ضوء  ت�ضليط  �إىل  �لقمة  تهدف 
�ملتاحة للمن�ضاآت �ملختلفة لتبني وتطبيق مفهوم 
�مل�ضوؤولية �ملجتمعية كمحور �أ�ضا�ضي لنمو وتطور 
�ملوؤ�ض�ضات كذلك �ضيتم �لرتكيز على �أهمية عمل 
�ملن�ضاآت مع جمتمعاتها ك�ضريك �أ�ضا�ضي يف عملية 

�لتنمية �ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة.

�لتنظيمية  �لم������ور  ك���اف���ة  �لج���ت���م���اع  ون���اق�������ص 
كافة  �ضت�ضمل  بحيث  �لقمة،  خ��الل  و�مل�����ض��ارك��ات 
�ملعاد  كاملنتجات  �لقمة،  يف  �مل�ضتخدمة  �لدو�ت 
م�ضاركة  �ضيتم  كما  للبيئة  و�ل�ضديقة  تدويرها 
��ضحاب  �لع���م���ال  ور�ئ������د�ت  رو�د  م���ن  �ل��ع��دي��د 

�ملنتجات �ملعاد تدويرها على هام�ص �لقمة.
وتت�ضمن حماور �لقمة يف ن�ضختها �لوىل، ثالث 
حتت  و�لثانية  �خل��ر  ع��ام  ح��ول  �لوىل  جل�ضات 
�خلا�ص  و�ل��ق��ط��اع  �ملجتمعية  �مل�����ض��وؤول��ي��ة  ع��ن��و�ن 

و�ملحور �لأخر حتت عنو�ن روح �لتطوع.

معهد دبي العقاري ينظم دورة 
تدريبية بالتعاون مع " اأم اأي تي "

•• دبي-وام:

�لأر��ضي  ل��د�ئ��رة  �لتعليمية  �ل����ذر�ع  �ل��ع��ق��اري  دب��ي  معهد  ينظم 
و�لأمالك يف دبي دورة تدريبية دولية مع معهد ما�ضات�ضو�ضيت�ص 
للتكنولوجيا MIT يتم خاللها �لرتكيز على �أوجه �لتقاطع بني 
م�ضتقبل  على  وت��اأث��ره  و�لإب���د�ع  و�لتكنولوجيا  �لعقاري  �لقطاع 

�ملدن.
و�ضتكون �لدورة �لتي �ضتقام يف �ملقر �لرئي�ضي ملعهد دبي �لعقاري على 
مدى يومني يف 11 و 12 �ضبتمرب �ملقبل موجهة للمتخ�ض�ضني 
يف �لقطاع �حلكومي و قطاعات �لعقار�ت و�لتمويل و�لتكنولوجيا 
مبن فيهم �ملحللني �لعقاريني وخرب�ء �لرهن و�ملطورين ومديري 

�لأ�ضول و�ملحافظ �لعقارية وحتى و�ضطاء �لتاأجر و�ملبيعات.
و�أو�ضح حممود �لربعي �ملدير �لتنفيذي ملعهد دبي �لعقاري �لذر�ع 
�لتعليمية لد�ئرة �لأر��ضي و�لأم��الك يف دبي �ن �لدورة �ضتتناول 
�لعديد من �ملحاور مبا يف ذلك �لتقنيات �ملتوقع تطويرها و�لتي 
�ضيكون لها تاأثر حقيقي على قطاع �لعقار�ت كما �ضيتم ��ضتعر��ص 
عدد من �لتقنيات �لتي ظهرت يف �لآون��ة �لأخ��رة لت�ضهم يف دعم 
�لبتكار�ت �خلالقة يف قطاع �لعقار�ت.. و�ضيقدم �ملحا�ضرون نظرة 
معمقة على �لفر�ص �ملقبلة �لتي �أ�ضهمت �لتكنولوجيا �ملعا�ضرة يف 
�لعقارية  �لبيئة  يف  �ملهمة  �لجت��اه��ات  �إىل  �لتعر�ص  مع  توفرها 

وكيفية حفز �لإبد�ع للمحافظة على �لريادة.

�ساحته 80 �ألف قدم مربع وبتكلفة 35 مليون درهم

عبدامللك بن كايد يفتتح " �سنرتو " راأ�س اخليمة 
اأكرب هايرب ماركت يف الإمارات ال�سمالية

••  راأ�س اخليمة- لفجر

ل�ضاحب  �خلا�ص  �مل�ضت�ضار  �لقا�ضمي  كايد  بن  عبد�مللك  �ل�ضيخ  معايل  �فتتح 
هايرب  �ضنرتو  �لكربى”  �ملتاجر  ل�ضل�ضلة  �ل��ف��رع  �خليمة  ر�أ����ص  حاكم  �ل�ضمو 
�أكرب  م��ارك��ت  ه��اي��رب  �ضنرتو  ليكون  �لبلوكي  متيز  ف���وؤ�د  “ ملجموعة  م��ارك��ت 
متجر جتزئة من نوعه بالإمار�ت �ل�ضمالية على م�ضاحة 80 �ألف قدم مربع 

وبا�ضتثمار بلغ �أكر من 35 مليون درهم .
وح�ضر �لفتتاح �ل�ضيخ �ضقر بن عمر بن عبد�هلل �لقا�ضمي و�ل�ضيخ عبد�هلل بن 
�لبلوكي رئي�ص جمل�ص  ف��وؤ�د متيز  �لأعمال  �لقا�ضمي ورجل  �ضلطان بن �ضامل 
مدير  متيز  وعبد�لهادي  �لعمليات  مدير  متيز  وعبد�لرحمن  �ملجموعة  �د�رة 

عام فرع ر�أ�ص �خليمة وعدد من رجال �لعمال .
ودعا معاليه رجال �لعمال و�ل�ضركات �لكربى �ىل ��ضتثمار �ملزيد من فر�ص 
�ل�ضتثمار �لو�عدة يف �لمارة يف �ضتى �ملجالت �لقت�ضادية يف �لمارة وخا�ضة 
متاجر �لتجزئة �لكربى �لهايرب ماركت بعد �ن �عتمد �ملت�ضوقني عليها يف ق�ضاء 
حاجياتهم يف مركز مكيفة متكاملة �خلدمات �لت�ضوقية لأفر�د �لعائلة وتلبي 
كافة �حتاجات ، د�عيا �ىل و�ضع م�ضلحة �جلمهور فوق كل �عتبار يف �حل�ضول 
على �ل�ضلعة �ملميزة و�خلدمة و�ل�ضعر �ملعقول ، بعد �ن ق�ص �ل�ضريط �لتقليدي 
للمتجر جتول �ضموه يف �ركانه ويعد �ضنرتو هايرب ماركت �كرب متجر جتزئة 
بالإمار�ت �ل�ضمالية مت�ضمنا 11 جناحا ومن طابقني يف مدخل ر��ص �خليمة 
على �ضارع �ل�ضيخ حممد بن �ضامل �لقا�ضمي ، ويعد هذ� �لفرع �لثاين ع�ضر ل�ضلة 
متاجر جمموعة �لبلوكي �لتي بلغ عدد فروع �ضنرتو هايرب ماركت ثالثة فيما 

بلغ عدد فروع  بولييود هايرب ماركت ت�ضعة �فرع .
�ربعة �فرع �خرى يف ر��ص  �فتتاح  �لبلوكي �ن �ملجموعة ت�ضعى �ىل  ف��وؤ�د  وقال 
�خليمة وغرها يف عدد من �لمار�ت �ل�ضمالية ل�ضد �حتياجات �ل�ضوق وتلبية 

رغبات �ملت�ضوقني.
و�أ�ضاف : حر�ضنا مع �فتتاح �لفرع �ىل تقدمي خدمة خا�ضة للزبائن متثلت يف 
�ملتجر بني  �لتي ي�ضمها  �ل�ضلع  تخفي�ضات �لفتتاح على جمموعة كبرة من 
�روقته من �دو�ت منزلية ومالب�ص وزينة وغذ�ئية ب�ضتى �نو�عها من �ملعلبات 

و�خل�ضار و�للحوم و�للعاب و�لهد�يا و�لدو�ت �للكرتونية �لكهربائية.
و�لإمار�ت  �لإم��ارة  بافتتاح فروع �خرى يف  �ملجموعة،  تو�ضعات  وت�ضمل خطط 
�ل�ضمالية ، م�ضر�ً �إىل �أن �ملجموعة تركز يف �ملرحلة �ملقبلة على �أ�ضو�ق مهمة 

و�أو�ضح �أن �لتو�ضع جزء من خطة �ملجموعة �لتي مت �عتمادها .
و�أ�ضار �لبلوكي �إىل �ضنرتو هايرب ماركت ي�ضعى دوما يف �حلفاظ على جمهوره 
�لتي  �خلا�ضة  �لع�ضوية  بطاقات  خالل  من  و��ضتامتهم  �لد�ئمني  �ملت�ضوقني 
تقدم لهم �لتي حتقق ��ضافة نوعية للمت�ضوقني ، و�أكد باأن هناك فر�ضا كبرة 
حمور  هو  وه��ذ�  عالية  ج��ودة  ذ�ت  ت�ضوق  مر�كز  لإق��ام��ة  �ل�ضرقية  �ملنطقة  يف 

خطط �ملجموعة �مل�ضتقبلية

اإر�ساء عقد �سراء 554 مركبة هجينة لتاك�سي دبي
•• دبي-وام:

مطر  �ضعادة  برئا�ضة  و�مل��و����ض��الت  �ل��ط��رق  هيئة  يف  �مل��دي��ري��ن  جمل�ص  �عتمد 
�لطاير �ملدير �لعام رئي�ص جمل�ص �ملديرين يف �لهيئة تر�ضية عقد �ضر�ء 554 
مركبة هجينة �ضديقة للبيئة تعمل بالوقود و�لكهرباء ت�ضكل 11 يف �ملائة من 

�إ�ضطول مركبات �لأجرة يف موؤ�ض�ضة تاك�ضي دبي.
�إطار خطة �ضاملة للحد من �لتلوث �لناجم عن عو�دم �ملركبات  ياأتي ذلك يف 
�لو�ضول لن�ضبة  �ملوؤ�ض�ضة  .. وت�ضتهدف  وجعل �ملركبات يف دبي �ضديقة للبيئة 

17 يف �ملائة من �إجمايل �ل�ضطول بنهاية �لعام �جلاري .
مطر  �ضعادة  مركبات.وقال   503 بنحو  حاليا  �لهجينة  �ملركبات  عدد  ويقدر 
�لطاير �إن هذه �ملبادرة تاأتي تنفيذ� لتوجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
برت�ضيد ��ضتخد�م �لطاقة يف �لدولة نظر� لأهميتها بالن�ضبة للب�ضر وم�ضاريع 
وجذ�بة  ونظيفة  �آمنة  بيئة  �إي��ج��اد  على  و�لعمل  مكوناتها  مبختلف  �لتنمية 

وم�ضتد�مة ترتقي �إىل م�ضتوى �ضمعة ومكانة �إمارة دبي.

