
   
ت�شتخدم الديدان لإزالة حب ال�شباب

لللعللاج حب  وعجيباً  غللريللبللاً  ملل�للسللاراً  �سينية  خللبللرة جتميل  اتللخللذت 
اأو  بالكرميات  لها  عاقة  ال  الوجه،  يف  تظهر  التي  والبثور  ال�سباب 
على  املبتكرة  عاجها  طريقة  يف  اعللتللمللدت  بللل  الطبيعية،  االأقللنللعللة 

الديدان.
يف مقطع فيديو انت�سر اأخراً على �سبكات التوا�سل االجتماعي واأثار 
جداًل وا�سعاً حول ادعاء هذه اخلبرة باأن الديدان حل مثايل وفعال 
4 ديدان كبرة احلجم لونها  للتخل�ص من م�ساكل الب�سرة، وا�سعة 
اأخ�سر على وجه امراأة تعاين من بثور وحبوب بب�سرتها، با�ستخدام 
املراأة  جبني  على  االأربللعللة  الللديللدان  تتلوى  فيما  القطن،  مللن  قطع 
وذقنها وخديها.  واأكدت اخلبرة تلك الديدان قادرة على امت�سا�ص 
اأي  ت�سبب  اأنها ال  اإىل  الب�سرة ببطء، م�سرة  البثور وااللتهابات من 
األف  منذ  ا�ستخدمت  اأنها  مدعية  �سلبية،  جانبية  اآثللار  اأو  م�ساعفات 
عام، واأنها طريقة طبيعية جداً . وعن راأي خرباء ال�سحة يف خدمة 
ديلي ميل  ل�سحيفة  االأطباء  قال  املتحدة،  باململكة  الوطنية  ال�سحة 
الطب، خا�سة  ا�ستخدامها يف جمال  الديدان ميكن  اإن  الربيطانية، 
يف اجلراحات التجميلية والرتميمية، لت�ساعد يف حت�سني تدفق الدم 
يف  �سعف  مللن  يعاين  الللذي  التالف  اجللد  اأو  االأن�سجة  منطقة  اإىل 
الدورة الدموية. وعلى الرغم من ذلك، اأ�سار االأطباء اإىل اأن طريقة 
العدوى  مثل  خماطر  على  تنطوي  بالديدان  الب�سرة  م�ساكل  عاج 
والنزيف، ومل توؤكد خدمة ال�سحة الوطنية الربيطانية ما اإذا كانت 

هذه الطريقة مفيدة يف عاج حب ال�سباب.

تويرت ب�شدد التعريف بالدعاية النتخابية 
اإنها �ستمكن امل�ستخدمني من معرفة االإعانات  ذكرت �سركة تويرت 
بعد  وذللللك  منها  كللل  وراء  يقف  مللن  وحتللديللد  باالنتخابات  املتعلقة 
االإنفاق  الك�سف عن  ب�ساأن عدم  االأمريكية  ال�سلطات  اأ�سدرته  تهديد 

ال�سيا�سي على و�سائل التوا�سل االجتماعي.
وقلللاللللت تلللويلللرت، الللتللي حتللركللت بللعللد �للسللهللر ملللن �لللسلللروع فلليلل�للسللبللوك يف 
اإنها �ستد�سن موقعا  اإ�ساح مماثل لاإعانات ال�سيا�سية، يف من�سور 
امل�سرتين ومعرفة جممل  روؤية هويات  للنا�ص  يت�سنى  اإلكرتونيا كي 
االإنفاق على الدعاية االنتخابية. وال تخ�سع �سركات و�سائل التوا�سل 
تن�سرها  التي  ال�سيا�سية  واالإعانات  ال�سيليكون  وادي  االجتماعي يف 
وغرها  امل�سوؤولية  اإخلللاء  ل�سرط  عللادة  االإلكرتونية  مواقعها  على 
على  االأمللريللكلليللة  ال�سلطات  تفر�سها  الللتللي  التنظيمية  املطالب  مللن 
الدعوة  اأن  غللر  ال�سناعية.  االأقللمللار  وخللدمللات  واالإذاعللللة  التلفزيون 
اإىل تغير ذلك زادت بعدما قالت تويرت وفي�سبوك وجوجل التابعة 
الألفابت يف االأ�سابيع القليلة املا�سية اإن ن�سطاء رو�سا ا�سرتوا اإعانات 
�سيا�سية وا�ستخدموا اأ�سماء وهمية على خدماتها لن�سر ر�سائل مثرة 
التدخل  رو�سيا  وتنفي  الرئا�سية.  لانق�سام قبيل انتخابات 2016 
�ست�سري  �ستدخلها  التي  التغيرات  اإن  تويرت  وقالت  االنتخابات.  يف 

اأوال يف الواليات املتحدة ثم بقية اأنحاء العامل.
وقال برو�ص فاك املدير العام للمنتجات التي تدر اإيرادات يف من�سور 

�سنلزم املعلنني االنتخابيني بتحديد حماتهم .

اإدانة ملكة جمال بـ ت�شليل العدالة 
رف�ست حمكمة بريطانية دعوة ق�سائية اأقامتها ملكة جمال بريطانيا 
�سركة توما�ص كوك  كللارل، �سد  نللون، وزوجها  را�سيل   ،2011 للعام 

الربيطانية لل�سياحة وال�سفر.
�سفرهما،  اأثناء  ال�سديد  للت�سمم  تعر�سا  اأنهما  وزوجها  نون  وزعمت 
يف  لل�سركة  التابعة  ال�سياحية  االأمللاكللن  الأحللد   ،2015 العام  �سيف 
جزيرة قرب�ص، وطالبا بتعوي�ص مايل بقيمة 4 اآالف جنيه اإ�سرتليني 

)نحو 5200 دوالر اأمريكي(.
اأون  ميل  ملواطنتها  تقرير  عن  الربيطانية  �سن  ذا  �سحيفة  ونقلت 
اأعرا�ص  من  عانت  اأنها  عللامللاً(   28( نللون  خاله  زعمت   ، �سنداي 
ت�سمم حادة ملدة ع�سرة اأيام، منعتها من �سرب الكحول يف حفل زفاف 

ابن عمها، الذي اأُقيم يف اجلزيرة يف الفرتة ذاتها.
اإال اأن �سركة توما�ص كوك تو�سلت اإىل �سور لنون مع عائلتها وزوجها 
كارل )31 عاماً(، ن�سرتها على في�سبوك خال حفل الزفاف، تظهر 

خالها بكامل �سحتها وحيويتها.

املو�شيقى الدرامية اإ�شافة جديدة ملهرجان املو�شيقى العربية 
يف  عللام  كللل  يعقد  الللذي  العربية  املو�سيقى  ومللوؤمتللر  مهرجان  اإدارة  قالت 
القاهرة اإن الدورة ال�ساد�سة والع�سرين التي تنطلق يف مطلع ال�سهر القادم 
�سوف ت�سلط ال�سوء على )املو�سيقى الدرامية( وهي املو�سيقى التي ت�سنع 

لاأفام وامل�سل�سات واالأعمال الدرامية ب�سكل عام.
وقالت اإينا�ص عبد الدامي رئي�سة دار االأوبرا امل�سرية ورئي�سة املهرجان يف 
26 عاما نظمنا فيها املهرجان  موؤمتر �سحفي اليوم الثاثاء على مدى 
هناك تطور كبر حدث يف املو�سيقى ب�سكل عام، وهناك جانب مل ياأخذ حقه 

من االهتمام، هو جانب املو�سيقى الدرامية .
واأ�سافت على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية حدثت طفرة كبرة جدا يف 
يف  الف�سل  لها  كان  الدرامية  املو�سيقية  املوؤلفات  وبع�ص  التخ�س�ص،  هذا 
اإجناح العمل الدرامي ككل، لذلك وجدنا اأنه من املهم ت�سليط ال�سوء على 

�سناع هذه املو�سيقى وموؤلفيها .
اإىل  االأول  مللن  الللفللرتة  يف  للمهرجان  والع�سرون  ال�ساد�سة  اللللدورة  وتللقللام 
غنائيا  حللفللا   45 وت�سمل  الللثللاين  ت�سرين  نللوفللمللرب  مللن  ع�سر  اخلللاملل�للص 
و�سوريا  ولبنان  واملغرب  وتون�ص  م�سر  من  فنانا   84 يحييها  ومو�سيقيا 

والعراق والكويت وفل�سطني.
فاروق  امل�سري حم�سن  املطرب  لللروح  الللدورة  املهرجان هذه  اإدارة  واأهللدت 
56 عاما. وتقدم عرو�ص املهرجان  الذي تويف يف يوليو متوز املا�سي عن 
االأوبللرا وم�سرح اجلمهورية ومعهد  الكبر وال�سغر بدار  امل�سرحني  على 

املو�سيقى العربية واأوبرا االإ�سكندرية واأوبرا دمنهور.
بو�سناق  لطفي  التون�سي  الللعللام  هللذا  بلللدورة  الللعللرب  امل�ساركني  اأبلللرز  ومللن 
عا�سي  واللبناين  الروي�سد  اهلل  عبد  والكويتي  بهلوان  �سفوان  وال�سوري 

احلاين والفل�سطيني اأمر دندن والعراقي همام اإبراهيم.

بيع اآخر لوحة ر�شمها ت�شر�شل 
اآخر  اأن  )�سوثبيز(  مللللزادات  دار  اأعلللللنللت 
لوحة ر�سمها رئي�ص الوزراء الربيطاين 
)غولدفي�ص  ت�سر�سل  وين�ستون  ال�سابق 
بلللول اآت تلل�للسللارتللويللل(، الللتللي ر�للسللمللت يف 
يف  بلللامللللزاد  للللللبلليللع  �للسللتللعللر�للص   ،1962
املقبل  الللثللاين(  )ت�سرين  نوفمرب   21
يف للللنلللدن.  واأو�لللسلللحلللت �للسللالللة امللللللزادات 
اللندنية اأن اللوحة هي م�سهد طبيعي ال 
الريفي  املنزل  حديقة  يف  موجوداً  يللزال 
لرئي�ص الوزراء ال�سابق، و�ستعر�ص للبيع 
الللربيللطللاين احلللديللث وما  مبلللزاد للفن 
بل80  يقدر  اأق�سى  وب�سعر  احلللرب  بعد 
اأ�سرتليني.  واأهللدى ت�سر�سل  األف جنيه 
التي  اللوحة،  هللذه   )1965-1874(
حلار�سه  ملللرة،  الأول  للجمهور  تللعللر�للص 
قرر  اللللذي  مللللوراي  اإدملللونلللد  ال�سخ�سي 
)�سوثبيز(  ك�سفت  ح�سبما  االآن،  بيعها 
اأهمية  اأن  اللل�للسللركللة  واأبللللللرزت  بللليلللان.   يف 
هلللذه اللللللوحللة تكمن يف كللونللهللا االأخلللرة 
التي ر�سمها ت�سر�سل، الذي اجته لهواية 
40 عاماً من العمر،  الر�سم عندما بلغ 
قبل وفاته.  كما اأن اللوحة مهمة الأنها 
املحبب  ت�سر�سل  منزل  من  جللزءاً  ت�سور 
االإجنليزية  كنت  مبنطقة  ت�سارتويل  يف 
والذي ت�ساركه منذ 1922 حتى وفاته 

يف 1965.

في�شبوك يبحث تق�شيم 
�شريط الأخبار 

التوا�سل  مللواقللع  عللمللاق  يخترب 
االجتماعي في�سبوك ميزة جديدة 
على �سريط االأخبار، بحيث ت�سهل 
االأخبار  ومتابعة  الت�سفح  عملية 
واالأقارب  لاأ�سدقاء  واملن�سورات 
ويف نف�ص الوقت ت�سب يف م�سلحة 

�سركات االإعانات التجارية.
اأنها  فلليلل�للسللبللوك  �لللسلللركلللة  اأعلللللللنلللت 
�سريط  تللقلل�للسلليللم  بلللاخلللتلللبلللار  تلللقلللوم 
تف�سل  بحيث  اإىل جزئني  االأخبار 
االأخبار  عن  التجارية  االإعللانللات 
خطوة  يف  ال�سخ�سية  واملللنلل�للسللورات 
قلللد تللدفللع بللعلل�للص اللل�للسللفللحللات اإىل 

زيادة اإعاناتها.
ومن�سورات  االأخللللبللللار  و�للسللتللظللهللر 
ب�سكل  واالأقلللللللللللللارب  االأ�لللللسلللللدقلللللاء 
واالأخبار  املن�سورات  عللن  منف�سل 
و�سائل  و�لللسلللفلللحلللات  للللللملل�للسللاهللر 

االإعام الر�سمية.
وقد يجلب هذا النوع من التغير 
قبل  مللن  لفي�سبوك  كللبللرا  اإقللبللاال 
اإعانات  ن�سر  يف  يرغبون  الللذيللن 
وباالإ�سافة  اأخللبللاره.  �سريط  على 
اإىل ذلك، فاإن التغير رمبا ي�سب 
يف م�سلحة املهتمني بن�سر اإعانات 
�سخ�سي،  بلللامللللجلللال  اللل�للسلللللة  ذات 
التحديثات من  يتم عر�ص  بحيث 

االأ�سدقاء واالأقارب.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقللال 
علللن �سريط  املللل�لللسلللوؤول  فلليلل�للسللبللوك، 
اختبار  اإن  مو�سري،  اآدم  االأخبار، 
بوليفيا  يف  يجري  اجلديدة  امليزة 
و�سربيا  وغللواتلليللمللاال  وكللمللبللوديللا 
و�لللسلللريلللانلللكلللا، ومن  و�للسلللللوفللاكلليللا 
االأملللللر  هلللللذا  يلل�للسللتللمللر  اأن  املللللرجللللح 
ال�سركة  اأن  واأ�للسللاف  اأ�للسللهللر.  لعدة 
البلدان  نطاق  لتو�سيع  ال تخطط 
اأن  وتابع  اجلديدة.  امليزة  الختبار 
في�سبوك ال يعتزم اأي�سا، يف الوقت 
احلايل، اإرغام ال�سفحات التجارية 
على دفع مقابل ترويج حمتوياتها 
اأن جترب التغيرات  . ومن املمكن 
ال�سركات  �لللسلللفلللحلللات  اجللللللديلللللدة 
وحتى  االإعللام  وو�سائل  التجارية 
في�سبوك  على  الريا�سية  الللفللرق 
علللللى دفلللع ثللمللن مللنلل�للسللوراتللهللم لكي 

تظهر على �سريط االأخبار.
ال�سحفي  قلللال  ذلللللك،  غلل�للسللون  يف 
�سرتوهاريك،  فيليب  ال�سلوفاكي 
ت�سجيل  مت  اإنه  الغارديان،  بح�سب 
انللخللفللا�للص مبلللعلللدل 4 مللللللرات، يف 
�سفحة   60 مللع  الللقللراء  تفاعات 
لللو�للسللائللل االإعلللللللام املللحللللليللة على 
فلليلل�للسللبللوك، ممللا اأثللللر بللالللفللعللل على 
للمواقع  االإحلل�للسللائلليللة  الللبلليللانللات 
�سرتوهاريك  وعلللللللق  امللللللذكلللللورة. 
م�ساهدة  تللريللد  كللنللت  اإذا  قلللائلللا: 
االأخبار  �سريط  على  م�ساركاتك 

القدمي، فعليك اأن تدفع .

احلركة تخفف اآلم 
الروماتيزم

جرومنيكا- اإريللكللا  الربوفي�سور  قالت   
احلركية  االأنلل�للسللطللة  ممللار�للسللة  اإن  اإيللللللله 
الروماتيزم  اآالم  تخفيف  على  ت�ساعد 
اأنللهللا حتارب  كما  �سائع،  هللو  مللا  بخاف 
مثل  للروماتيزم  امل�ساحبة  االأمللرا�للص 

االكتئاب واالإنهاك. 
االأملانية  اجلللمللعلليللة  علل�للسللو  واأ�للللسللللافللللت 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  للروماتيزم 
الريا�سة  مبللمللار�للسللة  املللر�للسللى  تللو�للسللي 
يقل عن  واالأن�سطة احلركية مبعدل ال 
مللع مراعاة  االأ�للسللبللوع،  يف  دقيقة   150
اإمكانية  اأي  مللعللتللدل،  ب�سكل  ممار�ستها 
املمار�سة،  اأثناء  اأطراف احلديث  جتاذب 

ولكن لي�ص اإمكانية الغناء. 
مكثف،  ب�سكل  الللريللا�للسللة  ميللار�للص  وملللن 
دقيقة.   75 مبللعللدل  ممار�ستها  يكفيه 

وميلللكلللن للللللمللريلل�للص تللقلل�للسلليللم اللللوحلللدات 
التدريبية كما ي�ساء، مع مراعاة اأال تقل 
مدة الوحدة التدريبية عن 10 دقائق. 

يللتللفللق مع  اأن  امللللريللل�لللص  علللللللى  ويللنللبللغللي 
الريا�سة  نللللوع  علللللى  امللللعلللاللللج  الللطللبلليللب 
ممار�سة  اأي�سا  املثايل  ومن  له.  املنا�سب 
متارين تقوية الع�سات مبعدل مرتني 
اأ�للسللبللوعلليللاً مللع الللريللا�للسللة املللخللتللارة، الأن 
املف�سل امل�ساب يحتاج اإىل ع�سات قوية 
تقوية  متارين  اأن  عن  ف�سًا  حلمايته، 
ه�سا�سة  مللن  املري�ص  حتمي  الع�سات 

العظام. 
الريا�سة  ممار�سة  يف  الللبللدء  املهم  ومللن 
البداية  يف  ميكن  حيث  تدريجي،  ب�سكل 
ال�سر حول البناية مثا، ثم زيادة �سدة 

التدريب �سيئاً ف�سيئاً. 