عطلة الأ�سواق املالية تبداأ اخلمي�س املقبل
•• ابوظبي -وام: 

عن  �ل�ضادر  �لتعميم  �إىل  ��ضتناد�  �أن��ه  و�ل�ضلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �أعلنت 
�لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�ضرية �حلكومية رقم 25 ل�ضنة 2017 ب�ضاأن 
عطلة عيد �لأ�ضحى �ملبارك، فقد تقرر -وبعد �لت�ضاور و�لتن�ضيق مع �لأ�ضو�ق 
�ملالية- �أن تبد�أ �إجازة عيد �لأ�ضحى �ملبارك بالأ�ضو�ق �ملالية �عتبار�ً من يوم 
�خلمي�ص �لتا�ضع من ذي �حلجة �ملو�فق 31 �أغ�ضط�ص �جلاري وحتى يوم 
�أن ت�ضتاأنف �لتد�ولت بالأ�ضو�ق يوم  3 �ضبتمرب �ملقبل على  �ملو�فق  �لأحد 

�لإثنني �ملو�فق 4 �ضبتمرب.
وبالن�ضبة لبور�ضة دبي للذهب و�ل�ضلع فاإنه يرتك لها حتديد موعد بدء 

ونهاية �لإجازة وفق ما ت�ضتدعيه متطلبات �لعمل و�مل�ضلحة �لعامة.
وتغتنم �لهيئة هذه �لفر�ضة لكي ترفع �أ�ضمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات ملقام 
�آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل  �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد  �ل�ضمو  �ضاحب 
و�أخيه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  و�ضاحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�ضلحة و�إخو�نهم �أ�ضحاب �ل�ضمو �أع�ضاء �ملجل�ص �لأعلى حكام �لإمار�ت.
كما تتوجه �لهيئة بالتهنئة لكافة مو�طني ومقيمي �لدولة.. �ضائلني �هلل 

�لعلي �لقدير �أن يعيده عليهم مبوفور �ل�ضحة و�لعافية.

مبنى �مل�ضت�ضفى 
حتت �لت�ضييد 

ممر�ضة  �أول  ���ض��ل��م��ى 
�إمار�تية  حممد م�ضبح �لنعيمي 
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العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��ضم �ل�ضركة : �لر�س و�ل�سماء لتجارة �ملالب�س �جلاهزة - �س ذ م م
ديرة   - �بر�هيم  عبد�لرحمن  عبد�لرز�ق  عبد�هلل  ملك   FF101 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
- �لر�أ�ص  �ل�ضكل �لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�ضة : 514312  رقم �لقيد 
بال�ضجل �لتجاري : 53425 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�ضر يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2017/7/17  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/17 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني ح�سني �لها�سمي �لقمة 
�لعنو�ن :  مكتب رقم 308 ملك نا�ضر �حمد لوتاه - ديره  لتدقيق ح�سابات قانونية 
�مل�ضتند�ت  �م هرير - هاتف  3885518-04 فاك�ص : 3885519-04 م�ضطحباً معه كافة   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��ضم �ل�ضركة : �سبارو ليتنغ - �س ذ م م 
رمول    �م   - ل��وت��اه  �حمد  �ضعيد  �بر�هيم  ملك   OFF203 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م    711219  : �لرخ�ضة  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�ضكل 
بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  : 1138288 مبوجب هذ�  �لتجاري  بال�ضجل 
�أعاله،  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضر  مت  قد  باأنه 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2017/8/17   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ  2017/8/17  وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�ضفي �ملعني �سركة قايد لتدقيق �حل�سابات   �لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك 
حيدر علي كيد زوهر كيد زوهر بيديف - �خلليج �لتجاري - هاتف  04-2659550 
فاك�ص: 2659250-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

��ضم �مل�ضفي/ح�سني �لها�سمي �لقمة لتدقيق ح�سابات قانونية 
�لعنو�ن :  مكتب رقم 308 ملك نا�ضر �حمد لوتاه - ديره - �م هرير - هاتف  04-3885518 
فاك�ص : 3885519-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية �لر�س و�ل�سماء لتجارة �ملالب�س 
بتاريخ 2017/8/17  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  م  وذل��ك مبوجب  �جلاهزة - �س ذ م 
بتاريخ 2017/8/17 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��ضم �مل�ضفي/�سركة قايد لتدقيق �حل�سابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوه��ر كيد زوه��ر بيديف - 
هذ�  مبوجب    04-2659250  : فاك�ص   04-2659550 هاتف   - �لتجاري  �خلليج 
�أعاله  باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور  �لتنمية �لقت�ضادية بدبي  تعلن د�ئرة 
�سبارو ليتنغ - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  لت�ضفية 
2017/8/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/17 وعلى من 
لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  �مل�ضتند�ت و�لأور�ق  ، م�ضطحباً معه كافة  �أعاله  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
 اإنذار عديل

رقم 2017/18074   
�ملنذر : م�ضرف �لهالل 

�لعنو�ن : �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - بناية رقم )1( - �لطابق �لثالث - هاتف : 042507778 - بوكالة �ل�ضتاذ �ملحامي 
/ عبد �هلل خمي�ص �لناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله/عمرو حممد �ل�ضيد عبد �حلميد حميده - �لعنو�ن �ملختار : مكتب 
عبد �هلل �لناخي للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت �لقانونية - �إمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ص باي - بي �ضكوير  - ��ضبكت 

تاور  - �لطابق �لر�بع - مكتب  404 - هاتف رقم )04/2507778( )فاك�ص 04/2507779( �ص ب )83620( 
�ملنذ �ليه : �ضالح �لدين حممود �حمد عطاطره - �جلن�ضية : �لدرن 

�لعنو�ن : �ل�ضارقة - �ضارع �لكورني�ص - بناية فندق �لب�ضتان - متحرك رقم 0505433375 
�للوحة  رقم   - �ضكويا  )تويوتا  نوع  من  لل�ضيارة  �ضر�ءكم  لتمويل  وذل��ك  �ل�ضيارة  متويل  قر�ص  طلب  �ىل  بال�ضارة    -  : �ملو�ضوع 
9/85433 - �بوظبي - �ضنف �للوحة : خ�ضو�ضي - �للون : رمادي - �ضنف �ملركبة : ��ضتي�ضن - �ضنة �ل�ضنع 2010( ، فانكم تخلفتم 
عن �ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �لو�جبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�ضد بذمتكم مبلغا وقدره 35.790.57 )خم�ضة وثالثون �لف 

و�ضبعمائة وت�ضعون درهم و�ضبعة وخم�ضون فل�ضا( حيث �متنعتم عن �ل�ضد�د بالرغم من مطالبات �ملنذر �لودية و�ملتكررة لكم  
لذلك : فان �ملخطر يخطركم للمبادرة �ىل �ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره  35.790.57  درهم )خم�ضة وثالثون �لف و�ضبعمائة 
�ل�ضيارة �ملرهونة من نوع )تويوتا  وت�ضعون درهم و�ضبعة وخم�ضون فل�ضا( كما يف 2017/4/5 حتت طائلة �تخاذ �لج��ر�ء�ت لبيع 
�ضكويا - رقم �للوحة 9/85433 - �بوظبي - �ضنف �للوحة : خ�ضو�ضي - �للون : رمادي - �ضنف �ملركبة : ��ضتي�ضن - �ضنة �ل�ضنع 

2010( بعد �نق�ضاء )7( �يام من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لخطار �ضند� لن�ص �ملادة 172 من قانون �ملعامالت �لتجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5627

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملنذر �ليه : ديفيد �ليك�ضاندير - �جلن�ضية )بريطاين( - جمهول حمل �لقامة 

مليون  )ث��الث��ة   3738626.03 وق����دره  مبلغ  ذم��ت��ك��م  يف  �مل��رت���ض��د  ب�����ض��د�د  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذرك��م 
يف  كما  فلو�ص(  وثالثة  درهم  وع�ضرون  و�ضتة  و�ضتمائة  �لف  وثالثون  وثمانية  و�ضبعمائة 
تاريخ 2017/8/1 خالل 30 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� �لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لجر�ء�ت 
�لقانونية لبيع �لعقار نوع �ضقة �ضكنية رقم 105  �لكائن يف �مارة دبي مبنطقة نخلة جمر� 
- رقم �لر�ص 1121 - ��ضم �ملبنى )�خل�ضكار( - �لطابق �لول - �مل�ضاحة �لكلية باملرت �ملربع 
ل�ضالح  و�ملرهونة  مربع  قدم   )1.550.76( �ملربع  بالقدم  �مل�ضاحة   - مربع  مرت   )144.07(
ب�ضاأن   2008 ل�ضنة   )14( رق��م  �لقانون  من   )  25.26( �ملادتني  باحكام  عمال  �ملنذر.  �لبنك 

�لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي. 
 الكاتب العدل

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1273 جتاري كلي                                                
�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ���ض��ت��ار ل��ي��ن��ك ل��ل��رب�م��ي��ل �مل��ع��دن��ي��ة - ���ص ذ م م جم��ه��ول حم��ل �لقامة 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2016/11/28 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب���ان  نعلنكم 
 -  : �لتالية  �ل�ضيكات  للمدعية  ت��رد  �ن  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ح  م  م   - كيمتيك  ل�ضالح/   �ع��اله 
1- �ل�ضيك رقم 399 م��وؤرخ 2016/5/11 مببلغ 208536  2- �ل�ضيك رقم 404 م��وؤرخ 2016/6/1 
مببلغ 149580  3- �ل�ضيك رقم 403 موؤرخ 2016/6/6 مببلغ 155695  4- �ل�ضيك رقم 430 موؤرخ 
�ل�ضيك  �ل�ضيك رقم 436 موؤرخ 2016/9/5 مببلغ 190790  6-  2016/8/24 مببلغ 188560  5- 
رقم 440 موؤرخ 2016/9/7 مببلغ 203700 و�ل�ضادر جميعها من ح�ضاب �ملدعية لدى حبيب بنك 
، و�لزمت �ملدعي عليها بامل�ضاريف ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2017/689 جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/1- يف �ي بي لك�ضري لتاأجر �ل�ضيار�ت - �ص ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي/ توب �ك�ضالن�ص لتاأجر �ل�ضيار�ت وميثله : هدى ر�ضتم �بر�هيم 
�حمد - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/29 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�ضالح/توب �ك�ضالن�ص لتاأجر �ل�ضيار�ت بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
، و�لفائدة  للمدعية مبلغ وقدره )612.200( �ضتمائة و�ثنا ع�ضر �لف ومائتان درهم 
 2017/3/12 يف  �حلا�ضل  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
�تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�ضروفات ومبلغ  بالر�ضوم  و�لزمتها   ، �ل�ضد�د  وحتى متام 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن 

�ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/496 تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضونيل كاركي بوده �ضينغ كاركي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

كلي  عقاري   2016/826 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�ضادر  باحلكم  نعلنكم  ع  م  �ص   - �ل�ضالمي  دب��ي  بنك 
ب�ضد�د مبلغ وقدره  بالز�مكم  �ضند� تنفيذيا وذلك 1-  باعتباره  بتاريخ 2017/3/21   يوم �لثنني 
)65872.92( درهم وت�ضليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لعالن. 2- بف�ضخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية مو�ضوع �لدعوى ومالحقها و�ضطب عبارة )تخ�ضع 
ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته 
�ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�ضهادة ملكية �لعقار �ل�ضادرة عن د�ئرة �لر��ضي و�لأمالك بتاريخ 
2008/11/10م ، وبالز�م �ملدعي عليه بت�ضليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعي ورد �حليازة 
له.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1534  جتاري جزئي              

�لعلي  جمهول  �لذهب  �بر�هيم ح�ضن  �ملدعي عليه / 1-�ضلطان �حمد �ضامل  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �ل�ضالمي - �ص م ع وميثله : عبد�هلل خمي�ص 
غريب �لناخي �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
كيلو  يعادل عدد 154228.68  دره��م( مبا  وق��دره )385.596.70  ب�ضد�د مبلغ  عليه 
جر�م من �ل�ضكر و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني  
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ضاعة 8.30 �ص  �ملو�فق  2017/8/28  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2087   تنفيذ جتاري  
�ل��ع��ط��اء  جم��ه��ول حمل  ب��ن علي  ب��ن حممد  �ىل �ملنفذ ���ض��ده/1- علي 
�لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�آر ب��ي �م ل��ت��اأج��ر �ل�����ض��ي��ار�ت - ذ م م 
�أقام  ق��د  �لها�ضمي  ب��ره��ان  مرت�ضى  يعقوب  مرت�ضى  حممد   : وميثله 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1029610( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
   يف  الدعوى 2017/187  ا�صتئناف جتاري      

�ل�ضادة �مل�ضتاأنف �ضدهم / �إك�ضبورت هاو�ص للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  - جميد قا�ضم عادليان ، 
جمتبى قا�ضم عادليان  ، �ضلفر بوينت للتجارة �لعامة - ذ م م  ، حممد ر�ضا قا�ضم عادليان 

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل �ملدعي / بنك �ضادر�ت �ير�ن 
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبر� م�ضرفيا بالدعوى �أعاله مبوجب �حلكم �ل�ضادر به فاإننا 
ندعوكم حل�ضور �جتماع �خلربة بالدعوى �ضالفة �لذكر  وذلك يوم 2017/8/29  يف متام �ل�ضاعة 
�لر�بعة ع�ضر� مبقر مكتبنا �نرت� لال�ضت�ضار�ت �ملالية - بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�ضنة - �ضارع 
بروت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 - مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�ضيار�ت 
لديكم من  كافة ما  �إح�ضار  و  - يرجى �لطالع   042206877 : فاك�ص   ،  042206899 : تليفون   -

م�ضتند�ت مرتجمة �ىل �لعربية  و�حلر�ص على �حل�ضور  يف �ملوعد �عاله
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    علي را�صد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5638   

�ملنذر : بنك �أبوظبي �لأول )حاليا( بنك �أبوظبي �لوطني )�ضابقا( 
�ملنذر �ليها : عبد�لغفور لنقل �ملو�د �لعامة بال�ضاحنات �لثقيلة و�خلفيفة - �ص ذ م م 

ب�ضد�د  �لخ���الل  نتيجة  دره��م   )91.455.67( وق���دره  مبلغ  ���ض��د�د  ب�ضرعة  �ليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
و�ل   ، �لن�ضر  تاريخ  من  ��ضبوع  خ��الل  وذل��ك  �ل�ضيار�ت  متويل  بعقدي  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �لق�ضاط 
باملز�د  وبيعها  ل�ضاحلكم  �ملمولة  �ل�ضيار�ت  كلي  على  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �ضي�ضطر 

ومنها �ل�ضيار�ت �لتالية : - 
�ل�ضيارة رقم )72702/نقل عام/دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت - بيك �ب( موديل )2015(   -1

لون )�بي�ص(
�ب( موديل )2015( بيك   - ن��وع )تويوتا هايلوك�ص  ع��ام/دب��ي( من  رق��م )72677/ن��ق��ل  �ل�ضيارة   -2 

 لون )�بي�ص( 
و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5637   

�ملنذر : بنك �أبوظبي �لأول )حاليا( بنك �أبوظبي �لوطني )�ضابقا( 
�ملنذر �ليها : فا�ضي كر� للمقاولت - ذ م م 

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )95.013.36( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�ضيارة رقم )71863/خ�ضو�ضي/Q/دبي( من نوع )��ضوك ليالند فالكون - 
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  )�أبي�ص(   ل��ون   )2015( موديل  با�ص( 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5649   

�ملنذر : م�ضرف �بوظبي �ل�ضالمي 
�ملنذر �ليها : تونتي تونتي لتاأجر �ل�ضيار�ت - �ص ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )123.732.00( درهم نتيجة 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�أب(  بيك  فورد   F-150( من نوع )دبي/P/ل�ضيارة رقم )4507/خ�ضو�ضي�
موديل )2014( لون )�أحمر(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2728  جتاري جزئي              

�لقامة  �ملدعي عليه /1- حممد حممود حممود برغ�ص  جمهول حمل  �ىل 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/ب��ن��ك �لحت���اد �ل��وط��ن��ي وميثله : ع��ب��د�هلل حممد ر���ض��ول علي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  �لهرمودي - قد 
مببلغ وقدره )136622 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12.99% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم 
�لربعاء   �ملو�فق  2017/9/20  �ل�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5641   

�ملنذر : م�ضرف �بوظبي �ل�ضالمي 
�ملنذر �ليها : خالد ر��ضد حممد ماجد �ملري 

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )24.998.29( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  و�ل  �لن�ضر،  تاريخ  من  ��ضبوع 
 - ياري�ص  )تويوتا  ن��وع  من  )57968/خ�ضو�ضي/D/دبي(  رق��م  �ل�ضيارة  على 
هات�ضباك( موديل )2014( لون )�أبي�ص لوؤلوؤي(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5650   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : جورجي �لفون�ضو جوردون 

�ليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )17.842.19( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - لن�ضر  )ميت�ضوبي�ضي  ن��وع  من  )58506/خ�ضو�ضي/P/دبي(  رق��م  �ل�ضيارة 
�ضالون ( موديل )2011( لون )�أبي�ص(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5648   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : عزيز هدي

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )10.513.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�ضيارة رقم )23349/خ�ضو�ضي/K/دبي( من نوع )تويوتا كامري- �ضالون( 
موديل )2008( لون )�أزرق(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5643   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : حممد �ضهز�د �خرت حاجي فد� ح�ضني 

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )27.340.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - لن�ضر  )ميت�ضوبي�ضي  نوع  من  )44702/خ�ضو�ضي/N/دبي(  رقم  �ل�ضيارة 
مع  �ملنذر  قبل  ل�ضاحلكم من  و�ملمولة  )�أزرق(   لون   )2010( �ضالون( موديل 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/436  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مانويل ريبوياكو ر�جا�ضا 2- لوفيليند� �باند� ر�جا�ضا جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / م�ضرف �لمار�ت �ص.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما مببلغ وقدره )951.761.18( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام بال�ضافة �ىل ف�ضخ 
�تفاقية �لجارة مع حفظ كافة �حلقوق للمدعي ب�ضائر �نو�عها مبا يف ذلك ما ي�ضتجد 
من �ق�ضاط �جرة.وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/9/18   �ل�ضاعة 11.00 
�ص بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/418  عقاري كلي

�لقامة  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  �لعقاري  للتطوير  1-ز�ن���ادو   / �ملدعي عليه  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  لوتاه  علي  �ضلطان  �خلليفة جميلة وميثله:فهد   / �ملدعي  �ن  مبا 
و�لز�م  �لدعوى  �ط��ر�ف  بني  �مللكية  �تفاقية  بف�ضخ  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره )368.950( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12%.وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/9/13   �ل�ضاعة 11.00 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2439  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ومقهى و�و تامي وميثله مالكة �ل�ضيد/حممد بالل جمعه 
لتجارة  �لهاملي  �ملدعي /�ضركة حممد  �ن  �لقامة مبا  �ملع�ضم جمهول حمل  عبد�هلل 
�ملو�د �لغذ�ئية ماف�ص ذ.م.م وميثله : �بر�هيم مو�ضى علي مر�د �لبلو�ضي قد �أقام عليك 
درهم   )10682.41( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى 
�حلا�ضل  �ل�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم 
�ملو�فق  لها جل�ضة يوم �لثنني  و�لتام.وحددت  �لنهائي  �ل�ضد�د  يف:2014/10/31 وحتى 
2017/9/18   �ل�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة : Ch 1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1285  جتاري  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �لوبريا جاجيندر� كومارجاين جاين جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/7/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
مبلغ  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  دبي  فرع  �لول  �خلليج  ل�ضالح/بنك 
)مائة وثالثة ع�ضر �لف و�ربعة وخم�ضني درهم وثالثة و�ضبعني فل�ضا( و�لفائدة �لقانونية 
و�لزمتها  �ل�ضد�د  متام  وحتى  يف:2016/11/23  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع 
قابال  �حل�ضوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  بامل�ضروفات 
�لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم  �ليوم  لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1757  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- بر�ن كومار �ضاه ر�زق لل �ضاه �ضاه جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/16  يف �لدعوى 
بان  عليه  �مل��دع��ب��ي  ب��ال��ز�م  �����ص.م.ع  �ل��ه��الل  ل�ضالح/م�ضرف  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
ومبلغ  و�مل�ضاريف  بالر�ضوم  و�لزمته  درهم   )28121.63( مبلغ  للمدعي  يوؤدي 
خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  �حل�ضوري  مبثابة 
�لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 

بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/231  عقاري كلي 

حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ف��روز  �و�ضتاد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/8/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/بنك �ت�ص ��ص  بجل�ضتها 
بي �ضي �ل�ضرق �لو�ضط �ملحدود بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي بلغ مقد�ره 
)4.184.333.32( درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية 
�لف  ومببلغ  وبامل�ضاريف  بالر�ضوم  و�لزمته  �ل�ضد�د  متام  وحتى  يف:2017/4/5  �حلا�ضلة 
لال�ضتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة �حل�ضوري  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 

بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1011  جتاري جزئي 

�لهالل �ص.م.ع  �ملدعي/م�ضرف  �ن  �كرم علي جمهول حمل �لقامة مبا  �كرم  �ملدعي عليه/1- ريا�ص  �ىل 
�لتمهيدي  �حلكم   2017/8/23 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد 
�ملخت�ص  �مل�����ض��ريف  �خل��ب��ر  ب��ن��دب  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حل��ك��م   2017/8/14 �لتايل:جلل�ضة 
تكون  �لدعوى  باجلدول خبر� يف هذه  �ل��دور  �ل�ضالمية �ضاحب  �مل�ضارف  وعمليات  �ل�ضالمي  بالتمويل 
مر��ضالت  من  �خل�ضمان  �ليه  يقدمه  �ن  ع�ضى  وما  وم�ضتند�تها  �لدعوى  ملف  على  �لط��الع  بعد  مهمته 
�و �لكرتونية و�لنتقال �ىل مقر �ملدعي لالطالع على دفاتره �لتجارية �ملنتظمة  وحم��رر�ت �خرى ورقية 
�مل�ضتخرج منها ك�ضف �حل�ضاب و�مل�ضتملة على �لقيود �خلا�ضة باملعاملة مو�ضوع �لدعوى - بيان:عقد �لتمويل 
�ل�ضالمي �ضند �ملدعي يف طلباته ومدى مطابقة مو�ضوعه و�جر�ء�ته و�ضروطه لالأحكام �ل�ضرعية �ملعمول 
بها يف �مل�ضارف �ل�ضالمية ، مدى �لتز�م كل طرف بالتز�ماته يف �لعقد وقدرت مبلغ �ضبعة �لف درهم �مانة 
م�ضروفات و�تعاب �خلبر كلفت �ملدعي ب�ضد�دها يف خز�نة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�ضة يوم �لربعاء 

 .ch1.C.14:ملو�فق:2017/9/6 �ل�ضاعة:08:30 �ص يف �لقاعة�
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2378  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جا�ضم عبد�هلل �ضليمان علي �لبلو�ضي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري �ص.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )229081.34 درهم(  ومبلغ 
وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لفو�ئد  مع  دره��م   )37.778.14( وق��دره 
كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�ضمول �حلكم  و�لتعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د 
بالقاعة  8.30 �ص  �ل�ضاعة  �ملو�فق 2017/9/21   ي��وم �خلمي�ص    لها جل�ضة  وح��ددت   .
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�   Ch1.C.14

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1278  جتاري كلي
�لعامة  للتجارة  هاريت  حاليا  �ل�ضم  )�ضابقا(  ����ص.ذ.م.م  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  1-هاريت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ص.ذ.م.م 2- كي�ضرو و�ل بانكاج كومار بر�فني �ضاندر� ب�ضفته كفيال �ضخ�ضيا 3- �ضركة هاريت للتجارة �لعامة 
�ملرحبة  �ضركة   -5 ����ص.ذ.م.م  لتجارة  �نرتنا�ضيونال  ريالتبل  �ضركة   -4 كفيل  ب�ضفتها  �خليمة(  ر����ص  )م.م.ح 
للتجارة �لعامة �ص.م.ح ر��ص �خليمة 6- �ضركة �للوؤلوؤ �ل�ضود للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�ضرف( فرع دبي وميثله : عبد�هلل خمي�ص 
غريب �لناخي �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم 
حتى  �مل�ضتحق  �لر�ضيد  و�ل��ف��و�ئ��د  دره��م   )5.424.265( وق���دره  مبلغ  �مل��دع��ي  للم�ضرف  ي���وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل 
�لتاريخ حتى تاريخ رفع �لدعوى ومن تاريخ رفع �لدعوى  ت��اري��خ:2016/7/14 و�لفو�ئد بو�قع 12% من هذ� 
 Ch  : بالقاعة  �ل�ضاعة 09.30 �ص  �ملو�فق 2017/10/2    �لتام.وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني  �ل�ضد�د  وحتى 
E.22.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1361  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضيلبي وورلد و�يد م.د.م.�ص )�ملدين �ل�ضلي( 2- ماني�ص جويل موكي�ص كومار 
)�لكفيل �ل�ضخ�ضي( 3- �ضيلبي كيبل تكنولوجي - كفيل �ملديونية جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع وميثله : عبد�هلل خمي�ص غريب �لناخي �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملدعي  للبنك  يوؤديل  بان  و�لتكافل  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
مبلغ وقدره )12.462.322.67( درهم كما يف تاريخ:2017/4/6 مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% ومن 
هذ� �لتاريح وحتى رفع �لدعوى ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة ت�ضمني �ملدعي عليهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب.وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2017/10/2   �ل�ضاعة 09.30 �ص بالقاعة : Ch 2.E.21  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1578  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ضمان للمقاولت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري �ص.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن و�لتكافل مببلغ وقدره )956674.50 
�لتاريخ  هذ�  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(  
وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت لها جل�ضة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2017/9/18  �ل�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2568  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جيتندر� بهقو�ند��ص هر� 2- �ن�ضال للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لناخي  ���ص.م.ع  وميثله:عبد�هلل خمي�ص غريب  �لهالل  �ملدعي/ م�ضرف  �ن  �لقامة مبا 
وقدره  عليهما مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  قد  �آل علي 
)22.792.16 درهم(  وت�ضمني �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�ضمول 
�ملو�فق 2017/9/26   �لثالثاء    يوم  لها جل�ضة  . وح��ددت  �ملعجل بال كفالة  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�لأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1575  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-دوري�ضامي �ينجار فيجيار �جافان ترومالى جمهويل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري ف��رع ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )823111.62( 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من هذ� �لتاريخ وحتى 
�ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم 
  Ch 2.E.21 �خلمي�ص �ملو�فق 2017/10/5   �ل�ضاعة 09.30 �ص بالقاعة : 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1709  جتاري كلي