)بي. دوريللة  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة  الباحثون يف  واأ�للسللار 
اإم.جلليلله اأوبلللن( اإىل اأن ذلللك رمبللا كللان اأحللد العوامل التي 
يوؤدي  ممللا  ال�سحية  الللرعللايللة  تلقي  تللاأخللر  يف  �للسللاهللمللت 
االإ�سابة  احتماالت  وزيللادة  النجاة  فر�ص  لرتاجع  بللدوره 

مب�ساعفات �سحية ملن ينجون من االأزمة القلبية.
وقال الدكتور ميلفني جونز من جامعة كوليدج يف لندن 
"االإ�سابة بال�سكري لفرتة  الدرا�سة  وهو من كبار باحثي 
طويلة تلحق ال�سرر بقلبك بطرق عدة تزيد من ان�سداد 

�سرايني القلب لكنها اأي�سا تلحق �سررا باأع�سابك".
"ومثلما قللد ال ي�سعر  واأ�للسللاف عللرب الللربيللد االإلللكللرتوين 
اإ�للسللبللع من  مللر�للسللى اللل�للسللكللري بكثر مللن االأمل عللنللد بللرت 
قدمهم فهم ي�سعرون اأي�سا باأمل اأقل عندما ينقطع تدفق 
الدم اإىل ع�سلة القلب ال�سعيفة وبالتايل ال ي�سابون باأمل 

ال�سدر املربح امل�ساحب لاأزمة القلبية".
احتماالت  لديهم  تللزيللد  بال�سكري  امل�سابني  اأن  واأ�للسللاف 
بباقي  مقارنة  اأمللثللال  ثاثة  اإىل  القلب  باأمرا�ص  الللوفللاة 
النا�ص كما اأن اإ�سابتهم باأزمة قلبية من املحتمل اأن تتجاوز 

من عداهم بنحو �ستة اأمثال.
جتربة  تكن  ومل  وحملللدودة  �سغرة  كانت  الللدرا�للسللة  لكن 
قد  ال�سكري  كللان  اإذا  ما  اإثللبللات  بغر�ص  املتغرات  حمكمة 
يوؤدي لل�سعور باأعرا�ص خمتلفة لاأزمة القلبية اأو كيفية 
ذلك. لكنها توؤكد على اعتقاد را�سخ منذ فرتة طويلة باأن 
مر�سى ال�سكري يعانون من اأعرا�ص غر معتادة لاأزمة 
كلية  يف  باحث  وهللو  ويلكينز،  جللون  دكتور  يقول  القلبية. 
مل  �سيكاجو  يف  نورثوي�سرتن  جامعة  يف  للطب  فينربج 
اأكرث  معر�سون  ال�سكري  مر�سى  اإن  الدرا�سة،  يف  ي�سارك 
عليهم  وبالتايل  غرهم  عللن  القلبية  بللاالأزمللة  لاإ�سابة 

متابعة �سحة قلوبهم بانتظام مع اأطبائهم.
واأ�ساف اأن عليهم اأي�سا اأن يتعرفوا على االأعرا�ص التي قد 
اإ�سابتهم باأزمة قلبية وكيفية التعامل  ت�سر اإىل احتمال 

معها اإن تطورت. 
اأعرا�ص ت�سبق االأزمة القلبية

اإنذاراً  تر�سل  بل  فجاأة،  االإن�سان  تباغت  ال  القلبية  لنوبة 
م�سبقاً عرب اآالم يف ال�سدر، نطلق عليها الذبحة ال�سدرية، 
التعر�ص  ب�سبب  اأو  بللدين،  بللذل جهد  اأثللنللاء  والتي حتللدث 
اأو بعد  ل�سغط ع�سبي �سديد، خا�سة يف االأجللواء الباردة، 
تناول وجبة ثقيلة، اإذ يبداأ القلب بالنب�ص املت�سارع، طلباً 
لكي  ع�سلته  ليغذي  باالأوك�سجني  املحمل  الللدم  من  ملزيد 
ال�سرايني  كللانللت  فلللاإذا  النب�ص،  ا�ستمرارية  على  حتللافللظ 
الكايف  الللدم  ي�سل  فلن  �سيقة،  القلب  اإىل  للدم  املو�سلة 
االأوك�سجني  ينتج عنه نق�ص يف كمية  الع�سلة، ما  لن�سيج 
يف  اآالم  ب�سكل  النق�ص  ذلللك  عللن  القلب  فيعرب  املطلوبة، 

ال�سدر .
اله�سم: ع�سر   1-

ما  كللثللراً  التي  االأعللرا�للص  مللن  املللعللدة  واآالم  اله�سم  ع�سر 
احتمال  على  موؤ�سراً  تكون  قد  اأنها  من  بالرغم  نغفلها، 
بدءاً  االآالم  هللذه  تللتللفللاوت  ورمبلللا  قلبية،  بللاأزمللة  االإ�للسللابللة 
بع�سر اله�سم املعتدل وانتهاء بالغثيان، والت�سنج، والقيء 
ويف  الن�ساء،  يف  اأو�للسللح  ب�سورة  االأعللرا�للص  هللذه  وتظهر   .
باعتال  مرتبطة  اأنها  يدركون  وال  الرجال،  من  امل�سنني 

القلب .
ال  والغثيان  املعدة  اآالم  حللاالت  اأغلبية  اإن  االأطباء  ويقول 
ال�سبب فيها بال�سرورة اعتال القلب، ولكن يجب  يكون 
اأي  اإىل حللدوث  االأعللرا�للص واالنللتللبللاه  مراقبة ظهور هللذه 
�سيء ل�ست معتاداً عليه، خا�سة اإذا كان بطريقة مفاجئة، 
ومن دون التعر�ص اإىل االإنفلونزا، اأو تناول طعام مل تاألفه 

املعدة من قبل .
والكتف: والرقبة،  واالأذن،  الفك،  اآالم   2-

موؤ�سر  واللللذراع  والكتفني،  ال�سدر،  وتخدر  احلللادة  االآالم 
لقرب التعر�ص الأزمة قلبية، وتظهر هذه االأعرا�ص لدى 

باآالم يف الرقبة،  كثرين ب�سور خمتلفة، فرمبا ي�سعرون 
اأو يف منطقة الكتف، اأو الفك، اأو اأعلى االأذن، اأو بني راحتي 
واأ�سنب  �سبق  الاتي  ال�سيدات  بع�ص  اأوردت  كما  الكتف، 

باالأزمة .
العجز:  3-

العجز من االأ�سياء ال�سائعة بني الرجال الذين يعانون من 
اأمرا�ص ال�سريان التاجي، اإال اأن البع�ص يعاين من امل�سكلة 
 . بالقلب  متعلقة  علة  فيها  ال�سبب  يكون  اأن  يتحتم  وال 
عانوا  اأن رجلني من بني ثاثة  م�سحية  درا�سة  واأظهرت 
من العجز قبل ت�سخي�ص اأمرا�ص متعلقة بالقلب واالأوعية 

الدموية لديهم .
االإرهاق:  4-

موؤ�سراً  يعد  اأيللام  لعدة  ال�سديد  بالتعب  ال�سعور  ا�ستمرار 
على اأزمة قلبية و�سيكة، بالرغم من اأن اأغلبيتنا يتجاهل 
وجه  على  والن�ساء  للله،  يحلو  كما  ويف�سره  ال�سعور  هللذا 
اخل�سو�ص، عر�سة للتعب واالإرهاق الزائد قبل تعر�سهن 
الوطنية  املللعللاهللد  اأجللرتللهللا  درا�للسللة  واأثللبللتللت  الأزملللة قلبية، 
من   70% اأن   2010، يف  املللتللحللدة  بللالللواليللات  لل�سحة 
من  �سهور  و  اأ�سابيع  قبل  للتعب  تعر�سهن  ذكللرن  الن�ساء 

اإ�سابتهن باأزمة قلبية .
والدوار: التنف�ص  �سيق   5-

عندما ال يح�سل القلب على الدم الكايف، يحرم اأي�ساً من 
االأوك�سجني، ما ينتج عنه �سعوبة التنف�ص، وي�سعر االإن�سان 
كاأنه يف مكان مرتفع عن �سطح البحر، اإ�سافة اإىل ال�سعور 
بالدوار، وعدم االتزان، ودائماً ما ي�ستبعد الكثرون ارتباط 
باأن  اخلاطئ  العتقادهم  القلب،  باأمرا�ص  االأعرا�ص  هذه 

التنف�ص مرتبط بالرئتني ولي�ص بالقلب .
الللوطللنلليللة لل�سحة  املللعللاهللد  اأجللرتللهللا  الللتللي  الللدرا�للسللة  ويف 
باأمريكا، ذكر ما يزيد على %40 من ال�سيدات اإ�سابتهن 

بهذه االأعرا�ص .

مر�شى ال�شكري والأزمة القلبية.. كيف تزداد اخلطورة؟

اأ�سباب زيادة خطورة الأزمة القلبية على  اأظهرت درا�سة اأجريت لتف�سري 
املعروفة مثل  التقليدية  اأنهم قد ل ي�سعرون بالأعرا�ض  ال�سكري  مر�سى 

الأمل احلاد يف ال�سدر عند الإ�سابة بها.
 39 مع  مف�سلة  مقابالت  من  بيانات  الباحثون  فح�ض  الدرا�سة  ولإج��راء 

بالغا يف بريطانيا م�سابني بال�سكري وعانوا اأي�سا من اأزمات قلبية.
40 و90 عاما وكان اأغلبهم من الرجال  وتراوحت اأعمار امل�ساركني بني 

ونحو ن�سفهم من البي�ض. وكانت اأغلبية امل�ساركني م�سابني بالنوع 
النوع  من  يعانون  فقط  اأربعة  ك��ان  فيما  ال�سكري  من  الثاين 

يف  الأمل  ببع�ض  �سعروا  اأنهم  امل�ساركني  اأغلب  وذكر  الأول. 
يكن  مل  اإن��ه  الأغلب  يف  قالوا  لكنهم  ال�سدر 

باحلدة التي توقعوها اأو اإنهم مل 
يعتقدوا اأنها اأزمة قلبية.
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�ش�ؤون حملية

يف ختام اأعمال موؤمتر احتاد اجلامعات العربية يف دورته اخلم�سني

عمرو عزت �شالمة اأمينًا عامًا لحتاد اجلامعات العربية 
رئي�ض جامعة المارات ي�ستقبل الأمني العام اجلديد ويقدم له التهنئة م�سيدا بخرباته يف جمال التعليم العايل

مدير جامعة المارات يدعو اجلامعات يف الوطن العربي ملواكبة التطورات العاملية و�سول اىل الثورة ال�سناعية الرابعة

لتعميم منوذج املدر�سة الإماراتية

 72 اأ�شل  من  مدر�شي  جممع  اأول  مدير  من�شب  لتويل  تربوية  قيادة    52

•• العني - الفجر

ا�ستقبل معايل الدكتور علي را�سد النعيمي، الرئي�ص 
االأعلى للجامعة، �سعادة الدكتور عمرو عزت �سامة، 
العربية يف  الللعللام اجلللديللد الحتللاد اجلامعات  االأملللني 
فوزه  مبنا�سبة  التهنئة  للله  وقلللدم  باجلامعة  مكتبة 
النعيمي،  الللدكللتللور  واأ�لللسلللاد  اللللعلللام،  االأمللللني  مبن�سب 
الدكتورعمرو عزت  بها  التي ميتع  الوا�سعة  باخلربة 
تطّور  يف  �سٌت�سهم  بالتاأكيد  والتي  التعليم  جمللال  يف 
وتطوير  الللعللربلليللة  اجلللامللعللات  احتلللاد  عللمللل  منظومة 
عزت  الللدكللتللور  �سكر  وقللد  العلمي.  والبحث  التعليم 
العربية  االإمللارات  وجامعة  النعيمي،  الدكتور  معايل 
املللتللحللدة علللللى كلللرم اللل�للسلليللافللة وحلل�للسللن االإفللللللادة ودقة 

التنظيم لفعاليات املوؤمتر.
مدير  البيلي-  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  وقللال 
الحتاد  اخلم�سني  اللللدورة  ورئي�ص  االإمللللارات،  جامعة 
املوؤمتر  فعاليات  اختتام  مبنا�سبة  العربية  اجلامعات 
اخلم�سني: اأن على جامعاتنا يف الوطن العربي مواكبة 
والبحث  العايل  التعليم  جمال  يف  العاملية  التطورات 
�سوق  ومتطلبات  الرابعة  ال�سناعية  والثورة  العلمي 

مبتكرة،  بحثية  مللبللادرات  وطللرح  امل�ستقبلية،  العمل 
البحثي  التعاون  وتفعيل  العاملية،  واملتغرات  تت�سق 
البحثية  واملللراكللز  االأع�ساء  اجلامعات  بني  امل�سرتك 
وتو�سيات  قللرارات  تفعيل  �سرورة  على  مللوؤكللداً  فيها، 

االحتاد التي مت التو�سل اإليها يف هذا املوؤمتر.
ي�سار اإىل اأن االأ�ستاذ الدكتور عمرو عزت �سامة، فاز 
مبن�سب االأمني العام الحتاد اجلامعات العربية، وقد 
�سغل الدكتور عمرو عزت من�سب وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي مب�سر �سابقا، ويعمل حالياً م�ست�سار 
الدكتورعمرو  اأكد  قد  بالقاهرة،  االأمريكية  اجلامعة 
عزت على اأهمية و�سع روؤية متكاملة لتطوير العمل 

لارتقاء بالتعليم العايل يف الوطن العربي.
حميدي،  خمي�سي  الدكتور  االأ�ستاذ  من  كل  فاز  وكما 
الدكتور  واالأ�للللسللللتللللاذ  اجلزائر2،  جلللاملللعلللة  رئللليللل�لللص 
وم�ست�سار  جللامللعللي  اأ�للسللتللاذ  احلللنلليللطللي،  عللبللدالللرحلليللم 
اجلودة يف احتاد اجلامعات العربية، مبن�سب االأمني 
لل�سنوات  العربية،  اجلامعات  الحتللاد  امل�ساعد  الللعللام 

الثاث املقبلة.
اأعمال  الثاثاء  اأملل�للص  اأول  م�ساء  اختتمت  وقللد  هللذا 
املوؤمتر اخلم�سني الحتاد اجلامعات العربية يف رحاب 

روؤ�ساء  مب�ساركة  املتحدة،  العربية  االإملللارات  جامعة 
اإقللرار عدد من  العربية، حيث مت  ومللدراء اجلامعات 

الللتللو�للسلليللات مللن جللللان االحتللللاد وانللتللخللاب اأمللللني عام 
جديد واأمينني م�ساعدين لاحتاد.

•• اأبوظبي - الفجر 

عقد قطاع العمليات املدر�سية يف دائرة التعليم واملعرفة 
تللعللريللفلليللاً حلل�للسللره علللدد مللن القيادات  بللاأبللوظللبللي، للللقلللاءاً 
التعليم  ودائللللرة  والتعليم،  الللرتبلليللة  وزارة  يف  الللرتبللويللة 
واملللعللرفللة، بجانب 72 مللن قلليللادات امللليللدان الللرتبللوي يف 
اأبوظبي، مت تر�سيحهم ملن�سب مدير اأول جممع مدر�سي 

يف منظومة املدر�سة االإماراتية. 
ياأتي هذا اللقاء يف اإطار هيكلة قطاع العمليات املدر�سية 
وموائمته مع منظومة التعليم املوحد والتي جاءت بناًء 
على توجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه اهلل.
يهدف اللقاء اإىل تعريف املر�سحني بواجبات وم�سوؤوليات 
من�سب املدير االأول لكل جممع مدر�سي، واملهام املطلوبة 
ملن �سيقع عليه االختيار من املر�سحني، ومعاير التف�سيل 
االختيار  عليها  بناء  �سيتم  التي  واالآللليللة  املر�سحني  بني 
املر�سحني  مللن  �سخ�ساً   52 اختيار  �سيتم  حيث  بينهم، 

اللبالغ عددهم 72 لتكليفهم مبهام مدير اأول.
اأن ي�سهم تطبيق منوذج املدر�سة االإماراتية  ومن املتوقع 
الطلبة،  للللدى  املللعللرفللة  تنمية  يف  الللدولللة  م�ستوى  علللللى 
العادات  على  واحلفاظ  الوطنية  الهوية  مفهوم  وتعزيز 
االأخاق احلميدة، وت�سجيع  والتقاليد والرتاث وتنمية 
االبتكار والتفكر الناقد والقدرة على البحث يف م�سادر 
املعرفة، واالطاع على التجارب العاملية النافعة، اإ�سافة 
اإىل االإ�سهام يف حتقيق التميز يف كافة خمرجات العملية 
امليدان  يف  واالإيللجللابلليللة  اللل�للسللعللادة  وتللكللريلل�للص  التعليمية، 
الرتبوي وتعزيز قدرته على اإر�ساء دعائم تعليم ع�سري 

ريادي قائم على االبتكار. 
واأو�سح معايل ح�سني احلمادي، وزير الرتبية والتعليم اأن 
تطوير املنظومة التعليمية ياأتي �سمن اأولويات االأجندة 
حر�ص  اإىل  م�سراً   ،2021 االإمللللارات  لللروؤيللة  الوطنية 
الوزارة من خال تعميم منوذج املدر�سة االإماراتية على 
�سمان توفر فر�ص تعليم جلميع الطلبة ت�سعهم على 
قللدراتللهللم وت�سهم  مللع  يتنا�سب  اللللذي  االأكلللادميلللي  امللل�للسللار 
املواطنة  الللكللوادر  من  قاعدة  وبناء  مهاراتهم  تطوير  يف 
خطط  حتتاجها  التي  النوعية  املللجللاالت  يف  املتخ�س�سة 

الدولة التنموية.
واأعترب معاليه اأن عملية توحيد النظام التعليمي، �ست�سهم 
يف اإحداث حتول نوعي يف االأطر الداعمة مل�سارات التعليم 
وا�ستغال االإمكانات واخلربات بال�سكل االأمثل، الفتاً اإىل 
اأن عملية هيكلة القطاعات املدر�سية متت �سياغته وفق 
منهجية حمددة ت�سمن كفاءة يف االأداء عرب توفر مناذج 
م�سرفة من القيادات الرتبوية املوؤهلة ملن�سب مدير اأول، 
وهو بالتايل ما �سي�سرع من وترة جتويد االأداء املدر�سي، 
وينعك�ص ايجاباً على حتقيق ا�سرتاتيجيات وخطط وزارة 

الرتبية والتعليم م�ستقبًا.
واأكللللد حللر�للص الللطللرفللني علللللى اخللتلليللار الللكللفللاءات املهنية 
واملتميزة من القيادات الرتبوية املواطنة التي يزخر بها 

امليدان والتي تتمتع مبهارات فائقة ومتتلك فنون االإدارة 
احلديثة، ف�سًا عن القدرة على التفكر املبدع واملبتكر، 
ومفهومها  بحداثتها  االإمللاراتلليللة  املدر�سة  اأن  اإىل  الفللتللاً 
اجلديد ت�ستدعي اإدارتها من قبل طاقات تقدم االإ�سافة 
وت�سهم يف تطوير املنظومة التعليمية وح�سد مزيد من 

املنجزات على هذا ال�سعيد.
للطلبة  يوفر  االإمللاراتلليللة  املدر�سة  اأن منللوذج  اإىل  واأ�للسللار 
بيئة تعليمية جاذبة، تتوافر فيها خمتلف العنا�سر التي 
ت�سمن حتقيق تعليم فّعال ومتكامل اجلوانب، مع االأخذ 
يف االعتبار توظيف االإمكانات وا�ستغال عملية التطوير 
و�سمان  للتعلم  االأمثل  املكان  االإماراتية  املدر�سة  جلعل 

خمرجات تعليمية بقدرات ومهارات عالية.
النعيمي،  را�للسللد  الللدكللتللور علي  مللعللايل  اأكلللد  ومللن جانبه 
رئي�ص دائرة التعليم واملعرفة، اأن دولة االإمارات العربية 
تعليم  منظومة  بناء  نحو  ثابتة  بخطى  مت�سي  املتحدة 
توحيد  على  ركائزها  تعتمد يف  عاملية،  ع�سرية مبعاير 
تعليم  لتقدمي  الللدولللة،  م�ستوى  على  التعليمي  النظام 
ع�سري الأبنائنا الطاب مبعاير عاملية، يربط الطالب 
مبجتمع املعرفة، وي�سهم يف الوقت نف�سه يف بناء جمتمع 
اقت�ساد  نحو  االإملللارات  توجه  ويخدم  واالبتكار  االإبلللداع 

املعرفة.
يواكب  اللللذي  الللعلل�للسللري،  التعليم  "ميّثل  معاليه  وقلللال 
التنمية  جهود  يف  االأ�سا�سية  الركيزة  املجتمع  متطلبات 
وم�سرة حتّول دولة االإمارات اإىل االقت�ساد املعريف، لذلك 
الفر�سة  اإتاحة  يف  واملعرفة جهداً  التعليم  دائللرة  تاألو  ال 
اأر�ص  على  متميز  عاملي  تعليٍم  على  للح�سول  للجميع 
اإمارة اأبوظبي، واإتاحة الفر�ص املهنية جلميع املواطنني، 
م�سراً  بلدهم،  م�ستقبل  بناء  يف  االإ�سهام  من  ومتكينهم 
اإىل اأن عملية املواءمة بني الوزارة والدائرة، والتي ترتب 
م�ستوى  االإماراتية" على  "املدر�سة  تعميم منوذج  عليها 
بللنللاء االإنلل�للسللان االإملللاراتلللي واإعللللداده  الللدولللة، �ست�سهم يف 
وحماية  بناء  يف  وي�سهم  املرموق  مكانه  ليحتل  وتاأهيله 

وطنه". 