����ض��د �هلل حاجي  �����ص.ذ.م.م 2-  �ل��ع��ام��ة  للتجارة  ����ض��د �هلل حم��م��ود  �مل��دع��ي عليه / 1-  �ىل 
حممود - كفيل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�ضرف �لعربي لال�ضتثمار و�لتجاره 
�خلارجيه )�مل�ضرف( وميثله:عبد�هلل خمي�ص غريب �لناخي �آل علي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�ضامن و�لت�ضامم و�لتكافل 
بان يوؤديا للم�ضرف �ملدعي مبلغ وقدره )4.379.190.76 درهم(  �لر�ضيد �مل�ضتحق كما يف 
تاريخ:2017/7/17 و�لفو�ئد بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى ومن وحتى �ل�ضد�د �لتام . 
 Ch2.E.21 وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/9/11  �ل�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2377  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نظام حبيب �له �مينى 2- رمي �ملدينة للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  فرع  �لتجاري  �بوظبي  بنك  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
درهم(    237815.46( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ص  لها جل�ضة  وح��ددت   . كفالة  �ملعجل بال  بالنفاذ  و�ضمول �حلكم  �لتام 
�أو من  Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  2017/9/21  �ل�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5647   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : باليثا بادماكومار� 

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )11.097.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - لن�ضر  )ميت�ضوبي�ضي  ن��وع  من  )55084/خ�ضو�ضي/L/دبي(  رق��م  �ل�ضيارة 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل  )��ضود(   �ضالون( موديل )2008( لون 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5639   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : �ضلطان �ملدحاين 

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )23.422.87( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�ضيارة رقم )71918/خ�ضو�ضي/M/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �ضالون( 
�ملنذر مع  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )�أبي�ص  لون  موديل )2011( 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5645   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : بوجناين ليزوي مثنزي 

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )41.044.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�ضيارة رقم )71970/خ�ضو�ضي/F/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �ضالون( 
موديل )2010( لون )ذهبي(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5644   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : �أحمد نو�ز حممد فاحت

�ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )44.240.00( درهم نتيجة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ضالون(   - تيد�  )ني�ضان  نوع  )99201/خ�ضو�ضي/O/دبي( من  رقم  �ل�ضيارة 
موديل )2011( لون )رمادي(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5646   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
�ملنذر �ليها : كا�ضف �ضعيد �ضعيد �حمد 

نتيجة  دره��م   )58.718.6( وق��دره  مبلغ  �ضد�د  ب�ضرعة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�ضد�د �لق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط وذلك خالل 
��ضبوع من تاريخ �لن�ضر، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�ضيارة رقم )32846/خ�ضو�ضي/R/دبي( من نوع )ني�ضان �لتيما - �ضالون( 
موديل )2012( لون )بيج(  و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مطحنة وبقالة �ل�ضليلة  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1020679 
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ضاحة 4*1 �ىل 1*1

 تعديل ��ضم جتاري من/مطحنة وبقالة �ل�ضليلة
AL SHALILA FLOUR MILL & GROCERY

�ىل/ مطحنة �ل�ضليلة 
AL SHALILA FLOUR MILL

تعديل ن�ضاط/حذف بقالة )4711003(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضقور �لغربية لعمال �لبال�ضرت 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 2035971 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة نو�ل �ضهاب �حمد �ل�ضامر�ئي %24

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ضابر مبارك عتيق عبد�هلل �لنعيمي %51
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة ثمينه �ضهاب �حمد �ل�ضامر�ئي %25

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف نو�ل �ضهاب �حمد �ل�ضامر�ئي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف ثمينة �ضهاب �حمد �ل�ضامر�ئي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد قنون �ضديلي قنون �لعامري
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5640   

                          �ملنذر : بنك �أبوظبي �لأول )حاليا( بنك �أبوظبي �لوطني )�ضابقا( 
�ملنذر �ليها : عبد�لغفور لنقل �ملو�د �لعامة بال�ضاحنات �لثقيلة و�خلفيفة - �ص ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )275.034.85( درهم نتيجة �لخالل ب�ضد�د 
�لن�ضر،  ��ضبوع من تاريخ  �ل�ضيار�ت وذلك خالل  �ملتعلقة بعقدي متويل  �ل�ضهرية  �لق�ضاط 
ل�ضاحلكم  �ملمولة  �ل�ضيار�ت  كلي  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  و�ل 

وبيعها باملز�د ومنها �ل�ضيار�ت �لتالية : - 
�ل�ضيارة رقم )79104/نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت - بيك �ب( موديل   -1

)2015( لون )�بي�ص( 
�ل�ضيارة رقم )79053/نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت - بيك �ب( موديل   -2

)2015( لون )�بي�ص( 
�ل�ضيارة رقم )78964/نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت - بيك �ب( موديل   -3

)2015( لون )�أزرق( 
�ل�ضيارة رقم )79078/نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت - بيك �ب( موديل   -4

)2015( لون )�أزرق( 
�ل�ضيارة رقم )78969/نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�ضوبي�ضي كانرت - بيك �ب( موديل   -5

)2015( لون )�أزرق( 
 و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12107 بتاريخ 2017/8/27   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5642   

                          �ملنذر :م�ضرف �بوظبي �ل�ضالمي  
�ملنذر �ليها : رنتيل لينك�ص با�ضنجر للنقل وتاأجر �ل�ضيار�ت -  �ص ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )58.623.63( درهم نتيجة �لخالل 
من  ��ضبوع  خالل  وذل��ك  �ل�ضيار�ت  متويل  بعقدي  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �لق�ضاط  ب�ضد�د 
�ل�ضيار�ت  كلي  على  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  و�ل  �لن�ضر،  تاريخ 

�ملمولة ل�ضاحلكم وبيعها باملز�د ومنها �ل�ضيار�ت �لتالية : - 
- �ضالون(  �ك�ضنت  نوع )هيوند�ي  �ل�ضيارة رقم )86951/خ�ضو�ضي/F/دبي( من   -1

موديل )2015( لون )عنابي(  
- �ضالون(  �ك�ضنت  نوع )هيوند�ي  �ل�ضيارة رقم )85596/خ�ضو�ضي/F/دبي( من   -2

موديل )2015( لون )عنابي(  
3- �ل�ضيارة رقم )39435/خ�ضو�ضي/G/دبي( من نوع )هيوند�ي �لينرت� - �ضالون( 

موديل )2015( لون )�بي�ص(  
و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ن�سائح للمحافظة على لون �سبغة �سعرك فرتة اطول

 جتد �ملر�أة مبجرد غ�ضل �ضعرها �أن �للون بد�أ ينزل مع �ملاء و 
يختفي تدريجياً �ضيئاً ف�ضيئاً مما يثر ��ضتيائها، لهذ� جئنا 
�ضعرك  ل��ون  على  حتافظني  جتعلِك  �لتي  �لن�ضائح  ببع�ص 

لفرتة �أطول يف �أيام �ل�ضيف.
 مت��ت��ع��ي مب��ظ��ه��ر ج����ذ�ب ومم��ي��ز يف م��ن��زل��ِك �م����ام زوج����ِك 
على  �حر�ضي  �مل��ن��زل.  من  �خل��روج  عند  وحتى  و�أ�ضدقائِك 
تنفيذ هذه �لن�ضائح حتى ل ت�ضيعي مالِك هباًء ب�ضالونات 

�لتجميل.
 

وب�سرتك ل�سعرك  �ملنا�سب  �للون  حددي   1-
�لتي  �ل�ضعر  �لقيام به هو حتديد لون �ضبغة  �أول ما عليِك 
ترغبني بها مع �حلر�ص على �ن تكون منا�ضبة للون ب�ضرتِك 
تقليد  ولي�ص  جيدة  عالمة  �أو  ماركة  من  �أنها  من  وتاأكدي 

حتى ل ت�ضر �ل�ضعر وتتلفه.
 �ملاركة �جليدة تثبت يف �ل�ضعر ملدة �أطول و جتعل لون �ل�ضعر 
يبدو طبيعياً وحيوياً كما حتافظ على �ضحته. من �لأف�ضل 
�ختيار لون �ضبغة قريب من لون �ضعرِك �لطبيعي حتى يدوم 
�أ�ضابيع و ميكن �أكر.   8 �أ�ضابيع �إىل   4 ملدة ت��رت�وح ما بني 

�ضوف جتدين �ل�ضبغة مميزة و�ضكلها طبيعي وجذ�ب.
 

باأ�سبوع �ل�سبغة  قبل  �سعرِك  ح�سري   2-
قبل  يومياً  بالبل�ضم  �ل�ضعر  بغ�ضل  تقومي  �أن  عليِك  يجب 
�ضبغ �ل�ضعر مبدة ل تقل عن �أ�ضبوع، فهذه �خلطوة ت�ضاعد 
مرور  م��ع  تال�ضيه  ع���دم  و  �ل��ل��ون  تثبيت  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�ضكل 
ا يف حماية �ل�ضعر من �ملو�د �لكيميائية  �لوقت. ي�ضاهم �أي�ضً

�لتي توجد بال�ضبغة �لتي تك�ضر �ل�ضعر. 
هذ� بالإ�ضافة �إىل جتنب غ�ضل �ل�ضعر قبل �ل�ضبغة بيوم على 
�لتي  �لطبيعية  بالزيوت  حمتفظ  �ل�ضعر  يكون  حتى  �لأق��ل 

توجد يف فرورة �لر�أ�ص.
�ختفاء  ومنع  �ل�ضعر  حماية  يف  بدورها  تقوم  �لزيوت  ه��ذه   

�للون ب�ضهولة وثباته لفرتة �أطول.
 

�ل�ساخن باملاء  �ل�سعر  غ�سل  جتنبي   3-
ت�ضبب �ملياه �ل�ضاخنة �ضعف خ�ضالت �ل�ضعر وتلفها بالكامل 
من �جلذور وتوؤثر ب�ضكل �ضلبي على �لزيوت �لطبيعية �لتي 
ي�ضبب  �ل�ضعر، مما  �أج��ل ترطيب  �ل��ر�أ���ص من  ف��روة  تفرزها 

جفاف �ل�ضعر وتفله وظهوره ب�ضكل باهت وه�ص. تزيد �ملياه 
�خلرب�ء  ين�ضحِك  وت�ضاقطه.  �ل�ضعر  �ضعف  من  �ل�ضاخنة 
ب�ضرورة غ�ضل �ل�ضعر باملاء �لبارد �أو�لد�فئ لتنظيف �ل�ضعر 
جيد�ً و�ملحافظة على �لزيوت �لتي توجد به و�لدهون �لتي 
ترطبه وتزيد من ملعانه ونعومته. �لأهم، يف�ضل �لبتعاد عن 
��ضتخد�م �ملاء �ل�ضاخن متاًما عقب �ضبغ �ل�ضعر ل�ضمان ثبات 

�للون لأطول فرتة ممكنة.
 

�ل�سم�س لأ�سعة  �لتعر�س  جتنبي   4-
يعد �ل�ضعر �مل�ضبوغ من �أكر �أنو�ع �ل�ضعر عر�ضة لالإ�ضابة 
�ل��ع��ن��اي��ة �لفائقة  ب��ال��ت��ل��ف ول���ذل���ك �ل�����ض��ب��ب ي��ت��ط��ل��ب دوم�����اً 
جيدة.  ب�ضحة  �ل�ضعر  �إبقاء  �أج��ل  من  به  �لد�ئم  و�لهتمام 
���ض��ب��غ��ات �ل�����ض��ع��ر ق���د ت�����ض��ب��ب ج��ف��اف��ه وب��ه��ت��ان ل��ون��ه ب�ضبب 
�حتو�ئها على �ملو�د �لكيميائية �لتي ت�ضر �ل�ضعر خا�ضة �إذ� 

مت تعر�ضيها لأ�ضعة �ل�ضم�ص �ملبا�ضرة.
 لذلك، جتنبي تعري�ص �ل�ضعر لأ�ضعة �ل�ضم�ص �ملبا�ضرة عقب 
ما  ف��رتة ممكنة خا�ضة  لأط��ول  �للون  ثبات  ل�ضمان  �ضبغه 

بني �ل�ضاعة 10 �ضباًحا وحتى �لر�بعة ع�ضًر�،
�إىل فقد�ن لون �ل�ضبغة وجفافه  ت��وؤدي  �أ�ضعة �ل�ضم�ص   لأن 
وب��ه��ت��ان ل��ون��ه، ف��اب��ت��ع��دي مت��ام��اً ع��ن �ل��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا يف هذه 

�لأوقات حتى ل تعر�ضي �ضعرِك للتلف.
 

�حلر�رية �مل�سففات  ��ستخد�م  جتنبي   5-
�إذ�  �ملن�ضفة خا�ضة  با�ضتخد�م  �ضعرِك  �حر�ضي على جتفيف 
كانت قوية، بل عليِك جتفيفه بو��ضطة قطعة من �لقما�ص 

�لقطنية.
 جتنبي متاماً ��ضتخد�م �ل�ضي�ضو�ر �أو �مل�ضففات �حلر�رية لأن 
�حلر�رة �لعالية على �ل�ضعر ت�ضاهم يف فقد�نه للون �ل�ضبغة 

ب�ضكل �ضريع. 
�أن  ق��ب��ل  ف���ت���اأك���دي  �مل����ك����و�ة  ����ض��ت��خ��د�م  �إىل  �����ض���ط���ررِت  �إذ� 
�إن  و  خا�ضة  �ل�ضعر  لفرد  �أد�ة  �أي  ��ضتخد�م  �أو  ت�ضتخدميها 
كام �ضعرِك م�ضبوغ، �أن يكون جاًفا متاماً. فاملاء مع �حلر�رة 

ي�ضر�ن �ل�ضعر �ضرر بالغ.
�لعادية قبل  �لر�أ�ص  بفر�ضاة  �ل�ضعر  ت�ضفيف  �حر�ضي على   
بفروة  �لطبيعية  �ل��زي��وت  ت��وزي��ع  ل�ضمان  �مل��ك��و�ة  ��ضتخد�م 
�لر�أ�ص، مما ي�ضاعد على تعزيز نعومة �ل�ضعر وملعانه ويقيه 

من �لتعر�ص للتلف و�ل�ضرر.

حمام البخار.. تنظيف الب�سرة والتخل�س من البثور والروؤو�س ال�سوداء

 - �أهمية عمل حمام بخار �ملاء للوجه
يتعر�ص �لوجه باإ�ضتمر�ر �إىل �لأتربة و �لغبار و �ل�ضو�ئب 
و  �مل�ضام  �إن�����ض��د�د  على  تعمل  �لتي  م�ضاماته  ب��ني  �لعالقة 
�ل�ضود�ء  �لروؤو�ص  و  �ل�ضباب  و حب  �لبثور  بالتايل ظهور 
�ملاء  بخار  ُيعد حمام  �لذقن.  و يف  بجانبها  و  �لأن��ف  على 
من �أف�ضل �لطرق �مل�ضتخدمة خلروج �لأو�ضاخ و �ل�ضو�ئب 
�لب�ضرة  فت�ضبح  �مليتة  �خلاليا  �إز�ل���ة  و  بالب�ضرة  �لعالقة 

ناعمة و ن�ضرة من جديد.
 

- طريقة عمل حمام بخار �ملاء لتنظيف �لوجه يف 
�ملنزل

 
تق�سريها: و  �لب�سرة  تنظيف   1-

�ملنا�ضب  �لغ�ضول  باإ�ضتخد�م  ج��ي��د�ً  �ل��وج��ه  بغ�ضل  قومي 
لنوع �لب�ضرة للتخل�ص من �لأتربة �لعالقة و �ل�ضو�ئب يف 
م�ضامات �لب�ضرة. ميكن �إ�ضتخد�م �ضامبو �لأطفال كغ�ضول 
بتق�ضر  ق��وم��ي  �ل��غ�����ض��ول.  وج���ود  ع���دم  ح��ال��ة  للب�ضرة يف 

مثل  طبيعي  مق�ضر  باإ�ضتخد�م  �مليت  �جللد  من  �لب�ضرة 
نقوم  و  �لع�ضل  م��ن  �لقليل  م��ع  �ل�ضكر  م��ن  �لقليل  و�ضع 
بخلطهم جيد�ً ثم و�ضعهم على �لب�ضرة ملدة 5 دقائق ثم 

غ�ضل �لوجه باملاء �لد�فئ.
 

�ملاء: بخار  لعمل  �ملاء  �إعد�د   2-
�إن��اء عميق ثم ن�ضع �لإناء  �مل��اء يف  2 لرت من  نقوم بغلي 

على �ضطح م�ضتِو و لفه بفوطة جافة.
 

�لأع�ساب: و  �لزيوت  �إ�سافة   3-
للح�ضول على نتائج �أف�ضل ميكن �إ�ضتخد�م بع�ص �لأع�ضاب 

�أو �لزيوت ح�ضب نوع ب�ضرتِك كما يلي: 
�أو  �ل���ورد  5 ق��ط��ر�ت م��ن زي��ت  �إ�ضافة  - �لب�ضرة �جل��اف��ة: 
�أع�ضاب  �أو  �ل��ط��ازج  �ل����ورد  �أور�ق  �إ���ض��ت��خ��د�م  �أو  �ل��ب��اب��وجن 

�لبابوجن �جلافة �أو �لطازجة.
�ضجرة  زي��ت  م��ن  ق��ط��ر�ت   5 �إ���ض��اف��ة  �لدهنية:  �لب�ضرة   -
�ل�ضاي �أو زيت �لنعناع �أو �إ�ضتخد�م �أور�ق �لنعناع �لطازجة 

و �جلافة �أو زيت �لليمون �أو �ضر�ئح �لليمون و �لربتقال.
- �لب�ضرة �لعادية: �إ�ضافة 5 قطر�ت من زيت �لالفندر �أو 

زيت جوز �لهند.
 

للبخار: �لتعر�س   4-
�ضعي �ملن�ضفة حول �لر�أ�ص و تعر�ضي للبخار على م�ضافة 
20 �ضم تقريباً ملدة دقيقتني حتى ل يعمل �لبخار يف حرق 
�جللد ثم تكر�ر �لعملية 5 مر�ت و بني كل مرة و �لأخرى 
�إ�ضرتيحي ملدة دقيقة. ميكنِك عمل ما�ضك للوجه ل�ضمان 

�أق�ضى �إ�ضتفادة من �ملكونات �لطبيعية.
ا ترطيب �لب�ضرة مبا�ضرة عن طريق �ضطف   ميكنِك �أي�ضً
�لوجه باملاء �لبارد فقط دون �إ�ضتخد�م �ل�ضابون �أو م�ضح 
�لوجه بقطنة مبللة مباء �ل��ورد. �ضعي بعد ذلك �لكرمي 
�ملرطب �خلا�ص بنوع ب�ضرتِك. ميكنِك تفتيح �لب�ضرة عن 
طريق خلط 2 ملعقة من بودرة �لأطفال مع 2 ملعقة من 
ماء �لورد و �خلطي �ملكونات جيد�ً ثم �ضعيها على �لب�ضرة 

ملدة 20 دقيقة.

�سعرها  لون  تغيري  �إىل  فرتة  كل  �ملر�أة  حتتاج 
كنوع من �لتجديد يف حياتها، �إل �أن �حلفاظ 
على لون �سبغة �ل�سعر �جلديدة لفرتة طويلة 

لي�س بالأمر �ل�سهل.

يعترب عمل حمام بخار �ملاء للوجه من �أف�سل �لطرق للح�سول على تنظيف عميق للب�سرة 
و �لتخل�س من �لبثور و �لروؤو�س �ل�سود�ء و حب �ل�سباب.