مر�سحاً   72 الللل  اأن  املللدر�للسلليللة،  العمليات  قللطللاع  واأو�للسللح 
على  احلا�سلني  فئة  مللن  جميعهم  اأول،  مدير  لوظيفة 
تقييم اأداء متميز، ومت اختيارهم بدقة وعناية، موؤكدين 
مدر�سي  جممع  اأول  مللديللر  من�سب  ا�ستحداث  اأن  على 
�ساأنه  من  املدر�سية  العمليات  قطاع  هيكلة  عملية  �سمن 
من  التعليمية،  املنظومة  تطوير  عملية  وموا�سلة  دعللم 
خال اتباع طرق واأ�ساليب اإدارة متطورة تت�سق مع روح 
الع�سر، واإعطاء فر�سة اأكرب للكوادر املواطنة للم�ساركة 

يف بناء املنظومة التعليمية الوطنية املوحدة.
ووفقاً لذلك مت الرتكيز من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 
على  امللللواءملللة  عملية  خلللال  واملللعللرفللة،  التعليم  ودائللللرة 
التطوير الدائم للبيئة التعليمية وتعزيزها بكل ما يدعم 
على  وتعمان  االإمللللارات،  يف  وم�ستقبله  ودوره  التعليم 
على  وتعزيز ح�سورها  املواطنة  للكوادر  الطريق  متهيد 
اإحداث  قادر على  كاأبرز عن�سر فاعل  التعليمية  ال�ساحة 

الفارق بعلمه وخربته ومهارته.
االأول  املدير  وظيفة  ل�سغل  املطلوبة  ال�سروط  وتت�سمن 
�لللسلللروط عللامللة تلل�للسللمللل احللل�للسللول علللللى ملللوؤهلللل علللللمللي ال 
يللقللل عللن درجلللة الللبللكللالللوريللو�للص بتقدير جلليللد فللاأعلللللى يف 
اللغة  واإتقان  الرئي�سية،  االأكادميية  املجاالت  من  جمال 
وخربة   ،IELTS فلللوق  فللمللا   5 مب�ستوى  االإجنللللليللزيللة 
فيما  اأدنلللى،  بحد  �سنوات   4 كمعلم  وتدري�سية  اأكادميية 
درجة  االخللتلليللار  عملية  يف  التف�سيلية  اللل�للسللروط  ت�سمل 
املاج�ستر اأو الدكتوراه يف جمال اأكادميي حمدد، واالإملام 
يف  �سابقة  وخلللربة  بللهللا،  الناطقني  لغر  العربية  باللغة 
االإدارة املدر�سية، واحل�سول على جوائز اأو اأو�سمة لتميز 
االأداء الرتبوي من جهة معتمدة، وخربة �سابقة موثقة 
يف تطوير املناهج اأو ت�سميم التدري�ص اأو تقييم التعلم و 
التعليم اأو التطوير املدر�سي، باالإ�سافة اإىل �سرط خا�ص 
اأحد  يف  املدار�ص  جمموعة  لتطوير  حالة  درا�سة  باإعداد 
اأو عمليات  جمللاالت االإجنللاز االأكللادميللي ملدار�ص الذكور، 
الدولية  االختبارات  يف  الطلبة  اأداء  اأو  والتعلم،  التعليم 

والوطنية.

وتركز املهام العامة لوظيفة مدير اأول املجمع املدر�سي، 
على امل�ساهمة يف اإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية والت�سغيلية 
يف جمموعة املدار�ص وتطوير املوؤ�سرات االأدائية اخلا�سة 
العمليات  علللللى حتللقلليللقللهللا، ومللتللابللعللة  والللعللمللل  بللالللعللمللل، 
وحت�سينها،  تقييمها  بهدف  واخلدمات  واملالية  االداريللة 
املدار�ص،  جمللمللوعللة  يف  التعليمية  املللمللار�للسللات  وتللوحلليللد 
وتطوير،  اخلللارجلليللني،  ال�سركاء  مللع  الللعللاقللات  وتللعللزيللز 
ل�سمان  التغير  واإدارة  الللداخللللليللني،  ال�سركاء  وحتفيز 
اإجللللراءات  مللراجللعللة  بجانب  والفاعلية،  الللكللفللاءة  حتقيق 
املقرتحات  بو�سع  والقيام  املللدرا�للص  يف  العمل  واأ�ساليب 
الازمة لتح�سينها، و�سع خطط داخلية لتطوير ثقافة 
العمل  تللقللدمي  ل�سمان  امل�ستمر  والتعلم  الللفللريللق،  بللنللاء 
باأعلى جودة، و املتابعة الدورية ملوؤ�سرات االداء، ومراجعة 
املهام  املدار�ص. فيما تت�سمن  ن�سب االجناز يف جمموعة 
التطوير  دعم  املدر�سي،  املجمع  اأول  ملدير  التخ�س�سية، 
املللدر�للسللي، مللن خلللال دعلللم جمللمللوعللة امللللدار�لللص لتطوير 
والتعليم  الللتللعلللللم  عللمللللليللات  لتح�سني  الللهللادفللة  خططها 
الداخلية  التقييمات  نللتللائللج  علللللى  بللنللاء  املللدر�للسللي  االأداء 
يف  والتعليم  التعلم  عمليات  �سر  ومراقبة  واخلارجية، 
جمللمللوعللة امللللدار�لللص للل�للسللمللان جتللويللد نللوعلليللتللهللا، وتنفيذ 
املدار�ص يف تطبيقها  ال�سيا�سات وتوجيه ودعم جمموعة 
املنهجيات،  و  امتثالها لاأطر  الللوزارة و�سمان  ل�سيا�سات 
مبا  وتوجيهها  املهني  التعلم  جمتمعات  على  واال�للسللراف 
ي�سمن ر�سد املمار�سات املهنية الفاعلة ون�سرها، و�سمان 
املدار�ص،  يف  املللاللليللة  و  الب�سرية  املللللوارد  ا�ستثمار  ح�سن 
باالإ�سافة اإىل و�سع االليات و ال�سوابط لتوفر البيانات 
وحداثتها. ونوعيتها  تكاملها  ي�سمن  مبا  املللدار�للص   من 

موؤخراً  اأعنت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأن  بالذكر  جدير 
اأن هيكلة قطاع العمليات املدر�سية على م�ستوى الدولة، 
ين�سوي  تعليمية،  جمال�ص  �ستة  وجلللود  عليه  �سيرتتب 
نطاق  كللل  وي�سم  نطاقات  �ستة  جمل�ص  كللل  مظلة  حتللت 
م�سرة  مللدار�للص   6 جممع  كللل  وي�سم  جممعات  ثللاثللة 
مدر�سي  جممع  لكل  اأول  مدير  من�سب  ا�ستحداث  اإىل 

لتح�سني الكفاءة القيادية ملدراء املدار�ص.
املدر�سية  العمليات  قطاع  هيكلة  اأن  اإىل  الللوزارة  واأ�سارت 
فر�سته احلاجة اإىل توفر معلومات دقيقة عن واقع �سر 
العملية الرتبوية ورغبة يف توفر مرونة اأعلى يف عملية 
التوا�سل واالت�سال بني كوادر امليدان الرتبوي والوزارة 
�سمن  التعليم  بيئات  على  اإيللجللابللي  ب�سكل  ينعك�ص  مبللا 
باملنظومة  لللارتللقللاء  و�للسللر عملها  االإمللاراتلليللة  املللدر�للسللة 
اإىل  بللاالإ�للسللافللة  ومللكللونللاتللهللا  كلللوادرهلللا  بللكللافللة  التعليمية 
االإماراتية مبوا�سفاتها من حيث   املدر�سة  روؤية  حتقيق 
املدخات والعمليات واملخرجات وموا�سفات اخلريجني، 
وحتقيق اال�ستثمار االأمثل للموارد املالية ونقل اخلربات 
الرتكيز  و  واللللوزارة  املجال�ص  بني  واملعرفية  االكادميية 
على املدر�سة وجودة عملياتها ال �سيما االأكادميية منها، 
و �سمان اال�ستجابة حلاجات املدار�ص يف التنفيذ الفعال 

لعملياتها.

يف اإجناز اإماراتي جديد

اأبوظبي مقرًا دائما للمنظمة 
الأ�شيوية للمهارات

•• اأبوظبي - الفجر

ك�سف مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، عن اأن دولة االإمارات العربية املتحدة ممثلة يف عا�سمتها 
اأبوظبي اأ�سبحت مقراً دائما للمنظمة االأ�سيوية للمهارات، يف اإجناز جديد 
اإجنازته  ، �سمن  التقني واملهني  اأبوظبي للتعليم والتدريب  يحققه مركز 

العاملية واالإقليمية واملحلية املتاحقة وغر امل�سبوقة.
واو�سح مبارك �سعيد ال�سام�سي اأن هذا االإجناز يعك�ص ثقة القارة االأ�سيوية 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف   ممثلة  الر�سيدة،  القيادة  يف 

نللهلليللان رئلليلل�للص الللللدولللللة حللفللظلله اهلل، 
بن  حمللمللد  ال�سيخ  ال�سمو  و�للسللاحللب 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
دبي،  حللاكللم  اللللللوزراء  رئلليلل�للص جمل�ص 
بن  حمللمللد  ال�سيخ  ال�سمو  و�للسللاحللب 
اأبوظبي  عللهللد  ويل  نللهلليللان  اآل  زايللللد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
القيادة  دعللم  اأن  اجلميع  يعلم  حيث 
الر�سيدة تاأتي يف �سدارة اأ�سباب جناح 
والتدريب  للتعليم  اأبللوظللبللي  مللركللز 
م�سابقة  تنظيم  يف  واملللهللنللي،  التقني 
اأبللوظللبللي 2017،  امللللهلللارات الللعللامللليللة 
قلليللا�للسلليللة عاملية  الأرقللللللام  وحتللقلليللقللهللا 

العاملية  للمنظمة  دورة  كاأكرب  عديدة 
للمهارات يف عدد املتناف�سني والزائزين والدول امل�ساركة، وبالتايل فان هذا 
يوؤكدا على اأن القيادة الر�سيدة �ستمكن اأبوظبي التقني من قيادة املنظمة 
االأ�سيوية للمهارات، نحو االآفاق العاملية التي حققها اأبوظبي التقني بالفعل 

بتنظيمه املهارات العاملية"اأبوظبي 2017.
واملهني  الللتللقللنللي  واللللتلللدريلللب  للتعليم  اأبللوظللبللي  مللركللز  علللام  مللديللر  ولللفللت 
االأ�سيوية  للمنظمة  اأبللوظللبللي  اإ�ست�سافة  مللن  الرئي�سي  الللهللدف  اأن  اىل 
التقني  الللتللعللللليللم  نلللوعللليللله يف مللنللظللومللة  نللقلللللة  اإحللللللللداث  هللللو  للللللللملللهلللارات 
االأ�سيوية. اللللقلللارة  دول  كلللافلللة  املللنللظللومللة  هللللذه  تلل�للسللمللل  بللحلليللث   وامللللهلللنلللي، 
اأبوظبي  للمهارات، من  االأ�سيوية  املنظمة  اأن  اىل  ال�سام�سي  مبارك  واأ�سار 
بينها  من  وباأهداف  عاملية  معاير  ذات  جديدة  اإ�سرتاتيجية  وفق  �ستعمل 
ومبا  االأ�سيوية  القارة  دول  كافة  يف  وال�سناعي  التعليمي  التقدم  �سناعة 
العمل  اىل  اجلميع  داعياً  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  يتوافق مع متطلبات 
التي  الللنللجللاحللات  ذات  الأ�للسلليللا  يحقق  التقني" مبللا  "ابوظبي  مللع  املللتللطللور 
حققها املركز بتنظيم  "املهارات العاملية" االأف�سل واالأ�سخم تاريخياً ومنذ 

اإنطاقتها يف اأ�سبانيا عام 1947.

تنظمه دار زايد للثقافة الإ�سالمية

منتدى الت�شامح الثاين ينطلق 5  نوفمرب املقبل
•• العني - الفجر

تعقد دار زايد للثقافة االإ�سامية منتدى الت�سامح الثاين، بجامعة باري�ص 
ال�سوربون -اأبوظبي يف اخلام�ص من نوفمرب املقبل.

االإن�ساين  والعي�ص  واالعللتللدال  الت�سامح  قيم  تر�سيخ  اإىل  املنتدى  ويهدف 
امل�سرتك ، واإظهار ال�سورة املتميزة للدولة يف التعاي�ص ال�سلمي و الت�سامح 
الديني وقبول االآخر، حيث ُتعد االإمارات حا�سنة لقيم الت�سامح وال�سلم، 

اأكرث  ت�سم  و  الثقافية،  والتعددية  واالأمللان، 
باحلياة  تللنللعللم  جللنلل�للسلليللة   200 مللللن 

الكرمية واالحرتام.
مثالية  ملللنللل�لللسلللة  املللللنللللتللللدى  ويللللعللللد 
قيم  تر�سيخ  يف  اجلللهللود  ال�ستعرا�ص 
الللتلل�للسللامللح واحللللللوار، الللتللي تللعللّد اأحد 
التي  واالأخللاقلليللة  االإن�سانية  املللبللادئ 
قيام  منذ  الر�سيدة  قيادتنا  ر�ّسختها 
دولة االإمارات العربية املتحدة، التي 
اتفاقيات  يف  اأ�للسللا�للسلليللاً  �سريكاً  تعترب 
ترتبط  عللللللدة  دوللللليللللة  ومللللعللللاهللللدات 
والتمييز،  والللتللطللرف  الللعللنللف  بللنللبللذ 
اللليللوم عا�سمة  واأ�للسللبللحللت االإملللللارات 
ال�سرق  ح�سارات  فيها  تلتقي  عاملية 

بني  والتقارب  ال�سام  لتعزيز  والغرب، 
ال�سعوب كافة، فمن اأبرز اجلهود املبوذلة لتعزيز مفهوم الت�سامح يف الدولة 
للت�سامح،  الوطني  الربنامج  اإطلللاق  للت�سامح،  دولللة  وزيللر  عللن  االإعلللان 
واإ�سدار قانون مكافحة التمييز والكراهية. وقالت الدكتورة ن�سال حممد 
الطنيجي املدير العام للدار باإن احلكومة الر�سيدة لدولة االمارات العربية 
تر�سيخ  و  املجتمع،  يف  واالأخاقية  االإن�سانية  املبادئ  تنمية  و  بدعم  تقوم 
قيم الت�سامح والو�سطية واحللرتام االآخللر، من خال توظيف العديد من 
العديد من  تبنته  ما  وهللذا  املجتمع،  الت�سامح يف  لتعزيز مفهوم  الو�سائل 
واأ�سافت  للت�سامح.  وتر�سيخاً  تعزيزاً  عملها  �سر  يف  الهيئات  و  املوؤ�س�سات 
الطنيجي باأن منتدى الت�سامح يف ملتقاه الثاين حتت �سعار " الت�سامح منهج 
و�سلوك" ياأتي توافقا مع روؤية دولة االإمارات العربية املتحدة و التي  تهدف 
خللق جمتمع اآمن و واثق يف ظل االنفتاح العاملي، وحتقيقاً لقيم دار زايد 
للثقافة االإ�سامية والتي تركز على التعريف بجوهر الثقافة االإ�سامية 
الديني   الت�سامح  و  ال�سلمي  التعاي�ص  للدولة يف  املتميزة  ال�سورة  اإظهار  و 
وقبول االآخر. وي�ست�سيف املنتدى كوكبة من املتحدثني من االكادمييني 
و املتخ�س�سني لي�سعوا بني اأيدي امل�ساركني و احل�سور خا�سة درا�ستهم 
املنتدى عقد جل�ستني حتت عنوان  الت�سامح. و�سي�سهد  وبحثهم يف جمال 
للت�سامح  " خارطة الطريق  و   ، " االإن�ساين  الت�سامح  ا�ستدامة  " مقومات 
العاملي "، وتتناول اجلل�سات موا�سيع متعددة من بينها جتربة االإمارات يف 
جمال الت�سامح االإن�ساين، اإىل جانب فكر زايد يف الت�سامح ، باالإ�سافة اإىل 
العاملي واآليات جتاوزها، و التوجيه االإعامي للت�سامح  الت�سامح  حتديات 
العاملي يف ع�سر الف�ساءات املفتوحة. ُيذكر اأن امللتقى االأول ملنتدى الت�سامح 
ح�سارتنا" مب�ساركة  اأ�سا�ص  "الت�سامح  �سعار  حتت  املا�سي  العام  عقده  مت 

نخبة من االأكادمييني املتميزين.



اأدويللللة لللهللا تاأثرات  علللللى تللطللويللر   يعمل الللبللاحللثللون راهللنللاً 
تللقللدمي فوائد  اأي منها يف  ولللكللن مل ينجح  ذاتللهللا.  الللتللمللّرن 

الن�ساط اجل�سدي كافًة.
حبة  التمّرن  كان  )لو  عبارة:  ترديد  ال�سحة  خللرباء  يع�سق 
الأراد اجلميع تناولها(. ويبدو اأن العلماء يوافقونهم الراأي. 
تطوير  نحو  دوؤوبلللاً  �سعياً  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  �سهدت 

هلللذا وعد  اأن  �للسللك يف  الللتللمللّرن. وال  تلللاأثلللرات  يللحللاكللي  دواء 
اأحوالهم  االأهمية: �سي�سّكل دواء مماثل نعمة ملن حتّد  بالغ 
ال�سحية اأو اإ�سابتهم من ن�ساطهم اجل�سدي. باالإ�سافة اإىل 
ذلك، ت�سّهل هذه االأدوية االنطاق يف برنامج متّرن جديد. 
وعلى نحو مماثل، تقّدم حبة من هذا النوع فوائد التمّرن 
ال�سحية ملن ال يعانون م�ساكل ج�سدية، اإال اأنهم ال ميلكون 

النهو�ص  ب�ساطة  بكل  ي�ست�سعبون  اأو  للتمّرن  الكايف  الوقت 
عن الكر�سي.

تللذكللر اللللدكلللتلللورة لللللوري غلللوديلللر، الللتللي تلللراأ�لللص قلل�للسللم علم 
الللفلليللزيللولللوجلليللا الللتللكللاملللللي والللعللمللللليللة االأيلل�للسلليللة يف مركز 
)�سحيح  هارفارد:  جلامعة  التابع  ال�سكري  للداء  جو�سلني 
اأن فكرة تطوير حبة متّرن مبتكرة، اإال اأنها ت�سطدم بكثر 
بفوائد  تزودنا  الفيتامينات ال  اأن حبة  فكما  العقبات(.  من 
النظام الغذائي ال�سحي كافة، كذلك لن تنجح هذه احلبة 

على االأرجح يف تقدمي فوائد التمّرن كلها.

كيفية عملها
حياتية  مللقللاربللة  ُيعترب  املنتظم  اجللل�للسللدي  الن�ساط  كللان  ملللا 
اأهلللمللليلللة( للللللحللفللاظ علللللى ال�سحة،  مللهللمللة )ورمبلللللا االأكلللللرث 
هذا  تللاأثللرات  على  مللتللزايللداً  اهتماماً  ي�سّبون  العلماء  فللاإن 
ومتّكنت  وخللايللاه.  واأن�سجته،  اجل�سم،  اأجللهللزة  يف  الن�ساط 
تن�سط  التي  اجلزيئات  من  كبر  عدد  حتديد  من  بحوثهم 
كيفية  االأفكار عن  بع�ص  على  وهكذا ح�سلوا  التمّرن.  عند 
مراجعة  ت�سف  جهد.  اأي  بللذل  دون  مللن  اجلللزيللئللات  حتفيز 
 Trends in Pharmacological ُن�سرت يف جملة
Sciences عدداً من )حبوب التمرن( يعمل العلماء راهناً 
زال مبكراً الختبارها  ما  الوقت  اأن  على تطويرها. �سحيح 

على الب�سر، ولكن كان لها التاأثرات التالية يف الفئران:
يوؤدي  الع�سات:  تركيبة  تبديل   •

الللتللمللّرن امللل�للسللتللدام واملللنللتللظللم على 
زيلللللادة  اإىل  اللللطلللويلللل  االأملللللللد 

الع�سات  األلللليللللاف  اأبللللعللللاد 
الللللبللللطلللليللللئللللة احللللللركلللللة 
الدهون  حتللللّول  )الللتللي 

مقارنة  طلللللاقلللللة(،  اإىل 
بللللللاالأللللللليللللللاف الللل�لللسلللريلللعلللة 

ت�ستخل�ص  )الللتللي  احلللركللة 
اأدى  ال�سكريات(.  الطاقة من 

اإىل   AICAR ُيدعى  مرّكب 
التاأثر ذاته يف الفئران، ما اأتاح 

لها التمرن فرتة اأطول.
• حتويل اأن�سجة الدهون: يزيد 

البنية(  )الللدهللون  معّدل  التمّرن 
)الدهون  اإىل  الللطللاقللة  حتلللرق  الللتللي 

الللبلليلل�للسللاء( الللتللي تللخللّزنللهللا. حللّولللت حقن 
البي�ساء  اللللدهلللون  اإيللريلل�للسللني  ُيللدعللى  اإنللللزمي 

الللوزن يف حالة الفئران  اإىل بنية، ما عّزز خ�سارة 
ال�سمينة.

املتقدرات  اإنللتللاج  حتفيز  يللرفللع  املللتللقللدرات:  علللدد  زيللللادة   •
ا�ستهاك  مللعللدل  وعملها  اخلللايللا(  الللطللاقللة يف  )حمللطللات 
اجللل�للسللم اللل�للسللعللرات احللللراريلللة وحللرقلله االأوكلل�للسللجللني. يزيد 
النباتيتني  الكيماويتني  املادتني  عن  ف�سًا   ،AICAR
خايا  يف  املتقدرات  عمل  والري�سفراترول،  االإيبيكاتي�سني 

الهيكل العظمي وخايا القلب.
يحّفز  اللل�للسللعللريللة:  الللدمللويللة  االأوعللليلللة  تلل�للسللّكللل  • حتللفلليللز 
اأوعية  ال�سعرية، وهي  االإيبيكاتي�سني منو االأوعية الدموية 
اإمداد  بالتايل  يزيد  ما  باالأوعية،  ال�سرايني  تربط  �سغرة 

ع�سات الهيكل العظمي باالأوك�سجني.