يقوم حمام �لبخار بتنظيف �لب�سرة من �ل�سو�ئب �لعالقة على �جللد و بقايا �ملاكياج و 
ا  �لإفر�ز�ت �لدهنية و خاليا �جللد �مليتة �ملرت�كمة على �لب�سرة. �إذ� كنِت تعانني �أي�سً
من ب�سرة �سعيفة باهتة فاحلل ميكن يف عمل حمام �لبخار لتنظيف �لوجه �أوًل ثم عمل 
بع�س �لو�سفات �ملنزلية �لطبيعية لتعزيز منو طبقات جلد جديدة لب�سرتِك و�إك�سابها 
�لهالت  وعالج  �لوجه  ترطيب  على  ي�ساعد  ا  �أي�سً �لبخار  حمام  و�حليوية.  �لن�سارة 
ا  �ل�سود�ء حول �لعينني نتيجة �ل�سهر وعدم �سرب �ملاء �لكايف. ي�ساعد حمام �لبخار �أي�سً
نتيجة  تظهر  �لتي  �لعينني  و�إنتفاخات  �لب�سرة  على  �لد�كنة  �لبقع  من  �لتخل�س  على 

تناول �لغذ�ء غري �ل�سحي وعدم �لنوم لفرتة كافية خالل �لليل.
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ل يوجد تعار�س بني �لتمثيل و�لغناء

مايا ن�سري: العمل اجليد والدور املختلف كل ما ي�سغلني
�لفنية؟ �ل�ضاحة  عن  �لطويل  غيابك  �ضبب  • ما 

�إىل جو�رهما فرتة  �لبقاء  بد من  كان ل  و�أجنبت طفلني، وطبعاً  تزوجت  عائلي.  �ضبب   -
وبعدما  و�لأ�ضري،  �لعائلي  �إىل �جلو  �أنا كنت بحاجة  �إيّل. كذلك  كانا بحاجة  لأنهما 

كرب� �إىل حد ما بد�أت يف �لعودة �إىل �لعمل.
�جلمهور؟ لدى  مكانته  يف  ُيوؤثر  طويلة  فرتة  �لفنان  غياب  • هل 

�أح�ضب تاأثر �لغياب يف مكانتي و��ضمي لأن �ضببه مهم وخطر و�أمامه  - مل 
تهون �أية عو�قب و�ضلبيات. بناء �أ�ضرة �أمر مهم بالن�ضبة �إىل �أية �مر�أة ولي�ص 
وفعاًل، عندما  ذلك.  بعد  تعوي�ضها  تد�عيات ميكن  و�أي��ة  �لفنانة فح�ضب، 
يتذكرين  �جلمهور  و�أن  ه��م��ا،  كما  وم��ك��اين  ��ضمي  وج���دت  �ل��ع��ودة  ق���ررت 

جيد�ً.
)�ل�ضر(؟ م�ضل�ضل  عن  • ماذ� 

- �أُ�ضارك يف �لبطولة مع �لنجوم، ح�ضني فهمي، ون�ضال �ل�ضافعي، ودينا، 
و�أل��ف��ت عمر، وع��دد كبر م��ن �لفنانني.  و�أح��م��د ح���الوة، ومنة ج��الل، 
�ملنتج  و�لإن��ت��اج  حمدي  حممد  و�لإخ���ر�ج  مو�ضى  ح�ضام  �لتاأليف  يتوىل 

�لكبر حممد فوزي، و�لعمل من 60 حلقة.
فيه؟ ودورك  �لعمل  تفا�ضيل  عن  • ماذ� 

�لأعمال  بولي�ضي ح��ول رج��ل  ت�ضويقي  �إط��ار  �مل�ضل�ضل يف  ي��دور   -
ج���الل )ن�����ض��ال �ل�����ض��اف��ع��ي( و�أب���ي���ه )ح�����ض��ني ف��ه��م��ي( وزوجته 
�ملحامية �ل�ضهرة �ضاهندة )�أج�ضدها(، وكثر من �ل�ضر�عات 
حياته  يف  �ضر�ً  �إن�ضان  لكل  �أن  خاللها  من  يظهر  و�مل��و�ق��ف 
جالل  �بنة  تتعّر�ص  �لآخ��ري��ن.  عن  بعيد�ً  �إخ��ف��اءه  يحاول 
و�ضاهندة لالختطاف، ويدخل جالل و�أبوه �ل�ضجن ل�ضبب 
يعتمد  �لعمل  لأن  �لأخ����رى  �لتفا�ضيل  ع��ن  �أحت��ف��ظ  م��ا. 
متعة  يف�ضد  لأح��د�ث��ه  �ضرح  و�أي  و�لإث���ارة،  �لت�ضويق  على 

�ملفاجاأة.
�لعمل؟ على  مو�فقتك  �ضبب  • ما 

م��ن هم  �أع���رف  �أك���ن  �مل�ضل�ضل مل  ع��ل��ّي  ُع��ر���ص  - عندما 
وو�فقت  و�ل�ضخ�ضية  بالن�ص  و�أُعجبت  قر�أته  �لأب��ط��ال. 
و�ملخرج  مو�ضى  ح�ضام  للموؤلف  �أن���ه  �أع���رف  كنت  عليه. 
حممد حمدي، وهما متميز�ن وكانت لهما جتربة �ضابقة 
علمت  عندما  �ضعادتي  وز�دت  )���ض��ط��رجن(،  ه��ي  ناجحة 
و�لنجم  فهمي  ح�ضني  �لكبر  �لنجم  هما  �لبطلني  �أن 
ن�ضال �ل�ضافعي. �لعمل متميز وجديد علّي، و�أعتربه 
�ل��ف��ن��ي، لي�ص لأن  م�����ض��و�ري  ك��ب��رة يف  نقطة حت���ّول 
�لدور جديد، بل �لعمل كله وطريقة �أد�ء �ل�ضخ�ضية 

خمتلفة.
�لطويلة؟ �مل�ضل�ضالت  لتجربة  تقييمك  • ما 

- �لأ�ضا�ص يف هذه �لأعمال �لن�ص �لدر�مي، �لذي 
و�ملفاجاآت  �ل�ضيقة  �لأح���د�ث  من  كثر�ً  يحمل 
تطويل.  �أو  م��ط  دون  م��ن  �حللقات  م��د�ر  على 
ل ح��دث من دون م��ربر ول �ضخ�ضية بال خط 
�لنهاية، وهو ما  �إىل  �لبد�ية  و��ضح من  در�م��ي 
وجدته يف �ضيناريو )�ل�ضر(، ودفعني �إىل �ملو�فقة 
�أم��ر، �ضو�ء كان  �أه��م  عليه. عموماً، ج��ودة �لن�ص 

�مل�ضل�ضل 60 �أو 30 حلقة.
يعد  مل  رم�ضان  مو�ضم  يف  �لعر�ص  • هل 

ميزة؟
�لعر�ص يف مو�ضم رم�ضان مل يكن  �أن  �أرى   -
يف  كثرة  م�ضل�ضالت  ُتطلق  �لأ�ضا�ص.  من  ميزة 
توقيت و�حد تقريباً، و�جلميع يعلم �أن �مل�ضاهد لن 
يتابعها كافة، ومع ذلك ُنقدمها! من ثم، يتعّر�ص 
�ملتابعني  معظم  ب���اأن  ع��ل��م��اً  ل��ل��ظ��ل��م،  منها  ك��ث��ر 
�أو  �لنجم  بح�ضب  يتابعه  �ل��ذي  �مل�ضل�ضل  يختار 
�لقناة �ملُف�ضلني لديه، من دون �أن يعلم �إن كان 
�لعر�ص  �أن  �أرى  لذ�  �أو ل.  �لأف�ضل  �لعمل هو 
خارج رم�ضان ميزة لأي م�ضل�ضل لأنه �ضُيحقق 
�ضُيتابعه  و�جل��م��ه��ور  ي�ضتحقه  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح 

بعيد�ً عن �لزدحام.
يف  ت��رغ��ب��ني  ���ض��خ�����ض��ي��ات  �أو  �أدو�ر  ث��م��ة  ه���ل   •

تقدميها؟
�جلمهور،  ُيتابعه  �ل��ذي  �جليد  �ل��دور  تقدمي  �أمتنى   -
فل�ضت من هو�ة جت�ضيد �ضخ�ضية معينة رغبة فيها حتى 
�أو �لتعاون مع جنم كبر بغ�ص �لنظر  لو كان �لعمل �ضيئاً، 
ما  ك��ل  �ملختلف  و�ل���دور  �جل��ي��د  �لعمل  دوري.  �أو  م�ضتو�ه  ع��ن 
ي�ضغلني، ف�ضبق و�أديت �ل�ضر يف )�ضلطان �لغر�م( مع خالد �ضالح، 

م �لبنت �ل�ضعبية يف �ل�ضينما قريباً. و�أقدِّ
هي؟ ومن  م�ضهورة،  ل�ضخ�ضية  ذ�تية  �ضرة  مي  تقدِّ �أن  �ملمكن  من  • هل 

ُتكتب  �أنها  �لذ�تية  �ل�ضرة  �أعمال  �أزم��ة  بدقة، لأن  �أن يكون مكتوباً  �ملهم  �أي م�ضل�ضل جيد،  �مل�ضاركة يف  - ل مانع من 
من دون �هتمام ملجرد �ضناعة عمل عن �ضخ�ضية معروفة، فيظهر �مل�ضل�ضل �ضعيفاً فنياً ول ينا�ضب قيمة من نتحدث 
عنه. ولالأ�ضف، ت�ضيع بذلك فر�ضة تقدمي عمل جيد ومن �ل�ضعب حينها ت�ضوير م�ضل�ضل �آخر عن �ل�ضخ�ضية نف�ضها. 
�ضخ�ضياً، �أمتنى ت�ضوير م�ضل�ضل عن �ملطربة �لر�حلة د�ليد�، لأن حياتها تفي�ص بالدر�ما، وفيها �ضعود وهبوط، فهي 