الوجه ال�سلبي
التطوير، يف  قيد  راهناً  تزال  التي ال  التمّرن،  تنجح حبوب 
ت�سكيل  بللاإعللادة  اجل�سدي  الن�ساط  تللاأثللرات  بع�ص  حمللاكللاة 
االأوك�سجني،  ا�ستهاك  تعزيز  العظمي،  الهيكل  ع�سات 
االأدوية  هللذه  تنجح  لن  ولكن  االأي�سية.  العملية  وتن�سيط 
كذلك  العظمية.  اخل�سارة  معدل  اإبللطللاء  اأو  العظم  بناء  يف 
اأو قدرتك  تللوازنللك  لللن حت�ّسن هللذه احلللبللوب على االأرجلللح 
علللللى تللنلل�للسلليللق احلللللركللللات. فلل�للسللًا علللن ذلللللك، ملللا ملللن �سبب 

فوائد  على  احلللبللوب  هللذه  مللن  احل�سول  توقع  اإىل  يدفعنا 
اأخرى جننيها عادًة من التمرن بانتظام، مثل النوم العميق، 
حلللدة الللذهللن، وحتلل�للّسللن املللللزاج. تللو�للسللح الللدكللتللورة غودير: 
ل اإىل حبة تقّدم لنا فوائد  )�سيمّر وقت طويل قبل اأن نتو�سّ

التمّرن باأكملها(.

خال�سة القول
اإجلللراء  علللللى  ح�سك  اإىل  الطبيب  يللدفللع  وجلليلله  �سبب  ثللمللة 
قبل  مللا  مللن خطر �سحي  للحّد  تعديات يف منللط حياتك 
اأكرث  االأدويللة: عندما تبداأ بتناول دواء، ت�سبح  اإىل  اللجوء 

عر�سة للتاأثرات اجلانبية.
 واإن تناولت اأدوية عدة، يتفاقم احتمال حدوث تفاعل �سلبي 
لك  تقّدم  فلن  توافرت حبة متللّرن مماثلة،  لو  بينها. حتى 
على االأرجح رحلة جمانية نحو �سحة اأف�سل تخلو من اأي 

كلفة.
اإذاً، ال يزال الن�ساط اجل�سدي الو�سيلة االأقل كلفة واالأكرث 
الوعائية،  القلبية  واالأمللرا�للص  ال�سرطان،  لتفادي  تللوافللراً 

واخلرف، والداء ال�سكري، وال�سمنة، وترقق العظم. 
لللذلللك حللللاول اأن تللقللوم مبللا ال يللقللل عللن 150 دقلليللقللة من 
الن�ساط املعتدل اأ�سبوعياً. وكلما طالت هذه الفرتة، جنيت 

فوائد اأكرب.
حللبللوب الللتللمللّرن للللن تنجح 
اإبطاء  اأو  العظم  بناء  يف 
ملللللللعلللللللدل اخللللللل�للللللسللللللارة 

العظمية.

�سرطان القولون: عالج واأقل عدائية
تقلي�ص  على  العمل  يجري  الكيماوي،  العاج  يخ�ص  ما  يف 
مدته تزامناً مع احلفاظ على الفاعلية نف�سها. اأ�سارت جتارب 
عدة حول �سرطان القولون اإىل فاعلية هذه املقاربة. اإذا كان 
العاج  ي�سبح  قد  املر�سى،  لللدى  �سئيًا  االنتكا�سة  احتمال 
الكيماوي الذي يقت�سر على ثاثة اأ�سهر بدل �ستة اأ�سهر املعيار 
العاجي اجلديد. اإنه نباأ �سار الأن اأماح الباتني امل�ستعملة 
مع  اجل�سم  يف  ترتاكم  �سموماً  تنتج  قد  الكيماوي  العاج  يف 
مرور الوقت. كلما ارتفعت اجلرعة، �سيزيد احتمال التعر�ص 

الآثار جانبية على م�ستوى االأع�ساب حتديداً.

�سرطان الربو�ستات: عالج هرموين
�سيغر  الهرمونية  العاجات  مللن  اجلللديللد  اجليل  اأن  يبدو 
طريقة التعاطي مع �سرطان الربو�ستات النقيلي. من خال 
العاج  اإىل  للهرمونات  امل�سادة  االأبراترون  اإ�سافة جزيئة 
يف  الت�ستو�سترون  اإنللتللاج  يعوق  الللذي  التقليدي  الهرموين 
�سيرتاجع  الللربو�للسللتللات،  �للسللرطللان  لن�سوء  مللنللعللاً  اخل�سيتني 

منو  احللتللمللال  و�سينخف�ص   38% بن�سبة  اللللوفلللاة  احللتللمللال 
ال�سرطان بعد �سنتني ون�سف �سنة بن�سبة %50. ب�سكل عام، 
ي�ستطيع املر�سى حتّمل هذا الدواء اجلديد الذي يوؤخذ عرب 

الفم.

عالجات م�ستهدفة جديدة
اأن االأورام بداأت ُتطّور مقاومة  يف ال�سنوات االأخللرة، لوحظ 
امل�سادات  مللع  اجلللراثلليللم  تفعل  مثلما  املللتللاحللة  االأدويلللللة  �للسللد 
عيادية  جتللارب  يف  االإيجابية  النتائج  ت�ستمر  لكن  احليوية. 
تثبت  بتجربة  االأورام  علماء  مللن  كبر  عللدد  رّحلللب  كللثللرة. 
بدل  الكامن  اجليني  اخللل  بح�سب  االأدويلللة  اختيار  احتمال 
الرتكيز على الع�سو امل�ساب. ي�ستهدف دواء )الروتريكتينيب( 
اجلديد خلًا جينياً يرتبط بربوتني يوؤثر يف منو االأورام وال 
�سائع جللداً يف  املعروفة لكنه  ال�سرطان  يتم ر�سده يف حللاالت 
واالأورام  اللعابية  الغدد  �سرطان  النادرة مثل  احلللاالت  بع�ص 
من  عللاللليللة  ن�سبة  جتللاوبللت  االأوالد.  للللدى  اخلبيثة  الليفية 
%79 من  املر�سى مع هللذا اللللدواء ومل يتطور الللورم لللدى 

امل�ساركني يف التجربة بعد مرور �سنة على تلقي العاج. اإنها 
اأول جزيئة تنا�سب الرا�سدين واالأوالد معاً.

�سرطان الثدي: نتائج واعدة
اأراد  امل�ستهدفة،  بللالللعللاجللات  املرتبطة  الللتللجللارب  اإحلللدى  يف 
التي  االأوالبللاريللب  جزيئة  كانت  اإذا  ما  يعرفوا  اأن  الباحثون 
ُت�ستعمل اأ�سًا ملعاجلة �سرطان املبي�ص تعطي املفعول نف�سه 
طفرات  حتمل  التي  املللراأة  لللدى  النقيلي  الثدي  �سرطان  مع 
جينية �سارة. ي�سمح هذا العاج بكبح قدرة اخلايا ال�سرطانية 
على اإ�ساح نف�سها. يتعلق الهدف االأ�سا�سي بال�سماح برتاكم 
مقارنة  عند  اأن متوت.  اإىل  ال�سرطانية  االأخطاء يف اخلايا 
اأنه  لوحظ  النموذجي،  الكيماوي  بالعاج  اجلللديللد  الللعللاج 
يقّل�ص خطر منو ال�سرطان بن�سبة %42 من دون اأن ي�سبب 

امل�ستوى نف�سه من االآثار اجلانبية.

العالج املناعي ُيكّمل العالجات
املناعي. من  العاج  اآفاق  يو�سعوا  اأن  راهناً  الباحثون  يحاول 
الوا�سح اأن هذا العاج يح�ّسن ن�سبة النجاة من بع�ص حاالت 
ال�سرطان املتقدمة مثل �سرطان اخلايا ال�سبغية و�سرطان 
الرئة والكلى. يبقى بع�ص املر�سى على قيد احلياة بعد مرور 
ع�سر �سنوات على اإ�سابتهم باملر�ص. لكن ال يفيد هذا العاج 
�ستتعلق  املقبلة،  املرحلة  يف  واملللر�للسللى.  االأورام  اأنلللواع  بع�ص 
جتاه  ح�سا�سية  اأكلللرث  االأورام  بجعل  املللطللروحللة  الللتللحللديللات 
موؤ�سرات  اإيجاد  اإىل  اأي�ساً  الباحثون  ي�سعى  املناعي.  العاج 
ت�سمح بتحديد املر�سى الذين �سيتجاوبون مع العاج. ال بد 
قادراً  ي�سبح  كي  اإ�سافية  بدرجة  املناعي  العاج  من حت�سني 
الكيماوي  العاج  املر�سى مثل  اأكرب عدد من  ا�ستهداف  على 

اأو العاج باالأ�سعة.
من املتوقع اأن تبداأ ثورة طبية جديدة بف�سل التقدم احلا�سل 
يف قطاع علم اجلينوم، اإذ ت�سمح تقنية جديدة بتجزئة 315 
ظهرت  اآخللر،  �سعيد  على  �سلب.  بللورم  امل�سابني  لللدى  جينة 
بك�سب  ت�سمح  وقللد  اال�سطناعي  الللذكللاء  على  مبنية  اأدوات 
الللوقللت مللن خلللال حتللللليللل الللبلليللانللات واإعلللطلللاء اأفلل�للسللل عاج 

م�ستهدف للمر�سى.

طـــــــــــــــب
كثرية  الطب  عامل  يف  املطروحة  التحديات  تزال  ل    
ومتوا�ساًل.  بارزًا  تقدمًا  ال�سرطان  ت�سهد عالجات  لكن 
بالإ�سافة اإىل اخليارات التقليدية التي ت�سمل اجلراحة 
والعالج الكيماوي والعالج بالأ�سعة والهرمونات، تزداد 
اأو  الأورام  منو  منع  حتاول  التي  امل�ستهدفة  العالجات 
انت�سارها وي�سمح العالج املناعي جلهاز املناعة بالتعرف 

اإىل اخلاليا ال�سرطانية والتخل�ض منها.

العمل على تطوير اأدوية لها تاأثريات التمّرن ذاتها!

ثورة طبية جديدة بف�سل التقدم يف قطاع علم اجلينوم

عالجات ال�شرطان ت�شهد تقدمًا بارزًا ومتوا�شاًل
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العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن   2017/170  طعن عمايل    
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

ال�سايغ    نا�سر  ح�سن  مع�سومة   / وميثله  كو�سروفا  اوجلللا  الطاعن/ 
واملعمارية   الهند�سية  لا�ست�سارات  امكان  �للسللده/1-  املطعون  باعان 

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
                         يف الطعن 2017/183   طعن عمايل    

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
 الطاعن/ اك�سرتاميل ايه �سي ايه لتنظيم املعار�ص وادارتها - �ص ذ م م  
املطعون  بللاعللان  القبي�سي   عللبللداهلل  خليفة  عللبللداهلل  ن�سوى   / وميثله 
م م  جمهول حمل  ذ  الفعاليات - �ص  �للسللده/1- �سركة مومينتو الدارة 
االقامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذلللك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4213  تنفيذ عمايل 
الفخمة  بال�سيارات  الركاب  لنقل  ليموزين  فا�ست  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ امين فواز  - �ص ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
والزامك  اعلللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  ح�سن   
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7842( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  باال�سافة اىل مبلغ 920  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/140  ا�شتئناف تظلم جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اإ�ص ام نظام �سركار حممد اأبو القا�سم  جمهول 
ا�ستاأنف    امل�ستاأنف /نللور علم �سراج احلللق   قد  ان  حمل االقامة مبا 
: 2017/158 تظلم جتللاري - وحددت  بالدعوى رقم  ال�سادر  احلكم 
لها جل�سه يوم االربعاء   املوافق 2017/11/1   ال�ساعة 17.30 م�ساءا   
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رقللم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/549  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- تات�ص مي ل�سناعة م�ستح�سرات التجميل - �ص ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �ص ذ م م - حاليا - و�سابقا مدينة 
دبي ال�سناعية - �ص ذ م م وميثله / على ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ  اتفاقية تاأجر قطعة االر�ص رقم 53074 
واملوؤرخة 25 اأغ�سط�ص 2009 )االإيجاره طويلة االأمد( الخال املدعي عليها بالتزاماتها 
واالتعاب.    وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  الللزام   ، االجللرة  �سداد  بعدم  التعاقدية 
بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة    2017/10/31 املللوافللق   الثاثاء   يللوم  جل�سة  لها  وحللددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/435  مدين كلي                 

اىل املللدعللي عليه / 1- عللمللران ح�سني  جمللهللول حمللل االقللامللة مبللا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ا�سام    م�ستاق  املدعي/ 
والر�سوم  درهلللم(   2.000.000.00( وقلللدره  مببلغ  عليه  املللدعللي  بللالللزام 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتللعللاب  وامل�ساريف 
املللوافللق  2017/11/6   يللوم االثللنللني   الللتللام.  وحلللددت لها جل�سة  ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/491  مدين كلي                 

ذ م م  جمهول حمل  �للص  املللدعللي عليه / 1-بللوجمللا ل�سناعة احلللديللد وال�سلب -  اىل 
املللدعللي/ جمللمللع دبلللي ال�سناعي - �للص ذ م م - حللاللليللا - مللديللنللة دبي  االقللامللة مبللا ان 
ال�سناعية - �ص ذ م م - �سابقا -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ 
املللوؤرخ يف )2006/1/28( لعدم  اتفاقية تطوير م�سروع(   - عقد طويل االمد )املعنون 
�سداد االجرة والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم الثاثاء   املوافق 2017/10/31 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/574  مدين كلي                 

عللبللار  جمهويل حمل  عللبللداهلل عبار 2-عللبللدالللكللرمي  الرحمن  املللدعللي عليه / 1- عبد  اىل 
�للسللدكللو ريلللل ا�ستيت ليمتد وميللثللللله / احللمللد مللهللدي فللهللد بادي  املللدعللي/  االقللامللة مبللا ان 
النهائي  املطالبة  ب )ت�سديق على احلكم  الدعوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  العتيبي   قد 
ال�سادر من حمكمة العدل العليا )لندن( )اجنلرتا( رقم HC09CO4321 وال�سادر 
بتاريخ 24 مايو 2013  واالأمر التنفيذي بتكليف ال�سداد واملوؤرخ 8 يوليو 2015 واملقيد حتت 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب   CL1500935  / HC09304321     الرقم
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء   املوافق  2017/10/31  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3223  جتاري جزئي              

باول  بللاول  ذ م م 2-جاكوب  العامة - �ص  املدعي عليه / 1- بي �سي جيه للتجارة  اىل 
م   جمهول حمل  م  ذ   - العامة  للتجارة  �سي جيه  بي  �سركة  ب�سفته مدير   - جاكوب 
ال�سبيعي  اأمللل عمر  اأرامك�ص االإملللارات - �ص ذ م م وميثله /  االقامة مبا ان املدعي/ 
بالت�سامن  عليهما  املللدعللي  بللالللزام  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد    -
والت�سامم فيما بينهما مببلغ وقدره )101.658.52 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�سداد  وحتى   2013/5/23 اال�ستحقاق   تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/11/5   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/472  عقاري كلي                 

املدعي/  ان  االقللامللة مبا  �سهبازي  جمهول حمل  جللواد  فاطمة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
فاطمة جواد �سهبازي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ عقد البيع 
املقرر مبوجب حكم حمكمة دبي املوقرة يف الدعوى رقم 2011/51 عقاري كلي بخ�سو�ص 
املقامة على قطعة  الثالثة  االإمللارات  رقم 900/274 �سمن منطقة تال  الفيا  متويل 
املدعية مبلغا وقدره )3.240.000  يوؤدي  بان  املدعي عليها  الزام  االر�ص رقم 6528 مع 
درهم( تعوي�سا عن اال�سرار والزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/30   ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1461   تنفيذ مدين  
م  جمهول حمل  م  ذ  �للص   - للعقارات  �سرود�ص  �للسللده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ال�سويدي وم�ساركوه - وميثلها مالكها/ 
حممد را�سد حممد بن جرب  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )71988( درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1460   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ماموكا مات�سابريز 2- مي�سال ليوزي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جانة دورينى رادوي  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك 
املنفذ به وقدره )288.060( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7699  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الوفاء لل�سياحة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/حممد عبدالعليم حممد عبدالعليم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )32500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb174651326ae:3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/30 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وحللددت 
قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.A.5 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7555  عمايل جزئي
�لللللص.ذ.م.م  املللبللاين  عللللليلله / 1-الللطللرفللانلله لتنظيف و�للسلليللانللة  املللدعللي  اىل 
اأقام  قللد  او�للسللا  املللدعللي /ماهي�ص فيجايان  ان  االقللامللة مبللا  جمهول حمللل 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )44987  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
درهللللم( وتللذكللرة علللودة مببلغ )2000 درهللللم( والللر�للسللوم وامللل�للسللاريللف رقم 
اخلمي�ص  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت    mb175599297ae:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.2 بالقاعة  �للص   08.30 ال�ساعة   2017/11/2 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8151  عمايل جزئي

اىل املللدعللي عليه / 1-طلليللب احللليللدري لللتللجللارة املللابلل�للص اجلللاهللزة �للللص.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /هاين عبدالنبي م�سطفى احمد �سهاب 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد 
)89500 درهللم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهللم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
يوم  جل�سة  لللهللا  وحللللددت    MB170919215AE/2017:ال�سكوى
االثنني املوافق 2017/11/6 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10075  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فاينان�سال �سوفتوير يفيلومينت ان�ستيتيوت منطقة 
حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /نروز عبداللطيف طرفه 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
وامل�ساريف   والر�سوم  درهللم(   3000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   83837(
08.30 �ص  ال�ساعة   2017/11/8 املللوافللق  االربللعللاء  يللوم  لها جل�سة  وحللددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10086  عمايل جزئي

االقامة مبا  الهجرة جمهول حمل  1-الغول خلدمات   / املدعي عليه  اىل 
ان املدعي /احمد في�سل علي هياجنه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )92.905 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
لها  وحلللددت    MB177635562AE:ال�سكوى رقللم  درهلللم(   750(
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/11/8 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6303  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سهاب اجلزيرة لان�ساءات �للص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد  حممد  فقر  �سليمان  املدعي/حممد  ان  مبا 
 )2000( عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   )61109( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171798093AE.  وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/30   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيللام على االأقللل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6841  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جنمة املدينة لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  ابوالها�سم  الرحمن  املدعي/حبيب  ان  مبللا 
 )2000( عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   )23957( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173466573AE.  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/11/2   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيللام على االأقللل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 
احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بان الدعوى مت تاجيلها اداريا حيث �سادف 

تاريخ:2017/9/21 اجازة ر�سمية .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9721  عمايل جزئي

�للللللص.ذ.م.م  جمهول  الللعللامللة  للللللتللجللارة  ايللفللري ثينج  املللدعللي عليه / 1-  اىل 
اأقللام عليك الدعوى  نللواز عمر باز قد  حمل االقامة مبا ان املدعي/مقبول 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )3550( درهم وتذكرة عودة 
وحددت    .MB176856504AE:ال�سكوى رقم  درهم   )2000( مببلغ 
بالقاعة  �للص   8.30 ال�ساعة   2017/10/31 املللوافللق  الثاثاء  يللوم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   Ch1.A.2
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2143  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ال�سركة اال�سيوية ملواد البناء ذ.م.م مدين 2- غوري �سوريندر �سينغ 
)كفيل �سامن( 3- هارميت �سينغ جوري )كفيل �سامن( جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/م�سرف ابوظبي اال�سامي �ص.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد 
ال�سامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بت�سامن 
املحاماة  والتكافل  مببلغ وقدره )9227327.30( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املوافق  االربللعللاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت  كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
2017/11/15  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2041  جتاري كلي

الرا�سدي جمهويل حمل االقامة  اىل املدعي عليه / العمر معوي�ص العمر عمر 
مبا ان املدعي/م�سرف االمارات اال�سامي �ص.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر 
را�سد ال�سامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.533.938.02( درهم مع الزامه بالغرامة التاخرية 
الللتللام وحتميلة كافة  اللل�للسللداد  تللاريللخ املطالبة وحللتللى  بللواقللع 9% وذللللك اعللتللبللارا مللن 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/11/16  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2016/1350  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- معاذ خالد امل�سعود الفهيد جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/9  يف الدعوى املذكورة 
م�سوؤولية  ذات  والعقار  واملقاوالت  للتجارة  القمم  ل�سالح/�سركة جمد  اعاه 
حمدودة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )16.471.441( 
درهم والفائدة عن املبلغني بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد 
حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  الللف  ومبلغ  بامل�سروفات  والزمته  التام 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/257  مدين كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1- عبداهلل �سامل عياف ب�سفته والد املرحوم ، اخل�سم املدخل/ 2- 
فاطمة �سامل ب�سفتها والدة املرحوم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سيف بن دروي�ص 
ملقاوالت البناء وميثلها �سيف دروي�ص جمعه �سعيد وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4000000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 
يف 2001 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/11/1  ال�ساعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2410 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-رويالتي برتوليوم للتجارة �ص.م.ح جمهول حمل االقامة 
مالكة  ب�سفتها   - اينك  ليمتد  �سيبينغ  اجنيل  التنفيذ/رينبو  طالب  ان  مبا 
ال�سفينة رينبو اينجيل وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�سي قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللكللم  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليكم 
.وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  وقللدره )2732694.75( درهم اىل طالب 
االلتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجللللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3166 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-فيرتا لا�ستثمارات �ص.ذ.م.م - وميثلها مديرها/خليل 
ابراهيم ا�سعد ع�سفور  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 
العتيبي  بادي  العامة ذ.م.م وميثله:احمد مهدي فهد  هاي فوودز للتجارة 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )220283.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
االلتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2504  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- النمر اال�سود للزراعة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
قد  اهلل  ن�سر عبدالعزيز متويل عطا  التنفيذ/عبدالعزيز  ان طالب  مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )942( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3502  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مرتك�ص للمقاوالت ان�ساء الطرق �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عمران اعظم حممد خان قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10328( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )944( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3921  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مرتك�ص للمقاوالت ان�ساء الطرق �ص.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  حممود  خالد  اهلل  التنفيذ/�سامي  طالب  ان  مبا  االقللامللة  حمل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
باال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب  وقللدره )9151.1( 
اىل مبلغ )840( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3503  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مرتك�ص للمقاوالت ان�ساء الطرق �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عاطف رحمن ف�سل الرحمن قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )10109( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهم   )929( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4139  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مودرن ارابي�سك للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأقللام   قد  علي  التنفيذ/ا�سامة علي حممد  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ املنفذ به وقدره  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
اىل  بللاال�للسللافللة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طللالللب  اىل  درهلللم   )16506(
مبلغ )1353( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3742  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- او�سي�ص روز خلدمات التنظيف جمهول حمل االقامة 
اأقللام  عليك الدعوى  اكللرم احلللق قد  مبا ان طالب التنفيذ/عمر فللاروق 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12245( 
باال�سافة اىل مبلغ )1050(  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهللم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4029  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت ذ.م.م -فرع دبي 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/رحمن �سر بخت �سر قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9548( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )898( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4028  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت ذ.م.م -فرع دبي 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جاويد علي ر�سول �ساه قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9548( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )898( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4030  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت ذ.م.م -فرع دبي 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/زاهد رحمن �ساحب �ساه قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8270( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )834( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4188  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت ذ.م.م -فرع دبي 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اخرت علي عقل وزير قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )9586( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهم   )880( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4179  تنفيذ عمايل 

حمل  جمللهللول  التنظيف  خلللدمللات  لقمان  حممد  �للسللده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عادل فيدا حممد قد اأقللام  عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع 
اىل  بللاال�للسللافللة  املللحللكللمللة  خللزيللنللة  او  التنفيذ  طللالللب  اىل  درهلللم   )3867(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  درهم   )579( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7384  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سيد ابرار لاعمال الفنية �للص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  احلللق  عزيز  املدعي/حممد  ان  مبللا 
درهم   )2000( مببلغ  عللودة  وتللذكللرة  درهللم   )20051( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175562476AE.  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2017/10/30   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7365  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الطرفانه لتنظيف و�سيانة املباين �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سينا تيدا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19416 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb175562750ae:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ص   08.30 ال�ساعة   2017/11/7 املوافق  الثاثاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت 
قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9696  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رادكايف جلوبال �سيكيوريتي �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأقللام  قد  فوروندا  �سيدانو  /اديلينا  املدعي  ان  مبا  االقامة 
درهم(   38238.58( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
جل�سة  لها  وحللددت    MB177009954AE/2017:ال�سكوى رقم 
 ch1.A.1 يوم الثاثاء املوافق 2017/11/7 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8585  عمايل جزئي
�لللص.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  هللازور  / 1-�ساهيدا  املدعي عليه  اىل 
حمللل االقلللاملللة مبللا ان املللدعللي /�للسللر زادا فللريللدى خلللان قللد اأقللللام عليك 
 27100( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  اللللدعلللوى 
درهللللم(  وتللذكللرة علللودة مببلغ )2000 درهللللم( والللر�للسللوم وامللل�للسللاريللف رقم 
الثاثاء  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت    mb176623182ae:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.2 بالقاعة  �للص   08.30 ال�ساعة   2017/11/7 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6533  عمايل جزئي
اىل امللللدعلللي عللللليلله / 1-فللللايللللن فللللود للللللتللجللارة �للللللللص.ذ.م.م جملللهلللول حمل 
اأقللام عليك  املللاظ قد  االقللامللة مبا ان املدعي /هللاين ممللدوح ال�سيد احمد 
 34750( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  اللللدعلللوى 
درهللللم(  وتللذكللرة علللودة مببلغ )3000 درهللللم( والللر�للسللوم وامللل�للسللاريللف رقم 
اخلمي�ص  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت    mb174467685ae:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.2 بالقاعة  �للص   08.30 ال�ساعة   2017/11/2 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6846  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رواند تيبل بيتزا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الكندي  �سامل  �سلطان  العفيفي وميثله:علي  /احمد فكري حممد حممد 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
عللودة مببلغ )3000 درهللم( والر�سوم وامل�ساريف  )21000 درهللم(  وتذكرة 
رقم ال�سكوى:mb174862674ae  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
فاأنت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/11/14 املوافق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6389  عمايل جزئي
اىل امللللدعلللي عللللليلله / 1-فللللايللللن فللللود للللللتللجللارة �للللللللص.ذ.م.م جملللهلللول حمل 
عليك  اأقلللام  قللد  ح�سني  علي  م�سطفى  /�سلطان  املللدعللي  ان  مبللا  االقللامللة 
 59867( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  اللللدعلللوى 
درهللللم( وتللذكللرة علللودة مببلغ )2000 درهللللم( والللر�للسللوم وامللل�للسللاريللف رقم 
اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وحللددت    MB174815824AE:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.2 بالقاعة  �للص   08.30 ال�ساعة   2017/11/2 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8914  عمايل جزئي
اىل املللدعللي عليه / 1-ريلللفلللون ملللقللاوالت الللبللنللاء �لللللص.ذ.م.م جمللهللول حمل 
اأقام  قللد  ابو�سامه  الللديللن حممد م�سطفى  /نللور  املللدعللي  ان  االقللامللة مبللا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12525  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
درهللللم( وتللذكللرة علللودة مببلغ )2000 درهللللم( والللر�للسللوم وامللل�للسللاريللف رقم 
االربعاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت    MB176571595AE:ال�سكوى
فاأنت  لللذا   ch1.A.1 بالقاعة  �للص   08.30 ال�ساعة   2017/11/8 املللوافللق 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8750  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد و�سيم انور للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقللامللة مبللا ان املللدعللي/علللللي نلللواز حممد نلللواز جللاتللوي   قللد اأقلللام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11133( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
  .MB176891787AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )2000(
بالقاعة  �للص   8.30 ال�ساعة     2017/10/29 املللوافللق  االحللد  يللوم  لها جل�سة  وحلللددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6534  عمايل جزئي
�لللص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1- فاين فود للتجارة 
ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  عي�سى  ال�سيد  ال�سيد  خمتار  املللدعللي/ا�للسللرف 
 )3000( عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   )48350( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
لها  ال�سكوى:mb174467870ae.  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/10/29   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيللام على االأقللل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/6298  عمايل  جزئي 
مبا  االقللامللة  حمل  جمهول  اجللوى  اهيت�سيلورو  جوزيه  عليه/1-  املدعي  اىل 
عبداهلل  وميثله:را�سد  �لللص.ذ.م.م  املن�سات  الدارة  ال�سراوي  املدعي/�سركة  ان 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  النعيمي  هوي�سل  علي 
الدارة  اللل�للسللراوي  ل�سالح/�سركة  اعلللاه  املللذكللورة  الللدعللوى  يف    2017/3/20
املن�سات �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ )800( ثمامنائة 
درهم  والزمت املدعي عليه بامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خللال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

•• دبي -وام: 

را�سد  بلللن  مللوؤ�للسلل�للسللة حمللمللد  تللل�لللسلللارك 
واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  لتنمية 
اإحلللللدى مللوؤ�للسلل�للسللات اقللتلل�للسللاديللة دبلللي يف 
والطاقة  املللليلللاه  تللكللنللولللوجلليللا  مللعللر�للص 
اللللللذي   2017 ويلللتللليلللكللل�لللص  واللللبللليلللئلللة 
الدويل  دبلللي  مللركللز  حللاللليللا  ي�ست�سيفه 
 . اليوم  ويختتم  واملعار�ص  للموؤمترات 
حزمة  احلللدث  خللال  املوؤ�س�سة  تعر�ص 
من امل�ساريع الريادية مبجاالت الطاقة 
وغرف  اللللديلللزل  وملللوللللدات  ال�سم�سية 
املولدات الكامتة لل�سوت ومعاجلة مياه 
املحطات ومولدات انتاج املاء من الهواء 

باالإ�سافة اإىل اخلدمات البحرية.
املللوؤ�للسلل�للسللة يف معر�ص  تلللواجلللد  ويلللوؤكلللد 
احلدث  هللذا  اأهللملليللة   2017 ويتيك�ص 
وتوافر  امل�ساركة  امل�ساريع  لتنوع  نظرا 
الللفللر�للص اأمللللام اأعلل�للسللائللهللا لللعللر�للص اأبرز 
يقدمونها  الللتللي  واخللللدملللات  املللنللتللجللات 
والللللللتللللللي متلللللتلللللاز بلللللللاجللللللللودة اللللعلللالللليلللة 
العاملية  بال�سركات  مقارنة  والتناف�سية 
امللللللري نائب  �للسللعلليللد  االأخلللللللرى. و قللللال 
املدير التنفيذي للموؤ�س�سة : حري�سون 
هذا  يف  م�ستمرة  ب�سفة  امل�ساركة  على 
متنوعة  م�ساركة  ي�سم  اللللذي  احللللدث 
اأنلللحلللاء اللللعلللامل. مو�سحا  مللن خمللتلللللف 

بتنظيم  �سنويا  يقام  الللذي  املعر�ص  اأن 
ملللن هلليللئللة كللهللربللاء ومللليلللاه دبللللي يقدم 
خدمات متنوعة للعار�سني من القطاع 
احلللكللومللي و�للسللبلله احلللكللومللي واخلا�ص 
للعر�ص  املللثللايل  املللكللان  تللوفللر  ت�سمل 
نحن   : واأ�للسللاف  املنا�سبة.  وامللل�للسللاحللات 
واثقون بالفر�ص التي ميكن الأع�سائنا 
املعر�ص.  اأيللللام  طيلة  منها  اال�للسللتللفللادة 
ا�سافية  ي�سكل  املعر�ص  اأن  املللري  واأكللد 
تبادل  حللليلللث  مللللن  للللاأعللل�لللسلللاء  قللليلللملللة 
اخلربات واملعرفة مع خمتلف ال�سركات 
اأحلللدث التطويرات يف  املللتللواجللدة حللول 
يف  والتقليدية  املتجددة  الطاقة  جمال 
اال�ستفادة من  اإىل جانب  العامل  اأنحاء 

ور�ص العمل التي تقام على هام�سه.

•• دبي-وام:

وقع اإك�سبو 2020 دبي اتفاقيات ر�سمية مع 29 دولة خال اجتماع امل�ساركني 
الدوليني الذي اختتمت اأعماله ال�سبت املا�سي يف حني اأكدت اأكرث من 150 
اإك�سبو  ك�سف  وقد  النية.  باإبداء  اأو  باالإعان  �سواء  م�ساركتها  االآن  دولللة حتى 
الدول  جلميع  مميزة  م�ساركة  ت�سمن  التي  املبتكرة  اآلياته  عن  دبللي   2020
جميع  يف  مللرنللة  اإجللللراءات  ت�سمن  واحلللدة  بللوابللة  اعتماد  مت  حيث  واملوؤ�س�سات 

مراحل رحلة التح�سر واال�ست�سافة.
وجاء اعتماد هذه البوابة بعد الت�ساور والتباحث مع جميع املوؤ�س�سات احلكومية 
على  املبتكرة  االآللليللات  وت�ستند  للم�ساركني  جتربة  اأ�سل�ص  لتوفر  واخلدمية 
االإجراءات  ظل  ويف  املتحدة  العربية  االإمللارات  لدولة  املتطورة  التقنية  البنية 

ال�سل�سة.
وت�سم قائمة الدول التي وقعت ر�سمياً عقود امل�ساركة هي �سلطنة عمان والكويت 
وليبريا  البي�ساء  ورو�سيا  الت�سيك  وجمهورية  و�سوي�سرا  واليمن  والبحرين 
وجمهورية اأفريقيا الو�سطى وال�سنغال وال�سومال وبوركينا فا�سو وجمهورية 
الراأ�ص االأخ�سر وغينيا ولي�سوتو واأذربيجان وجزر مار�سال وكوبا وجزر البهاما 
و�سانت كري�ستوفر ونيفي�ص والكونغو وتيمور ال�سرقية وغرينادا وناورو و�سانت 
 2020 اإك�سبو  لو�سيا و�سراليون واأي�سا توغو وجزر �سليمان وتوفالو. وكان 
دبي قد نظم احتفالية يف �ساطئ مرا�ص يف فندق جمرا بيت�ص ريزيدين�ص يوم 
اجلمعة 20 اأكتوبر لاحتفال بالعد التنازيل لثاثة اأعوام قبل افتتاح اإك�سبو 

2020 دبي جمعت اأكرث من 5 اآالف م�ساهد.
ويتطلع فريق اإك�سبو 2020 دبي اإىل ا�ستقطاب اأكرث من 200 م�سارك بينهم 
اأكرث من 180 دولة باالإ�سافة اإىل منظمات متعددة االأطراف و�سركات كربى 
اإك�سبو  معار�ص  باقي  عن  دبللي   2020 اإك�سبو  و�سيتميز  تعليمية  وموؤ�س�سات 
العاملية بتطبيق �سيا�سة جناح واحد لكل بلد م�سارك يف اإك�سبو دبي االأمر الذي 
�سيعزز قدرة تلك الدول على عر�ص ما لديها من مقومات وت�سليط ال�سوء على 
اإمكاناتها مبا يدعم حتقيق الهدف املن�سود. وكانت لوك�سمبورغ اأول دولة توقع 
الدويل  االجتماع  انعقاد  قبل  دبي   2020 اإك�سبو  يف  امل�ساركة  اتفاقية  ر�سمياً 
للم�ساركني وت�ستثمر 108 مايني درهم يف املوقع لي�سل عدد جميع الدول 
اأكدت نيتها امل�ساركة  اإليها ع�سر دول  30 دولة ي�ساف  اإىل  التي وقعت ر�سمياً 
واأعلنتها دون اأن توقع عقدا بذلك بعد بينما و�سل عدد الدول التي اأكدت نيتها 

امل�ساركة دون اإعان ذلك اإىل 110 دول.
وبذلك ي�سل اإىل نحو 150 عدد الدول التي اأبدت اهتماما بامل�ساركة باحلدث 

الكبر �سواء بالتوقيع اأو اإبداع النية واإعانها اأو تاأكيد ذلك وح�سب.
ومن خال اإك�سبو 2020 دبي �ستتاح للدول امل�ساركة اإمكانية التوا�سل املبا�سر 
%70 منهم من خللارج دولللة االإملللارات العربية  25 مليون زائللر مرتقب  مع 
اإىل  والللدخللول  االأعللمللال  فر�ص  من  ومتنوعة  وا�سعة  جمموعة  وخلق  املتحدة 
اإك�سبو  يوفرها  التي  اخلللاقللة  التعاونية  املن�سة  خللال  مللن  اإقليمية  اأ�للسللواق 
2020 دبي ف�سًا عن امل�ساهمة يف بناء اإرث عاملي م�ستدام الأول اإك�سبو دويل 

ُيقام يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.

•• دبي -وام:

بحث معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
خال  التحتية  البنية  تطوير  وزيلللر  النعيمي 
حمافظ  نائب  �سيكهوفر  ميخائيل  ام�ص  لقائه 
التحتية  للبنية  االإقليمي  الوزير  �ستريا  اإقليم 
امل�سرتكة  التعاون  عاقات  النم�سا  جمهورية  يف 
يف  النم�ساوية  واجلمهورية  االإملللارات  دولللة  بني 

جمال تطوير البنية التحتية .
ح�سر اللقاء مبقر برنامج ال�سيخ زايد لاإ�سكان 
الفندي  حممد  جميلة  املهند�سة  �سعادة  دبللي  يف 
لاإ�سكان  زايلللد  ال�سيخ  بللرنللامللج  الللعللامللة  املللديللرة 
التنفيذي  املللديللر  املللنلل�للسللوري  حممد  واملللهللنللد�للص 
اأندريا�ص  الدكتور  و�سعادة  الهند�سية  لل�سوؤون 
للليللبللمللان اللل�للسللفللر الللنللملل�للسللاوي لللللدي اللللدوللللة و 
اإقليم  حمافظ  باإ�سم  الناطق  ميك�ص  كري�ستوف 
�ستريا. واأثنى معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
العاقات  على  اللللللقللاء  خللال  النعيمي  بلحيف 
الللثللنللائلليللة الللتللي جتللمللع الللبلللللديللن اللل�للسللديللقللني يف 
اخلربات  تبادل  اأهمية  موؤكدا  املجاالت  خمتلف 
املتعلقة بالبنية التحتية ملا لذلك من دور فعال 

يف تعزيز العمل املوؤ�س�سي لكا اجلانبني.
التن�سيق  اآلية  على  الزائر  الوفد  معاليه  واأطلع 

بللقللطللاع البنية  املللعللنلليللة  بلللني خمللتلللللف اجللللهلللات 
الدولة  يف  واملحلي  االحتلللادي  ب�سقيها  التحتية 
البلدين  بلللني  الللثللنللائلليللة  اللللعلللاقلللات  اإىل  الفلللتلللا 
امل�سالح  يخدم  مبللا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل 
امل�سرتكة خا�سة يف قطاع البنية التحتية اإ�سافة 
زيارة  اأن  الللزيللارات واخلللربات موؤكدا  تبادل  اإىل 
الوفد النم�ساوي تعك�ص احلر�ص امل�سرتك لدى 
واللقاءات  الزيارات  تبادل  البلدين على  قيادتي 

وموا�سلة تطوير عاقاتهما الثنائية مبا يخدم 
ميخائيل  اأعللرب  جانبه  من  البلدين.  م�سلحة 
العاقات  تعزيز  يف  بللاده  رغبة  عللن  �سيكهوفر 
الثنائية مع دولة االإمارات باعتبارها من الدول 
م�سرا  التحتية  البنية  جمال  يف  عامليا  الرائدة 
تبادل اخلربات  الللزيللارات يف  هللذه  دور مثل  اإىل 
واالطاع على اأف�سل املمار�سات التي من �ساأنها 

خدمة م�سلحة العمل.