بد�أت من �ضرب� حتى و�ضلت �إىل �لعاملية، و�نتهت بالنتحار.
و�لغناء؟ �لتمثيل  بني  تعار�ص  ثمة  • هل 

- �إطالقاً.
�ملو�ضيقى  ومترينات  �لت�ضوير  مو�عيد  تنظيم  �أح��اول  و�لغناء  و�لتلفزيون  �ل�ضينما  يف  فنية  لأعمال  ر  �أح�ضِّ عندما   

م عماًل جيد�ً يعوِّ�ص �أي غياب �أو تعب. وت�ضجيل �لأغاين، كما يحدث مع �لتز�ماتي �لأ�ضرية. �ملهم �أن �أقدِّ
لوحدك(؟ )كمل  �ملقبل  �ألبومك  يف  �جلديد  • ما 

- �نتهيت من ت�ضجيل معظم �أغانيه، و�أزور قريباً دولة �أوروبية لت�ضجيل �إحدى �لأغاين. لكن لن �أف�ضح عن تفا�ضيله �إل 
د موعد�ً حتى �لآن ب�ضبب �ن�ضغايل بت�ضوير �مل�ضل�ضل، وقبله �لفيلم. وبعد ذلك،  قبل طرحه مبا�ضرة، علماً باأين مل �أحدِّ

�ضاأ�ضارك يف �حلفالت �لعامة �لتي كنت توقفت عنها ب�ضبب عدم �إطالقي �أغاين جديدة.
�ملقبلة.. �ل�ضينمائية  م�ضاريعك  عن  • حدثينا 

- �نتهيت من ت�ضوير فيلم )ق�ضطي بيوجعني( مع هاين رمزي، وح�ضن ُح�ضني، وبيومي فوؤ�د، و�آخرين، وهو من �إخر�ج 
زوجي �إيهاب ملعي، وُيطرح يف دور �لعر�ص قريباً.

)الواق الواق( يبداأ الت�سوير يف تون�س
ب�����د�أ ف���ري���ق ع��م��ل )�ل�������و�ق �ل�����و�ق( 
حت�������ض���ر�ت���ه ل���ب���دء �ل���ت�������ض���وي���ر يف 
�إحدى �جلزر �لتون�ضية على �لبحر 
�لأب��ي�����ص �مل��ت��و���ض��ط، وي��ب��ن��ي فريق 
�لديكور  حجو  �لليث  �مل��خ��رج  عمل 
�ملوؤلف من �أكو�خ خ�ضبية يلجاأ �إليها 
تاهت  بعدما  �مل�ضل�ضل  يف  �ملهاجرون 
تاأليف  من  �مل�ضل�ضل  �ل�ضفينة.  بهم 
ممدوح حمادة، و�إنتاج �ضركة )�إميار 
با�ضم  بطولته:  وي�ضارك يف  �ل�ضام(، 
ي��اخ��ور، و���ض��ك��ر�ن م��رجت��ى، ور�ضيد 
و�أحمد  ع�����ض��اف، وحم��م��د ح���د�ق���ي، 

�لأحمد، و�آخرون.

رانيا يو�سف توافق 
�أج����رت �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����ض��ري��ة ر�نيا 
�ت�����ض��الت م��ع موؤلفني  ي��و���ض��ف 
و�فقت على �مل�ضاركة يف �أعمالهم، 
مرمي  �ل�ضيناري�ضت  بينهم  من 
ن���ع���وم، ل��ت��ح��دي��د م��وق��ف��ه��ا من 

در�ما رم�ضان �ملقبل.
م���رمي ن��ع��وم �أخ����ربت ر�ن��ي��ا باأن 
�جلديدة(  )م�����ض��ر  م�ضل�ضلها 
�لآن عر�ضه يف  �ملقرر حتى  من 
�ل�ضركة  ل��ك��ن  �مل��ق��ب��ل،  رم�����ض��ان 
موقفها  ���ض��ت��ح�����ض��م  �مل���ن���ت���ج���ة 
�إج�����������ازة عيد  ب����ع����د  �ل����ن����ه����ائ����ي 

�لأ�ضحى.

تعود �لفنانة مايا ن�سري �إىل �ل�ساحة �لفنية 
بعد غياب، من خالل م�سل�سل طويل تقف فيه 
�إىل جانب �لنجم ح�سني فهمي،كذلك ت�ستعد 
مع  �سينمائي  وفيلم  �جلديد،  �ألبومها  لطرح 

زوجها �ملخرج �إيهاب ملعي.
 عن �أحدث م�ساريعها �لفنية و�أ�سباب �لغياب 
�حل��و�ر  معها  لنا  ك��ان  ع��دة  فنية  وق�سايا 
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

لـ خالد الفي�صل

خل�شال ح�����ش��ن��ات  حم��ت��وي  ي��ا 

فني�ال الب�ن  م  ل�ي  �ش�و  ق�م 

اأمث�ال مال�ك  عين�ي  ن��ور  ي��ا 

الب�ال �شيق�ة  ت��ف��رج  روي����اك 

لط�ي�ف�ه وا�ش�ل�وك/ن  اأط�ب�اع 

ت�شيفه تبغي  ال���ذي  و���ش��ي��ف 

نكي�ف�ه دون�����ك  اأن�����ا  ل�ي  ال  و 

اخلفي�ف�ه ثن�اي�اك  وب�ش�م�ْة 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ما ين�ّشينا اخلطا .. َحب اخل�شوم

                     ْو ال يطّهرك املطر ، ع�رشين عام .

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�صاعرة الغربه

)غبار الذاكره املخفيه(
تخ�سنا �ل�ساعرة "�ساعرة �لغربة" يف �أول تو��سل معنا 

بهذ� �لن�س �لفخم، �سكرً� لل�ساعرة على �مل�ساركة.

�ن�����ف�����������س غ������ب������ار �ل���������ذ�ك���������ره �مل���خ���ف���ي���ه

م�����ب�����ط�����ي ت��������ع��������ذب ذ�ت���������������ي �مل����ن����ف����ي����ه

م���ط���وي���ه د�مي  وح����������ده  ����س���ف���ح���ه  ف����ي����ه 

غ�������ام�������رت و�ن�����������ا ر�������������س م���������ايل �ي�����دي�����ه

وب����خ����ط����وت����ي �ل�����ع�����رج�����ا ن�����وي�����ت �جل���ي���ه

ح���ي���ه ذ�ت���������������ي  ف������ك������ر  يف  م�������������س������اه������د 

و������س�����م�����وع م������ن ع�����م�����ري ل����ه����م م�������س���وي���ه

وه�������زي�������ت ج����������ذع �ل�����ن�����خ�����ل�����ه �مل������روي������ه

رج���ل���ي���ه خ�����ط�����ى  ث������������اري  يف  وح�������رك�������ت 

و�������س������وره �ط������������ار  ف������ك������ري  يف  وي������ن������ه������ال 

وت����ط����ل����ع �ح���������س����ا�����س �ل���������س����رب ع������ن ط������وره

ت����ط����ل����ب م��������ن �ل�����ل�����ي�����ل �مل������ه������اج������ر ن��������وره

وع����ي����ن����ي ع����ل����ى ري��������ح �ل������زه������ر وع�����ط�����وره

وخ�����ذل�����ت �ح���������س����ا�����س �ل����ر�����س����ى وق���������س����وره

وح��������������روف خ������ان������ت دف������������رتي و������س�����ط�����وره

ب����������دوره �ل�������������س������ادق������ني  يف  ل�����ع�����ب  وك����������ل 

وط��������اح �حل���������س����ف ف�������وق �ر������س�����ي �مل����ه����ج����وره

ول�����ق�����ي�����ت ������س�����اق�����ي ل�����ال������س�����ف م�����ب�����ت�����وره

 ريــتـ�يــت

بني �لأماين و�لظنون ؟

ما يجعل �لر�غد �سقّي !

ما �لفائدة �أن مل تكون :

قي ! �إن�سان قّمة يف �لُرّ

******

وينك كتبت بغيابك �ألف تغريده . .

هذ� بروفايلي / تف�سل �إقر�هم

�لف�سل للي�ل مايخلف مو�عي�ده . .

يذكر �لقلب : باأحبابه ، وفرقاهم

البيت مت�حد
ق��م��ن��ا ب���ك���ف���ه  �أ������س�����ر  �أن  ب����وخ����ال����د 

�ي��ت��م��ه  �ل�����ك�����الم  ق������ال  �أن  ب����وخ����ال����د 

م����اه����م����ن����ا ج��������ور �ل������زم������ن و�خ������ط������اره

ث�����اره ي�����اخ�����ذ  ث�������ار  ب�����اخ�����ذ  ق�������ال  و�ن 

عاي�ش بن خرتو�ش الكتبي

كلنا خليفة
ه���ي���ب���ة �ل���������س����ورة م����ن ْرج��������ال �مل���ه���اب���ه

ح���ر�ب���ه ِرّزت  �ن  �ل�����ب�����ريق  حم���ت���م���ني 

�خَل�����ل�����ف ذخ���ر�ل�������س���ل���ف ق����ام����ه وق��ي��م��ه

ي����وم����ن����ا   ي�����س��ه��د و ل������ّي������ام    �ل���ق���دمي���ه

مبارك الودعاين

حممد بن طناف الكعبي

ه���������ذ�..! رغ�����م ح���ال���ه وف����ق����ره وج���وع���ه!

م���اه���و ع�������س���ان �ل���ف���ق���ر ت����ْن����زل دم����وع����ه..!

ِط����ْم����ْع..! �ل��ب�����س��ر  رب  م���ر����س���اة  يف  م���اغ���ري 

ت�������دّب�������ْر �ل��������ق��������ر�آن ن������زّل������ه �ل�������دْم�������ع !

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