•• الفجرية -وام:

مللن غرفة جتللارة و�سناعة  وفللد  اختتم   
بلمعر�ص  نللاجللحللة  ملل�للسللاركللة  الللفللجللرة 
كانتون  والت�سدير  لا�ستراد  ال�سني 
اأقيم  اللللذي   122 اللللل  بللدورتللللله   2017
 16 مبدينة غللوانللزو خللال الفرتة من 

اإىل 21 اأكتوبر اجلاري.
واأو�للللسللللح �للسلللللطللان جللملليللع عللبلليللد نائب 
اأن ملل�للسللاركللة الوفد  الللغللرفللة  مللديللر علللام 
الوعى  نلل�للسللر  اأهللللدافللللهللللا  �للسللمللن  جللللللاءت 
االقت�سادي بني اأ�سحاب االأعمال واأبناء 
اإقامة  على  وت�سجيعهم  الفجرة  اإمللارة 
التنمية  م�سرة  لدعم  �سغرة  م�ساريع 
م�سادر  وتنويع  االإملللارة  يف  االقت�سادية 

الدخل فيها وحتقيق التنمية امل�ستدامة. 
وقال نائب مدير عام غرفة الفجرة اإن 
اأحدث  على  املعر�ص  خال  اطلع  الوفد 
والتكنولوجية  اللل�للسللنللاعلليللة  املللنللتللجللات 

ممللثلللللة يف االللللكلللرتونللليلللات وقللطللع غيار 
واملعدات  التكييف  واأجلللهلللزة  اللل�للسلليللارات 
واآليات  واملللاكلليللنللات  الهند�سية  واالآالت 
ومعدات ومواد البناء واالإنارة والهواتف 

الهوائية  والللللدراجللللات  واكلل�للسلل�للسللواراتللهللا 
وغرها  اأنللواعللهللا  مبختلف  والللبللخللاريللة 

من املنتجات ال�سينية احلديثة.
لنماذج  الغرفة جناحا خا�سا  وفد  زار  و 

التي  املتكاملة  ال�سغرة  ال�سناعات  من 
الغيار  وقطع  ال�سناعية  املنتجات  توفر 
الكبرة  امل�سانع  وغرها من احتياجات 

و�سناعات ال�سلع اال�ستهاكية.

تعيني هيفاء فاهوم الكيالين موؤ�ش�س املنتدى العربي الدويل 
للمراأة مفّو�شًا يف اللجنة العاملية مل�شتقبل العمل 

% ن�شبة م�شاهمة �شناعة املواد الال�شقة يف ناجت ال�شناعات التحويلية براأ�س اخليمة   3.7

•• اأبوظبي  -رم�ضان عطا:

اأعلللللن املللنللتللدى الللعللربللي اللللدويل للللللمللراأة عللن تعيني 
جمل�ص  ورئي�ص  املوؤ�س�ص  الللكلليللاين،  فللاهللوم  هيفاء 
يف  مفو�ساً  للللللمللراأة،  اللللدويل  العربي  املنتدى  اإدارة 
اللجنة العاملية مل�ستقبل العمل التابعة ملنظمة العمل 
اأول  الكياين  الدولية. وبذلك تكون هيفاء فاهوم 
فّعال  وب�سكل  �ست�سهم  العربي  الللعللامل  مللن  �سخ�ص 
الللقللرن؛ والللتللي يراأ�سها كللل مللن �ستيفان  يف مللبللادرة 
فقيم  غريب  واأمينة  ال�سويد،  وزراء  رئي�ص  لوفني، 
رئي�سة جمهورية موري�سيو�ص. وكانت منظمة العمل 
الدولية قد اأطلقت اللجنة العاملية مل�ستقبل العمل، 
للت�سدي  تهدف  امل�ستوى  رفيعة  دولية  هيئة  وهللي 
لتحديات عامل العمل الذي ي�سهد حتوالت �سريعة؛ 
2017 بح�سور  اأغ�سط�ص   22 وذلك يف جنيف يف 

الرئي�سني امل�ساركني يف رئا�سة اللجنة.
م�ستقبل  حلللول  معمقة  درا�للسللة  اللجنة  و�للسللتللجللري 
العمل، حيث توفر هذه الدرا�سة االأ�سا�ص التحليلي 
احلادي  الللقللرن  يف  االجللتللمللاعلليللة  الللعللدالللة  لتحقيق 
على  خا�سة  ب�سفة  اللجنة  و�للسللرتكللز  والللعلل�للسللريللن. 
والتحدي  واملللجللتللمللع،  العمل  بللني  الللعللاقللة  حتللديللد 
للجميع،  منا�سبة  عللمللل  فللر�للص  اإيلللجلللاد  يف  املللتللمللثللل 

اأجل  مللن  العمل،  واإدارة  واالإنللتللاج،  العمل،  وتنظيم 
و�سع تقرير للجنة.

وحللثللت رئلليلل�للسللة مللوريلل�للسلليللو�للص اأملليللنللة غللريللب فقيم 
بقوة، يف كلمتها اأثناء افتتاح اجلل�سة، كافة البلدان 
تو�سيات  اإىل  الللتللو�للسللل  علللللى  امللل�للسلللللحللة  واأ�للسللحللاب 
الفر�ص  معاجلة  كيفية  عن  جديدة  واأفكار  �ساملة 
كلمتها  يف  واأ�سارت  العمل.  م�ستقبل  يف  والتحديات 
اأواًل” من  “النا�ص  اإمكانية حتقيق ذلك بجعل  اإىل 
اأن يتم تقديرهم يف  النا�ص ينبغي  اأن  اعتبار  خال 
روح  مع  ين�سجم  كاأفراد منتجني ومبا  العمل  �سوق 

د�ستور منظمة العمل الدولية. 
مللن جللانللبلله، قلللال �ستيفان لللوفللني، رئلليلل�للص الللللوزراء 
يف  قللوة  وبكل  اال�ستمرار  علينا  “ينبغي  ال�سويدي: 
القيام  اإىل  بالتايل، فاإن ما نحتاج  التنمية.  م�سرة 
احلياة  لتح�سني  االبللتللكللار  بت�سخر  يتمثل  مللعللاً  بلله 
اليومية للمايني، وا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة 
لبناء جمتمعات اأنظف واأكرث ا�ستدامة. ويف الوقت 
نف�سه توفر فر�ص عمل جديدة مع ظروف اأف�سل 
للجميع. وهذه االأهللداف تاأتي يف �سميم عمل هذه 

اللجنة.” 
مللبللادرة منظمة  اإطلللار  يف  اللجنة  ت�سكيل  جللاء  وقللد 
التي  العمل”  “م�ستقبل  بلل�للسللاأن  الللدوللليللة  الللعللمللل 

غاي  الللدوللليللة  العمل  ملنظمة  الللعللام  املللديللر  اأطلقها 
ع�سوا   28 اللجنة  وت�سم   .2013 عللام  يف  رايلللدر 
فيهم  مبن  ال�سخ�سية(،  ب�سفتهم  جميعا  )يعملون 
بحكم  املنظمة  اأع�ساء  واأربعة  امل�ساركان  الرئي�سان 
الدولية  الللعللمللل  ملنظمة  الللعللام  وامللللديلللر  من�سبهم، 
العمل  اإدارة منظمة  وموظفو جمل�ص  رايللدر،  غللاي 
اأع�ساء اللجنة تقريرا م�ستقا  الدولية. و�سي�سدر 
الدولية  العمل  ال�سنوي ملنظمة  املوؤمتر  اإىل  �سيقدم 
املفو�ص  الكياين  هيفاء  و�ستكون   .2019 عام  يف 

الوحيد يف اللجنة من العامل العربي.
التنمية،  جملللال  يف  اقللتلل�للسللاديللة  خللبللرة  وب�سفتها 
الللعللربللي الدويل  املللنللتللدى  الللكلليللاين  اأطلللللقللت هيفاء 
للمراأة يف لندن يف عام 2001، بهدف وا�سح يتمثل 
يف دعم وتعزيز دور املراأة كمحرك للنمو االقت�سادي 
على  والللعللمللل  االأو�لللسلللط،  اللل�للسللرق  منطقة  تنمية  يف 
اخلا�ص،  والقطاع  املللدين،  املجتمع  مع  وا�سع  نطاق 
العامل  قلب  يف  واحلكومات،  االأكادميية  واالأو�للسللاط 
العربي والعاملي. ويجمع املنتدى ال�سركاء يف جميع 
وتطوير  التعاون  من  ج�سور  الإر�للسللاء  معا  املللجللاالت 
الللتللقللدم، وت�سحيح  الللتللجللاريللة، وحتللقلليللق  االأعلللملللال 
النمطية ال�سلبية، والبناء على قدرات املراأة العربية 

على جميع امل�ستويات ويف كل قطاع.

الكياين  حللقللقللت   ،2017 عللللام  ملللن  يللنللايللر  ويف 
اإىل  ان�سمت  حيث  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  اإجنلللازاً 
وبداأت  املتقدمة يف جامعة هارفارد،  القيادة  مبادرة 
باال�سطاع بهذه املهمة خال عام 2017 ، حيث 
جهدت وعلى امل�ستوى العاملي يف املهمة التي كر�ست 
واملتمثلة  عللقللود  ثللاثللة  ملللدى  علللللى  الأجلللللهللا  نف�سها 
من  واللل�للسللبللاب  العربية  بللاملللراأة  والللنللهللو�للص  بتمكني 
امل�ساريع،  وتللنللظلليللم  الللعللمللل،  فللر�للص  تللوفللر  خلللال 
ال�سرق  منطقة  يف  االقت�سادي  والتمكني  والتعليم 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا وعلى ال�سعيد الدويل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ن�سبة  اأن  اخللليللمللة  راأ�لللللص  غللرفللة  اأعلللللنللت 
ملل�للسللاهللمللة �للسللنللاعللة امللللللواد الللا�للسللقللة يف 
التحويلية  اللل�للسللنللاعللات  نللللاجت  اإجلللملللايل 
ذلللللك يف  %، جللللاء   3.7 بلللللغ  بللللاالإمللللارة 
درا�لللسلللة اأ�للسللدرتللهللا الللغللرفللة، الإبلللللراز دور 
حققته  الللذي  املت�سارع  والنمو  ال�سناعة 

خال االأعوام املا�سية.
ال�سميلي،  را�للسللد  اأحللمللد  الللدكللتللور  وقلللال 
اخلدمات  لللقللطللاع  الللعللام  املللديللر  م�ساعد 
راأ�ص  بغرفة  االأعمال  وتطوير  التجارية 
اخليمة اأن القطاع ال�سناعي برز كمكون 
رئلليلل�للسللي مللللن بللللني اللللقلللطلللاعلللات امللللوللللدة 
للدخل والقيمة امل�سافة يف االإمللارة، من 
خال م�ساهمته بل %33.1 من الناجت 
ال�سناعات  االإجمايل، حيث حلت  املحلي 
القطاع  هلللللذا  راأ�لللللللص  علللللللى  الللتللحللويللللليللة 
و�ساهمت وحدها بل %26.2 من الناجت 

املحلي االإجمايل.
ال�سناعات  اأن  اللل�للسللملليلللللي  واأ�للللللسللللللاف 
التحويلية لعبت دور املحرك االقت�سادي 
االإمللللارة  اقللتلل�للسللاد  مللكللن  اللللذي  الرئي�سي 
بلغ  قيا�سي  اقللتلل�للسللادي  منللو  حتقيق  مللن 
ت�سهده  الذي  بالتباطوؤ  مقارنًة   5.2%
القليلة  اللل�للسللنللوات  يف  واللللعلللامل  املللنللطللقللة 

املا�سية جراء تراجع اأ�سعار النفط عاملياً، 
االعتماد  �لللسلللرورة  علللللى  بللذلللك  ملللوؤكلللداً 
عالية  م�سافة  قيمة  ذات  قطاعات  على 
خال  من  االقت�سادية  للقيمة  وخالقة 
تائم  وعللل�لللسلللريلللة  ملللبلللتلللكلللرة  ملللنلللتلللجلللات 
واالإقليمية  املحلية  االأ�للسللواق  متطلبات 
والعاملية، وحتافظ يف الوقت نف�سه على 
م�ستويات طلب متزايدة لتحفيز االإنتاج 
واال�ستثمار وحتقق بذلك النمو امل�ستدام. 
وقال عا�سم بني فار�ص، باحث اقت�سادي 
راأ�ص  حجم  اأن  اخليمة  راأ�للص  بغرفة  اأول 
�سركات  يف  وامللل�للسللجللل  امللل�للسللتللثللمللر  امللللللال 
راأ�للص اخليمة  املللواد الا�سقة يف  �سناعة 
بلللللغ حلللوايل 103 مللللليللون درهللللم، حيث 
اأكرث  االأجللنللبلليللة  االأمللللوال  روؤو�للللص  �سكلت 
اأموال  اإجللمللايل روؤو�للللص  %24 مللن  مللن 

العاملة يف هذه  ال�سركات 
هذه  موجودات  بلغت  حني  يف  ال�سناعة، 
درهم  مللللليللون   190 حللللوايل  اللل�للسللركللات 
توزعت  بحيث   2016 عللام  نهاية  حتى 
مليون   68 اإىل  اللل�للسللركللات  ملللوجلللودات 
ال�سركات  لللدى  ثابتة  كموجودات  درهللم 
و122 مليون درهم موجودات متداولة 

حتى نهاية نف�ص العام. 
الكلي  االإنللتللاج  حجم  اأن  عا�سم  واأ�للسللاف 
درهم  مليون   279 بلغ  ال�سناعة  لهذه 
% من   3.7 نلل�للسللبللتلله  �للسللكللل ملللا  واللللللذي 
التحويلية  اللل�للسللنللاعللات  نللللاجت  اإجلللملللايل 
لللللللاإمللللللارة، وكللللذلللللك مللللن حللليلللث حجم 
وم�ستلزمات  والطاقة  االإنتاج  مدخات 
العملية  يف  ا�ستخدامها  مت  التي  االإنللتللاج 
بلغت  والتي  ال�سناعة  االإنتاجية يف هذه 

القوى  وحللجللم  درهلللم  مللللليللون   112.8
العاملة والتي ت�سل اإىل اأكرث من 379 
امل�سافة  القيمة  واأي�ساً من حيث  عامل، 
التي ولدتها هذه ال�سناعة والتي و�سلت 
بلغت  بن�سبة  درهللم  مليون   166.2 اإىل 
%60 من حجم اإنتاجها الكلي، يف حني 
من   74% املحلية  امللللواد  ن�سبة  �سكلت 
كللملليللات املللللواد االأولللليلللة الللداخلللللة يف هذه 
بلللاأن �سادرات  اللل�للسللنللاعللة. واأفلللللاد عللا�للسللم 
�سناعة املواد الا�سقة �سكلت %49 من 
 ،2016 اإجمايل مبيعات ال�سناعة لعام 
التناف�سية  اللللقلللدرة  يللوؤكللد  اللللذي  االأمللللر 
لهذه ال�سناعة م�ستاأثرة بن�سبة 3.1% 
ملللن �للللسللللادرات اللل�للسلللللع واخلللللدمللللات غر 
اأن  كما  اخليمة،  راأ�لللص  الإملللارة  النفطية 
النمو املطرد لهذه ال�سناعة واملتمثل يف 

ال�سركات العاملة فيها  ت�ساعف مبيعات 
�سنوات  ثللاثللة  خلللال   210% بن�سبة 
فقط لي�سل اإىل 237 مليون درهم عام 
2016، يوؤكد على الفر�ص اال�ستثمارية 
الزيادة  هذه  �سكلت  حيث  فيها،  الكامنة 
%26 ملللن الللللزيللللادة اللللتلللي حتللقللقللت يف 
�سادرات االإمللارة خال نف�ص الفرتة، يف 
ال�سناعة  هللذه  جنللاح  على  وا�سح  موؤ�سر 
املتميز،  باأدائها  امل�ستثمرين  ثقة  وزيللادة 
الدرا�سة  وا�ستندت  التناف�سية  وقدرتها 
العاملة  لل�سركات  املالية  البيانات  على 
يف �للسللنللاعللة املللللواد الللا�للسللقللة يف االإمللللارة 
والبيانات االإح�سائية ملركز راأ�ص اخليمة 
لاإح�ساء والدرا�سات، ودائرة اجلمارك، 
ب�سناعة  التعريف  اإىل  الدرا�سة  وتهدف 
املواد الا�سقة كاإحدى ال�سناعات الرائدة 
اأهم  راأ�للص اخليمة من خال تو�سيح  يف 
النمو  جملللاالت  وا�ستعرا�ص  مميزاتها، 
امل�سافة  القيمة  وقيا�ص  فيها،  والتطور 
وا�للسللتللعللرا�للص مدخات  تللولللدهللا،  الللتللي 
االإنتاج من مواد اأولية وم�ستلزمات اإنتاج 
االإنتاج، مع  وطاقة ومقارنتها مع حجم 
بيان جدوى اال�ستثمار يف هذه ال�سناعة 
ال�سنوات  خللللال  اأدائللللهللللا  وا�للسللتللعللرا�للص 
القليلة املا�سية مع التعريف باأهم املوارد 

الوطنية لها.

اإك�شبو 2020 دبي يعلن توقيع اتفاقيات 
ر�شمية للم�شاركة مع 29 دولة 

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
ت�شارك يف»ويتيك�س 2017«

بحث تطوير التعاون مبجال البنية التحتية مع النم�شا

غرفة الفجرية تختتم م�شاركة ناجحة مبعر�س كانتون بال�شني

ارتفاع طفيف يف �شعر �شرف 
الدولر مقابل الروبل الرو�شي 

•• مو�ضكو-وام:

ارتفع �سعر �سرف الدوالر االأمريكي ارتفاعا طفيفا مقابل الروبل الرو�سي 
ليبلغ  كوبيك   4 املل�للص مبللقللدار  بللور�للسللة مو�سكو  الللتللداول يف  افللتللتللاح  عند 

57.66 روبل .. فيما انخف�ص اليورو 6 كوبيك وبلغ 67.77 روبل.
من ناحية اأخرى ارتفع موؤ�سر بور�سة مو�سكو عند افتتاح التداول بن�سبة 
%0.02 لي�سل اإىل 2064.16 نقطة .. بينما انخف�ص موؤ�سر الدوالر 

رت�ص بن�سبة %0.2 وو�سل اإىل م�ستوى 1129.31 نقطة.

طريان الإمارات تتعاون مع �شركات دولية 
لبناء اأول خمترب طريان بـمنطقة 2071

•• دبي-وام:

العاملة يف �سناعة الطران  ال�سركات  اأعلنت  طللران االإملللارات  و جمموعة من   
يف  للم�ساركة   Aviation X-Lab جتريبي  خمترب  اأول  لبناء  �للسللراكللة  عللن 
اإعادة �سياغة م�ستقبل �سناعة النقل اجلوي للركاب يف منطقة 2071” يف اإطار 
يعد خمترب الطران  اجلهود املتوا�سلة لتحقيق خطة مئوية االإمارات 2071” . 
جهدا تاريخيا غر م�سبوق ال�ست�سافة �سركات خطوط جوية وم�سنعني وموفري 
خدمات لوج�ستية اأر�سية وجهات تنظيمية ومهند�سني واأكادمييني و�سركات نا�سئة 
حتت �سقف واحد من اأجل و�سع منوذج جديد للنقل والبحث عن حلول ال تتوفر 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  كان  برنامج مبفرده.  اأو  اأي منظمة  لدى 
اأطلق منطقة  الللوزراء حاكم دبي قد  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
�سمو  قللال  و   .”2071 االإمللللارات  مئوية  خلطة  جتريبية  نللواة  لتكون   ”2017
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ص هيئة دبي للطران الرئي�ص االأعلى ملجموعة 
�ستمكن  التي  التجريبي للطران  املخترب  اإىل مبادرة  نتطلع    : االإملللارات  طللران 
طران االإمارات من امل�ساركة يف اإيجاد حلول موؤثرة مع �سركائنا يف ال�سناعة والتي 
�سرتتقي بقطاع الطران يف دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل اآفاق جديدة، وتفتح 
اإمكانات وا�سعة اأمام عامل مرتابط”. ومن املنتظر اأن ي�ست�سيف خمترب الطران 
التي  التحديات  يف  للبحث  خا�سة  قمما  العام  هللذا  من  ابتداء   2071 منطقة  يف 
تواجه ال�سناعة.. و�سوف تعتمد بعد ذلك تطبيقات من فرق داخلية وفرق هند�سية 
من  التحديات  هللذه  مواجهة  يف  للم�ساعدة  نا�سئة  و�سركات  واأكادمييني  م�ستقلة 
ال�سناعة  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  مللع  العمل  يف  كاملة  �سنة  ق�ساء  خللال 
واإجراء  جتارية،  ونظريات  جديدة  تكنولوجية  اأفكار  لو�سع  التنظيمية  واجلهات 

جتارب، و تطوير مناذج اأولية.

اخلميس   26   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12157  
Thursday  26   October   2017  -  Issue No   12157



27

املال والأعمال

•• ابوظبي - الفجر:

�للسللعللادة عللبللد اهلل علللللي م�سلح  ا�للسللتللقللبللل 
اإدارة هيئة مياه  االأحبابي رئي�ص جمل�ص 
كوكوبو  فوميا  �سعادة  اأبوظبي  وكهرباء 
ماروبيني  للل�للسللركللة  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للص 
�سعادة  ،بح�سور  اليابانية  كوربوري�سن 
مدير  ال�سيعري  �سالح  �سيف  الللدكللتللور 
عام هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي باالإنابة، 
الللتللنللفلليللذيللني ل�سركة  امللللللدراء  وعللللدد مللن 
مللاروبلليللنللي كللوربللوريلل�للسللن، وذلللللك بهدف 
الللعللمللل يف م�سروع  ا�للسللتللعللرا�للص جمللريللات 
اأبللوظللبللي اللللذي تللقللوم �سركة  حمطة نللور 
ماروبيني بتنفيذه، �سمن ائتاف ي�سمها 
ال�سينية،  وفقا  مع �سركة جينكو �سوالر 
لللنللمللوذج ملل�للسللاريللع املللنللتللج امللل�للسللتللقللل التي 
الهيئة  الللهلليللئللة، حلليللث متللتلللللك  نللفللذتللهللا 
من  باملئة   60 ن�سبة  اأبللوظللبللي  وحللكللومللة 
امل�سروع، يف حني تتقا�سم كل من �سركتي 
�سوالر  وجلليللنللكللو  اللليللابللانلليللة  ملللاروبللليلللنلللي 

ال�سينة ن�سبة ال40% املتبقية.
ا�للسللتللعللرا�للص جمريات  اللللللقللاء  ومت خلللال 
اأبوظبي،  نللور  حمطة  م�سروع  يف  العمل 
حيث اأعرب االأحبابي عن تقديره اللتزام 
�سركة ماروبيني بتنفيذ امل�سروع باعتبارها 
للللللهلليللئللة، م�سرا  ا�للسللرتاتلليللجلليللا  �للسللريللكللا 
التجاري  الت�سغيل  حتللقلليللق  اأهللملليللة  اإىل 
للم�سروع ح�سب اجلدول الزمني املعتمد، 
الفر�سة  اإتلللاحلللة  علللللى �لللسلللرورة  وملللوؤكلللدا 
اأبناء دولة  املهند�سني والفنيني من  اأمللام 

االإمارات لي�سهموا يف تنفيذ هذا امل�سروع 
اأكللللرب م�سروع  بللاعللتللبللاره  اال�للسللرتاتلليللجللي 
م�ستوى  على  ال�سم�سية  للطاقة  م�ستقل 
العامل، مما ي�ستدعي م�ساركة اأبناء دولة 
الفر�سة  وتللوفللر  تللنللفلليللذه  يف  االإمللللللارات 
اأمامهم للتطور واكت�ساب اخلربة الازمة 
للم�ساهمة يف النه�سة التي ت�سهدها اإمارة 
اأبوظبي، وبخا�سة قطاع الطاقة والطاقة 

املتجددة.
ماروبيني  بلل�للسللركللة  �للسللعللادتلله  اأ�لللسلللاد  كللمللا 
تللنللفلليللذ عدة  كلللوربلللوريللل�لللسلللن، ودورهلللللللا يف 
مللل�لللسلللاريلللع حللليلللويلللة للللللهلليللئللة علللللللى مدى 

ال�سنوات املا�سية باعتبارها �سريكا اأ�سا�سيا 
التي  امل�ستقل  املنتج  م�ساريع  يف  للهيئة 
برنامج خ�سخ�سة  الهيئة �سمن  تنفذها 
قللطللاع امللللاء والللكللهللربللاء يف االإملللللارة، وفقا 

لروؤية احلكومة الر�سيدة.
الدكتور  �سعادة  اأ�للسللار  نف�سه  ال�سياق  ويف 
امللللديلللر العام  اللل�للسلليللعللري  �للسلليللف �للسللالللح 
تعزيز  على  الهيئة  حللر�للص  اإىل  بللاالإنللابللة 
�سركة  مللللع  اال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة  الللل�لللسلللراكلللة 
ماروبيني، مو�سحا اأن هذا امل�سروع كان له 
اأثر كبر يف �سوق الطاقة الكهرو�سوئية 
يف الللعللامل، مللن خللال جللذب اأنللظللار كبار 

العامل،  يف  ال�سم�سية  الللطللاقللة  مللطللوري 
ي�سهدها  مل  تناف�سية  عملية  حّقَق  حيث 

ال�سوق من قبل.
كوكوبو  فوميا  �سعادة  اأعللرب  ومن جانبه 
ماروبيني  للل�للسللركللة  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للص 
�سكره اجلزيل  اليابانية عن  كوربوري�سن 
اللقاء،  هللذا  ملثل  املللجللال  الإتللاحللة  للهيئة 
ملنحها  اللل�للسللركللة  تللقللديللر  اإىل  ومللل�لللسلللرا 
احليوي  امللل�للسللروع  هللذا  لتنفيذ  الفر�سة 
يف  جديد  ع�سر  بداية  يعد  والللذي  الهام 
وموؤكدا  الدولة،  يف  الطاقة  قطاع  جمال 
الت�سغيل  بتحقيق  ال�سركة  الللتللزام  على 

التجاري للم�سروع وفقا للجدول الزمني 
املحدد، حر�سا على تعزيز قطاع الطاقة 
يف الدولة باعتبار اأبوظبي ال�سوق االأكرث 

اأهمية بالن�سبة لل�سركة.
اأّن ملل�للسللروع نور  بللالللذكللر  وملللن اجللللديلللر 
وتطوير  اإنلللل�للللسللللاء  يللتلل�للسللمللن  اأبللللوظللللبللللي 
ومتلللللويلللللل وتللل�لللسلللغللليلللل و�لللسللليلللانلللة حمطة 
 350 بللل�لللسلللعلللة  الللل�لللسلللمللل�لللسللليلللة  للللللللللطللللاقللللة 
الطاقة  تكنولوجيا  با�ستخدام  ميجاواط 
الكهرو�سوئية، يف منطقة �سويحان، على 
بعد حوايل 120 كم من مدينة اأبوظبي، 
بتكلفة اإجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، 
نحو  للمحطة  االإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
تنتجه  مللا  �سعف  اأي  ملليللجللاوات   1177
اأكرب حمطة يف العامل حاليا وهي حمطة 
تنتج  التي  ال�سم�سية،  كاليفورنيا للطاقة 
تبداأ  اأن  ويتوقع  ملليللغللاوات،   550 حاليا 
بالطاقة  املحلية  ال�سبكة  بتزويد  املحطة 
عام  من  الثاين  الربع  خال  الكهربائية 
امل�سروع  هلللذا  �سي�سهم  حلليللث   ،  2019
يف تللقللللليلل�للص كللملليللات اللللغلللاز املللتللوفللرة من 
الكهرو�سوئية  الطاقة  الأن  اأدنوك  �سركة 
املنتجة تقلل من احلاجة ال�ستراد الغاز، 
وحتقيق وفر يف قطاع املاء والكهرباء حاملا 
م�ساعي  وحتقيق  بللاالإنللتللاج،  املحطة  تبداأ 
م�سادر  تللنللويللع  اإىل  اللللهلللادفلللة  حللكللومللة 
املتجددة،  الللطللاقللة  وا�للسللتللخللدام  الللطللاقللة 
ودعم اقت�ساد اإمارة اأبوظبي وخلق فر�ص 
املنطقة  يف  خ�سو�سا  الدولة  الأبناء  عمل 

ال�سرقية من االإمارة. 

•• اأبوظبي-وام: 

عقدت الهيئة االحتادية للرقابة النووية 
لتطبيق  اللللوطلللنللليلللة  اللللور�لللسلللة  ملللللوؤخلللللراً 
املتطلبات الدولية للرقابة على الواردات 
واللل�للسللادرات الللنللوويللة يف دوللللة االإملللارات 
ح�سرها اأكرث من 60 م�ساركاً من جهات 
اجلهات  خمتلف  متللثللل  ودوللليللة  حملية 
اخلا�سة  جتربتهم  لللعللر�للص  احلللكللوملليللة 
والت�سدير  اال�لللسلللتلللراد  علللللى  بللالللرقللابللة 
اال�ستخدام  ذات  وامللللواد  النووية  للمواد 
املزدوج يف املجال النووي وفقاً الإر�سادات 

جمموعة املوردين النوويني.
بني  التعاون  تعزيز  اإىل  الور�سة  هدفت 
خمللتلللللف اجللللهلللات احلللكللوملليللة يف دوللللة 
االإمارات التي ت�سطلع مبراقبة وحماية 
التجارة بالدولة وهو ما ي�ساهم بدوره يف 

حظر االنت�سار النووي.
القانونية  االأوجللله  الور�سة  تناولت  كما 
واللللفلللنللليلللة للللللللرقلللابلللة علللللللى اللللللللللللواردات 
والللل�لللسلللادرات الللنللوويللة للللللمللعللدات وامللللواد 
لوائح  يف  تف�سيلياً  املو�سحة  والتقنيات 

الهيئة االحتادية للرقابة النووية.
االإمارات  النووي لدولة  القانون  وين�ص 
على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي 
 .. ال�سلمية  اأغرا�سه  اأجللل  من  بالدولة 
الهيئة الئحة  اأ�للسللدرت  اللل�للسللاأن  هللذا  ويف 

الللرقللابللة علللللى ا�للسللتللراد وتلل�للسللديللر املواد 
باملجال  ال�سلة  ذات  واملللفللردات  الللنللوويللة 
النووي وذات اال�ستخدام املزدوج املتعلقة 

باملجال النووي.
وعر�ست الهيئة خال الندوة منظومتها 
الإ�لللسلللدار الللرتاخلليلل�للص و�للسللوابللط امللللواد 
اخللللا�لللسلللة للللللرقللابللة واللللتلللي تلللتلللاأللللف من 
مللوافللقللات مبدئية،  مللثللل  ملللراحلللل  علللدة 
والتعاون  املعلومات  وتللبللادل  والتفتي�ص 
امللل�للسللرتك. وقللللال حمللمللد فلللللوالد، مدير 

ال�سمانات  بللاإدارة  والت�سدير  اال�ستراد 
ان  النووية:  للرقابة  االحتادية  بالهيئة 
الللهلليللئللة و�للسللعللت ونلللفلللذت جمللمللوعللة من 
االإجراءات واآليات التفتي�ص والتي ت�ساعد 
للرقابة  الازمة  املتطلبات  اإي�ساح  على 
اللللواردات واللل�للسللادرات .. كما تقدم  على 
الهيئة دعمها من خال توقيع اتفاقيات 
لتعزيز التعاون يف جمال تبادل املعلومات 
وتعمل   .. ودوليني  حمليني  �سركاء  بني 
تدريبية  برامج  و�سع  على  اأي�ساً  الهيئة 

لل�سركاء  الدعم  اأنلللواع  خمتلف  لتقدمي 
للرقابة على اال�ستراد والت�سدير. من 
بجهود  دويل  خبر  اأ�ساد  اأخللرى،  ناحية 
الللهلليللئللة يف هللللذا امللللجلللال حلليللث اأكلللللد اأدم 
الرقابة  التجاري وم�سوؤول  امللحق  روث، 
االأمريكية  بالقن�سلية  اللل�للسللادرات  على 
االأ�سا�سية  املبادئ  تقوم  ان  اأهمية  بدبي 
التوعية  على  املجال  هللذا  يف  الرقابة  يف 

والتفتي�ص وتنفيذ القانون.
ملللع اجلمارك  الللعللمللل  اأهللملليللة  واأو�للللسللللح 

يو�سح  حملللدد  تفتي�ص  بللرنللامللج  لللو�للسللع 
املتطلبات الازمة حلماية احلدود.

للرقابة  االحتادية  الهيئة  و�سعت  وقللال 
االإجللللللللراءات حلماية  الللنللوويللة خمللتلللللف 
حللدود دولللة االإمللارات من خال قيامها 
اأثبتت  وقللد  اللوائح  واإ�للسللدار  بالتفتي�ص 
الهيئة اأنها �سريكاً مهماً بالن�سبة للتعاون 

مع خمتلف اجلهات الدولية.
الللواردات وال�سادرات  وتعد الرقابة على 
برنامج  اأي  ملللن  مللهللمللاً  جلللللزءاً  الللنللوويللة 
حظر  جهود  �سمن  واأي�ساً  �سلمي  نللووي 
االنت�سار النووي .. وتلتزم دولة االإمارات 
باأعلى م�ستويات حلظر االنت�سار النووي 
من خال تطبيق نظاماً �سارماً للرقابة 
على املواد اخلا�سعة يف هذا املجال .. وقد 
و�سعت الدولة بنية حتتية قوية تتوافق 
وال�سيا�سات  اللللدولللليلللة  املللتللطلللللبللات  ملللع 
االحتادية  الهيئة  وت�سطلع  الوطنية. 
للرقابة النووية بتنظيم القطاع النووي 
على  الرقابة  ق�سم  ويللقللوم   .. الللدولللة  يف 
ال�سمانات  بللاإدارة  والت�سدير  اال�ستراد 
لل�سركات  الرتاخي�ص  باإ�سدار  بالهيئة 
التي تتعامل مع املواد اخلا�سعة للرقابة 
وتللللقللللوم اأيللل�لللسلللاً بللعللمللللليللة تللفللتلليلل�للص على 
املحلية  بالتعاون مع اجلهات  املرخ�سني 
لالتزام  �للسللمللانللاً  بللالللدولللة  واالحتلللاديلللة 

بالقوانني واللوائح.

•• اأبوظبي -وام: 

درهم  مليار   2.4 ات�ساالت”  “جمموعة  حققت 
االمتياز  حللق  خ�سم  بللعللد  مللوحللدة  �سافية  اأربلللاحلللا 
ن�سبته  اأربللللاح �سافية  هللاملل�للص  عللنلله  نللتللج  االحتللللادي 

%19 ون�سبة منو �سنوية بلغت 29%.
واأظهرت النتائج املالية املوحدة - التي اأعلنت عنها 
“جمموعة ات�ساالت” لاأ�سهر الثاثة املنتهية يف 
موحدة  ايللللرادات  حتقيق   -  2017 �سبتمرب   30
اإيرادات  �سجلت  حني  يف  درهللم  مليار   12.9 بلغت 
 3% بن�سبة  �سنوياً  منلللواً  االإمارات”  “ات�ساالت 
الربع  مللع  مللقللارنللة  درهلللم  مللللليللار   7.6 اإىل  لت�سل 

الثالث 2016.
�سافية  اأربلللاحلللاً  االإمارات”  “ات�ساالت  و�للسللجلللللت 
 4% زيللادة �سنوية  بن�سبة  2.0 مليار درهم  بواقع 
بلغ  2016 فيما  العام  الثالث من  بالربع  مقارنة 
عدد امل�سرتكني االإجمايل للمجموعة 140 مليون 

م�سرتك.
وبلغت اأرباح ات�ساالت االإمارات قبل احت�ساب الفائدة 
وال�سريبة واال�ستهاك واالإطفاء 4.1 مليار درهم 
بالربع  %1 مقارنة  زيللادة  ون�سبة   54% بهام�ص 

الثالث 2016.
االإمارات  يف  العماء  قاعدة  منت  النتائج  وبح�سب 
اإىل 12.5 مليون م�سرتك حمققة ن�سبة منو 2% 

. مقارنة بالربع الثالث 2016 

واأ�سارت النتائج املالية اىل ابرام “ات�ساالت” �سراكة 
امل�ستقبل  دبي  برنامج م�سرعات  جديدة كجزء من 
لدولة  امل�ستقبلية  الطبية  الرعاية  حلول  لتوفر 
االإمارات ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
 IPX Exchange يف حني اطلقت اأول من�سة
يف ال�سرق االأو�سط واإفريقيا لتعزيز خدمات مركز 

بيانات املركز الذكي.
حية  ميدانية  جتربة  اأ�للسللرع  “ات�ساالت”  وحققت 
ل�سبكة اجليل اخلام�ص يف العامل �سجلت �سرعة 71 
اجليل  خللدمللات  اأطلقت  فيما  الثانية  يف  جيجابت 

يف م�سر.  4G الرابع
واأطلقت ات�ساالت عامة جتارية جديدة خم�س�سة 
لفئة ال�سباب يف االإمارات ..كما فازت بجائزة اأف�سل 

م�سغل من جوائز تيليكوم وورلد ال�سرق االأو�سط.
الرقمي  التحول  ك�سريك  “ات�ساالت”  واخللتللرت 
 Fintech املللاللليللة  الللتللقللنلليللات  ملل�للسللّرع  لللربنللامللج 
اأطلقه مركز دبي املايل العاملي ..كما اطلقت  الذي 
 »M2M In-vehicle WiFi« “ات�ساالت« 

لتمكني �سركات قطاع النقل بالدولة.
وقال املهند�ص �سالح العبدويل، الرئي�ص التنفيذي 
اأداء  ات�ساالت حتقيق  توا�سل  ات�ساالت:   ملجموعة 
التحديات  الللرغللم مللن  الثالث على  الللربللع  قللوي يف 
التي  املت�سارعة  والللتللحللوالت  العاملية  االقت�سادية 
ي�سهدها قطاع االت�ساالت العاملي .. واليوم، نحن عل 
م�سارف حقبة جديدة وغر م�سبوقة من التغرات 

وتعيد  جللذريللاً  حتللواًل  �ستحدث  التي  التكنولوجية 
املجتمع على نطاق  القطاع وعموم  ت�سكيل مامح 
وا�سع. واأكد �سعي ات�ساالت ب�سكل دائم اإىل اأن تكون 
التكنولوجيا  املقدمة، والعمل على ت�سخر قوة  يف 
التي  واملجتمعات  للعماء  م�سافة  قيمة  لتقدمي 
تعمل بها. وقال مكنتنا اأجندتنا الرقمية من تعزيز 
عملياتنا الداخلية واإثراء حمفظة خدماتنا .. وهي 
اإىل جنب مع �سعينا  ت�سكل القوة الدافعة لنا جنباً 
الروبوتات  مثل  النا�سئة،  الفر�ص  يف  لا�ستثمار 
وتللقللنلليللات اللللذكلللاء اال�للسللطللنللاعللي، لللا�للسللتللفللادة من 

االإمكانات الكبرة التي تقدمها.
ن�سع  ال�ساملة،  ا�سرتاتيجيتنا  اإطلللار  ويف  واأ�للسللاف 
نوؤمن  اأنللنللا  حلليللث  اأولللويللاتللنللا،  �سميم  يف  االبللتللكللار 
بللتللنللملليللة االبلللتلللكلللار وتللطللويللر مللنللظللومللة فللعللالللة من 
الهادفة  واال�ستثمارات  الناجحة  ال�سراكات  خال 
على  م�سممون  ونللحللن  امل�ستقبلية.  التقنيات  يف 
ذكاء  اأكللرث  حلول  وتقدمي  االبتكار  ريللادة  موا�سلة 

واإ�سافة قيمة م�ستدامة للعماء وامل�ساهمني.
قدماً  امل�سي  بثقة  توا�سل  “ات�ساالت”  ان  واأكلللد 
ومتكني  النا�ص  حياة  اإثلللراء  يف  فاعل  دور  وتللقللدمي 
موؤكدا   .. بها  تعمل  الللتللي  االأ�لللسلللواق  يف  املجتمعات 
قوية  اأعمال  حمفظة  �سمان  على  الدائم  احلر�ص 
االرتقاء  علللللى  الللرتكلليللز  مللع  للمجموعة،  وداعللمللة 
امل�سافة،  القيمة  امل�ستمر بتجربة العماء، وتعزيز 
كعائلة  املجموعة  عللرب  متناغمة  بللوتللرة  والللعللمللل 

احتاد الغرف اخلليجية ي�شارك يف 
منتدى ا�شتثمر بالبحرين 2017

•• اخلرب-وام:

“ا�ستثمر  منتدى  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  غللرف  احتللاد  ي�سارك 
الللذي يعقد حتت رعاية االأمللر خليفة بن �سلمان   ”2017 يف البحرين 
ال�سناعة  وزارة  وبتنظيم من  البحريني  الللوزراء  رئي�ص جمل�ص  اآل خليفة 
يوم  واملقرر عقده  التوايل  ال�سابع على  للعام  باململكة  وال�سياحة  والتجارة 

31 اأكتوبر املقبل 7 مبركز البحرين الدويل للمعار�ص واملوؤمترات.
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  غللرف  احتللاد  لرئي�ص  االأول  النائب  واأكلللد 
عبدالرحمن العطي�سان الذي �سي�سارك يف املنتدى اأهمية اإقامة مثل هذه 
املنتديات التخ�س�سية حيث تنبع من كونها اأداة مبا�سرة وناجحة لتاأ�سي�ص 
ا�ستثمارية جتمع روؤو�للص االأمللوال واخلللربات اخلليجية والعربية  �سراكات 
والربامج  اخلطط  يللرثي  الللذي  املللائللم  التوظيف  توظيفها  على  وتعمل 

التنموية يف دول اخلليج العربي واملنطقة العربية عموما.
واال�ستفادة من  واحل�سور  امل�ساركة  اإىل  االأعمال  و�ساحبات  اأ�سحاب  ودعا 
ورجال  امل�سوؤولني  كبار  اأ�سبح ملتقى يجمع بني  الللذي  الهام  احلللدث  هذا 
االأعمال وامل�ستثمرين من مملكة البحرين ودول جمل�ص التعاون اخلليجي 
كونه فر�سه ومن�سة لعر�ص جمموعات متنوعة من الفر�ص اال�ستثمارية 
وكيفية  كللذلللك  الوطنية  املنتجات  ولللعللر�للص  البحرين  مملكة  يف  املللتللاحللة 

اال�ستفادة منها.
و�سدد العطي�سان على اأن منتدى ا�ستثمر بالبحرين ياأتي يف ظل ما ت�سهده 
مملكة البحرين من ا�ستقرار اقت�سادي ودعم خليجي اقت�سادي م�سرتك 
الراغبة  واالجنبية  والعربية  اخلليجية  ال�سركات  عللدد  تزايد  جانب  اىل 
من  عللدد  تنفيذ  يف  البحريني  اخلللا�للص  القطاع  مللع  �سراكات  يف  بالدخول 
البحرين خا�سة  اقامتها يف مملكة  يعتزموا  التي  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع 
تلك املتعلقة باملن الغذائي واخلدمات اللوج�ستية وتطوير البنى التحتية 

بالتعاون مع عدد من ال�سركات بالقطاع اخلا�ص البحريني .
الربنامج  �سمن  نوعها  من  ع�سر  الثانية  الفعالية  يعد  املنتدى  اأن  يذكر 
البحرين  يف  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  تنفذه  الذي  الرتويجي 
الوطنية  ال�سناعات  وارتللقللاء  اال�ستثمارات  تنمية  اإىل  خاله  من  وت�سعى 
للفرد  الرفاهية  ولتحقيق  الوطني  باالقت�ساد  للنهو�ص  تناف�سيتها  ورفع 

واملجتمع.

�شندوق ال�شتثمارات ال�شعودي ي�شعى لرفع قيمة 
اأ�شوله اإىل 1.5 تريليون ريال العام 2020

•• الريا�س -وام:

 اأطلق �سندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي برناجمه للفرتة من 2018 اإىل 
2020 والذي ميثل خارطة طريق لاأعوام الثاثة املقبلة.

اأ�سول  قيمة  تعظيم  هللي  رئي�سية  اأهلللداف  اأربللعللة  حتقيق  ال�سندوق  ي�ستهدف 
 2020 عللام  ريلللال  تريليون   1.5 اإىل  لت�سل  الللعللامللة  اال�للسللتللثللمللارات  �للسللنللدوق 
واإطاق قطاعات جديدة وتوطني التقنيات واملعارف املتقدمة وبناء ال�سراكات 
لتنويع  فاعل  كمحرك  دوره  لتعزيز  �سعيا  وذلللك  اال�سرتاتيجية  االقت�سادية 

االقت�ساد يف اململكة وتعميق اأثر ودور اململكة يف امل�سهدين االإقليمي والعاملي.
بن  �سلمان  بللن  حممد  االأملللر  �سمو  برئا�سة  ال�سندوق  اإدارة  جمل�ص  وعللمللل 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع ال�سعودي خال 
العامني املا�سيني على تنفيذ العديد من االأن�سطة بغر�ص تعزيز مكانة �سندوق 
اال�ستثمارات العامة انطاقا من �سعيه لي�سبح واحدا من اأهم �سناديق الرثوة 

ال�سيادية يف العامل واأكرثها تاأثرا.
وت�ستمل هذه االأن�سطة على تطوير اخلربات وزيادة عدد العاملني يف ال�سندوق 
200 موظف  اإىل حللوايل  لي�سل  كللان عليه  مللا  اأ�سعاف  مللن ثاثة  اأكللرث  اإىل 
احلوكمة  واأطللر  اال�ستثمار  الأن�سطة  ال�سامل  التطوير  اإىل  اإ�سافة  وموظفة 

واجلوانب القانونية واإدارات املخاطر وااللتزام والتمويل.
ويوؤكد برنامج �سندوق اال�ستثمارات العامة على التكامل مع القطاع اخلا�ص 
حمفظة  بللني  واملللوزعللة  اجلللديللدة  املحلية  اال�ستثمار  حمللافللظ  عللرب  ال�سعودي 
تطوير  اإىل  الهادفة  اال�ستثمارات  وحمفظة  ال�سعودية  ال�سركات  يف  اال�ستثمار 
وتنمية القطاعات الواعدة وحمفظة اال�ستثمارات يف امل�ساريع العقارية وتطوير 

البنية التحتية وحمفظة امل�ساريع ال�سعودية الكربى.
املحلية  اال�ستثمار  ال�سندوق على �سعيد حمافظ  ويتجلى م�ستوى طموحات 
يف اإطاق م�ساريع كربى ت�سمل م�سروع نيوم وم�سروع البحر االأحمر وم�سروع 
القدية باالإ�سافة اإىل تاأ�سي�ص 9 �سركات تعنى باإطاق قطاعات جديدة وواعدة 
يف اململكة من بينها ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية و�سندوق ال�سناديق 

وال�سركة ال�سعودية الإعادة التمويل العقاري.
ويت�سمن برنامج �سندوق اال�ستثمارات العامة يف االأعوام الثاثة املقبلة 30 
مبادرة مت تقدمي تفا�سيل كل منها يف وثيقة برناجمه التي �ستعمل على رفع 
قيمة اأ�سول ال�سندوق اإىل 1.5 تريليون ريال �سعودي “ 400 مليار دوالر” 
بحلول العام 2020 وتوليد 20 األف وظيفة حملية مبا�سرة اأكرث من ن�سفها 
يتطلب مهارات عالية و 256 األف وظيفة بناء باالإ�سافة اإىل زيادة اإ�سهامه يف 
اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي من 4.4 % اإىل 6.3 % واالإ�سهام يف املحتوى 

املحلي ب�سكل مبا�سر بنحو 50 مليار ريال.
اإجمايل العائد على  وتت�سمن خطط تعظيم االأ�سول احلالية لل�سندوق رفع 
اال�ستثمارات  حمفظة  اأملللا  و5%..   4% بللني  مللا  % اإىل   3 مللن  امل�ساهمني 
الللعللامللليللة اال�للسللرتاتلليللجلليللة فللتللهللدف اإىل اأن يللكللون اللل�للسللنللدوق حمللركللا فللاعللا يف 
فر�ص  املف�سل يف  ال�سريك  لتكون  عامليا  اململكة  �سمعة  وبناء  العاملي  االقت�ساد 

اال�ستثمار العاملية.
عرب  وذللللك  العامة  اال�للسللتللثللمللارات  ل�سندوق  العاملية  االأ�للسللول  تنويع  �سيتم  و 
حمفظة اال�ستثمارات العاملية املتنوعة التي ت�ستهدف اال�ستثمار يف ا�ستثمارات 
والبنية  والعقارات  والدين  اخلا�سة  واالأ�سهم  العامة  واالأ�سهم  الثابت  الدخل 

التحتية وغرها من اال�ستثمارات البديلة مثل �سناديق التحوط.
اإن برنامج �سندوق  اآل �سعود  و قال االأمللر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
حتقيق  نحو  عملنا  م�سرة  يف  بللارزة  حتللول  نقطة  ميثل  العامة  اال�ستثمارات 
رفع  بالعمل على  نقوم  املحلي  ال�سعيد  وعلى   2030 اململكة  روؤيللة  طموحات 
القيمة امل�سافة ملحافظ اال�ستثمار املحلية وحتفيز جهود التنوع اال�سرتاتيجي 

امل�ستدام عرب توفر فر�ص ا�ستثمارية يف نطاق وا�سع من القطاعات.
ال�سركات  اأهللم  عللدد من  اال�ستثمار يف  ال�سندوق  بللداأ  اأمللا دوليا فقد  واأ�للسللاف: 
االبتكارية يف العامل كما اأ�س�ص �سراكات ا�سرتاتيجية لدعم جهود تنويع م�سادر 
الدخل على املدى الطويل مبا ي�سمن موقعا رياديا للمملكة يف اال�ستثمار يف 
بااللتزام  املوؤ�س�سية  اإمكاناته  تعزيز  اإىل  ال�سندوق  وي�سعى  الواعدة..  الفر�ص 

باأعلى معاير ال�سفافية واحلوكمة.

عبداهلل الأحبابي: حري�سون على حتقيق الت�سغيل التجاري للم�سروع وفقا للجدول الزمني املعتمد

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي ت�شتعر�س مع �شركة ماروبيني �شري 
الأعمال يف م�شروع حمطة نور اأبوظبي

»الحتادية للرقابة النووية« وخرباء دوليون يوؤكدون اأهمية التن�شيق 
لتعزيز الرقابة على ا�شترياد وت�شدير املواد النووية

مليار درهم اأرباح »جمموعة ات�شالت«  2.4
 %  للربع الثالث من العام احلايل بزيادة 29 

•• اأبوظبي -وام: 

وقعت �سركة العني كابيتال اتفاقية �سراكة جتارية مع �سركة “ اآلرتد” ال�سويدية 
الرائدة يف جمال ابتكار م�ستلزمات تر�سيد ا�ستهاك املياه وحلول البيئة امل�ستدامة 
و ذلك لت�سويق اأحدث منتجات تر�سيد ا�ستهاك املياه يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
 2021 املتحدة  العربية  االإملللارات  روؤيللة  مع  متا�سيا  ذلللك  ياأتي  اأفريقيا.  و�سمال 
التناف�سي  الللدول عامليا و تعزيز موقعها  الدولة يف طليعة  اإىل و�سع  والتي تهدف 

عامليا يف جمايل البيئة واالإ�ستدامة عرب ا�ستخدام التقنيات احلديثة.
واأكد �سعادة خدمي الدرعي الع�سو املنتدب يف �سركة العني كابيتال اأن هذه االإتفاقية 
تتوافق مع خطة دولة االإمارات العربية املتحدة الرامية اإىل توفر حلول اإيجابية 
املباين  و  امل�ساجد  و  املنازل  اال�ستهاك يف  تر�سيد  و  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  ل�سمان 
املوارد  املحافظة على  و  امل�ستدامة  التنمية  التجارية لتحقيق  املن�ساآت  و  احلكومية 
الطبيعية و حماية م�ستقبل االأجيال القادمة. و نوه اإىل ات�ساع م�سكلة نق�ص املياه 
يف معظم الدول حاليا ح�سب اإح�سائيات االأمم املتحدة التي اأ�سارت اإىل اأن ما يقارب 
خم�ص �سكان العامل يعانون من ندرة املياه نتيجة عدم وجود م�سادر مياه متاحة 
ما  يعاين  بينما  احلللال  هللذه  اإىل  الو�سول  على  اأي�سا  املايني  مئات  ويو�سك  لهم 
يقارب 1.6 مليار �سخ�ص حول العامل من امل�سكلة نتيجة عدم وجود القدرة املادية 

لدى حكوماتهم لتوفر املياه.

 العني كابيتال توقع اتفاقية مع  »اآلرتد«ف ال�شويدية 
مبجال تر�شيد ا�شتهالك املياه وحلول ال�شتدامة
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العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3062 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-مركز ال�سحارى للتخفي�سات ذ.م.م وميثلها:ايوب حممد 
غام  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل  جمهول  فا�سلي  ع�سكر 
ر�سا زينل التجارية �ص.ذ.م.م وميثله:ح�سن عبداهلل حممد اآل علي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )58410(
�ستبا�سر االجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1990 تنفيذ جتاري  
اىل املللنللفللذ �للسللده/1-عللبللدالللعللزيللز حمللمللد �للسللامل خللريللطللان املللللري جمهول 
�ص.م.ع  اال�سامي  االملللارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مبا  االقللامللة  حمل 
الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ال�سامي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )511728.16( 
�ستبا�سر  املحكمة  فللان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/625 تنفيذ عقاري  
ليمتد  جللروب  انرتنا�سيونال  ا�سيت   -2 دهللورتللي  �سده/1-جوناثان  املنفذ  اىل 
جمللهللول حملللل االقلللاملللة مبلللا ان طللالللب الللتللنللفلليللذ/�للسللانللتلليللل نلليللكللول بروبرت 
وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
طالب  اىل  درهلللم   )22592.75( وقلللدره  بلله  املنفذ  املبلغ  بللدفللع  والللزامللك  اعلللاه 
النزاع.   العقارية حمل  الوحدة  بيع  عقد  - بطان  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2111 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-�سقر �سبيب هادف �سقر اجل�سري جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف االمارات اال�سامي �ص.م.ع وميثله:جابر 
التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  ال�سامي  را�للسللد  را�للسللد حممد جابر 
 )1315396.68( وقلللدره  بلله  املنفذ  املبلغ  بللدفللع  والللزامللك  اعلللاه  املللذكللورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1431 تنفيذ جتاري  
لللانلل�للسللاءات ذ.م.م جمللهللول حمل  املللنللفللذ �للسللده/1-الللراجللحللي  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جتارة البنانني وميثله:علي عبداهلل 
اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  ال�سام�سي  ماجد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91008.63( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
 15 خال  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2433 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-بجاج هربالز برايفت ليمتد م.م.ح جمهول حمل االقامة 
�ص.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  العاملية  الذهبي  التنفيذ/النجم  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ال�سام�سي  ماجد  عبداهلل  وميثله:علي 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )126716.85( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- بف�سخ العقد املوؤرخ:2015/4/10 مذكرة 
التفاهم.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/462 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سمي�ص اوبرين جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
موؤ�س�سة  مالك  ب�سفته  احلمادي  دردقة  ح�سني  عبداهلل  التنفيذ/حميد 
اأقللام عليك  كي ام ام وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)21461( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2015/302  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2014/947 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املننفذ به وقدره )867.279( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه.

طالب االإعان:طالب التنفيذ:هارميت �سينغ �سا�سار
املطلوب اعانه:املنفذ �سده:1- دبي اليف �ستايل �سيتي ذ.م.م جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعان:
ذوات  وهي  لكم  العائدة  العقارات  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
االرقللللام:1114/1120/1121/1113/ مبنطقة وادي ال�سفا 7 وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/458  ا�شتئناف مدين

اىل امل�ستاأنف �سده / 1-عبادة �سخر ق�سا�ص 2- زيد علي الدردري 
3- رحمان كل �سردار ح�سني جمهول حمل االقامة  مبا ان امل�ستاأنف/

بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  قللررت  املحكمة  بان  نعلمكم  احمد.   با 
تقرير  بللورود  اخطاركم  اعللاه  املذكورة  الدعوى  2017/10/18 يف 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االحد  املنتدب يف  ال�سيد اخلبر 
 ch2.D.17:بالقاعة �ص  ال�ساعة:10:00  املوافق:2017/11/19 

للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1682  ا�شتئناف جتاري    
�للص.ذ.م.م 2-  اوريللزون انرتنا�سيونال هوليداى  امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة  اىل 
ال�سركة املتو�سطية لا�ستثمار ال�سياحي )كوميت( جمهويل حمل االقامة مبا 
القا�سمي الظفري وميثله:را�سد  امل�ستاأنف / احمد بن �سلطان بن �سرعان  ان 
عبداهلل علي هوي�سل النعيمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2017/1221 جتاري جزئي بتاريخ:2017/9/5     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/11/14 املوافق  الثاثاء   يوم  لها جل�سه  وحللددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1277  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة الواحة العربيه للمقاوالت ذ.م.م جمهويل 
حمللل االقللامللة مبللا ان امللل�للسللتللاأنللف / حمللمللد عللبللدالللعللزيللز درويلل�للص قناوي 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  �سامل باحويرث قد  وميثله:مرمي عمر عبداهلل 
بلللتلللاريلللخ:2017/8/18  اللل�للسللادر بللالللدعللوى رقلللم 830/2008 جتلللاري كلللللي 
 10.00 ال�ساعة   2017/11/15 املللوافللق  االربللعللاء  يللوم  جل�سه  لها  وحلللددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقللم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/609  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- املا�سه انرتنا�سيونال للتطوير العقاري ذ.م.م  جمهول حمل االقامة  مبا ان 
طالب التنفيذ/احمد �سامل احمد �سامل احلمادي وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/837 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2017/7/30   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  ب�سداد مبلغ وقدره )932471.90( درهم  بالزامكم   -1
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  امللللوؤرخلللة:2011/6/23  البيع  اتفاقية  وبطان  ال�سداد 

املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعان .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/589  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- فا�ص للعقارات  جمهول حمل االقامة

مبا ان طالب التنفيذ/طارق خالد زكريا وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �سيفان
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/571 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2017/1/15   

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
والفائدة  درهللم   )600624( وقللدره  مبلغ  ب�سداد  وبالزامكم  التداعي  �سند  الت�سرف  1-بطان 
القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 

يوم من تاريخ ن�سر هذا االعان .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/21  ا�شتئناف تظلم عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة جي بي دي انف�ستمنتز ا�ص بي يف ون ليمتد  
م.م.ح  اأرجلللو  اأنظمة  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل  جمهويل 
وميثله:ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/20 تظلم عقاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/11/15 املللوافللق  االربللعللاء   يللوم  لها جل�سه  وحللددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/379  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- حممد ا�سفاق حممد طفيل جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/تالنتد للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م .

االبتدائية  دبلللللي  حمللكللمللة  قللللللررت  فلللقلللد  اأداء  اأمللللللر  ا�لللسلللتللل�لللسلللدار  طلللللللب 
درهم   )10000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املللدعللي  اإللللزام  بلللتلللاريلللخ:2017/9/13 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من االأمللر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/125  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-عي�سى احمد حممد عبداهلل ال عبد اهلل جمهول حمل 
التظلم  عليكم  اأقللام  قد  الجمان  باالجاديا  اأرنيله   / املتظلم  ان  مبا  االقللامللة 
طلب  برف�ص  القا�سي  القرار  �سد  املو�سوع:تظلم  ومو�سوعه  اعللاه  املذكور 
االمر على عري�سة رقللم:574/2017 مدين. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت  املوافق 2017/10/31 ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة : 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1416  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد احمد ب�سر طبلت  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ رزان عامر اخلياط  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دعوى طاق لل�سرر والهجر ونفقة زوجية �سابقه من تاريخ امتناعه عن 
االنفاق ونفقة العدة ونفقة املتعه وموؤخر ومقدم ال�سداق املثبت يف عقد 
الللزواج. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ص املوافق  2017/11/2   ال�ساعة 
ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   )7( رقللم  بالقاعة  �للص   8.30
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1512  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- هديل في�سل �ساهني جمهول حمل االقامة مبا ان 
اثبات  الللدعللوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  املللحللرز  قد  املللدعللي/ ربيع حممد 
طاق. وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق  2017/11/5   ال�ساعة 8.30 
�ص بالقاعة رقم )10( يف مبنى االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1737  ا�شتئناف عمايل    

حمل  جمللهللول  لل�سيدات  العمر  زيللن  �للسللالللون   -1 �للسللده/  امل�ستاأنف  اىل 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  بلمقدمة   / حنان  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1901 عمايل جزئي بتاريخ:2017/9/7     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/11/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مللن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقللم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       اإعالن �شحيفة التما�س اعادة النظر
                 يف  الدعوى 2017/20  التما�س اعادة نظر عمايل

اىل امللتم�ص �سده / 1- يل يل بوند �سبا  جمهول حمل االقامة مبا ان امللتم�ص/ 

ع�سرت يا�سمني رفاقت علي  نعلنكم بان امللتم�ص اقام عليكم الدعوى املذكورة 

اعاه وحددت لها ملحكمة جل�سة يوم االحد املوافق:2017/11/5 ال�ساعة:08:30 

�ص بالقاعة:ch1.A.1 والتي يتوجب عليكم ح�سورها ونخطركم بانه لكم 

احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3125  جتاري جزئي
�للص.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / اخل�سر للنقليات 
ان املدعي/درايف �سيف �ص.ذ.م.م )فرع( وميثله:طارق ح�سني عبداللطيف 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ال�سركال  عبدالرحمن 
واتعاب  وامللل�للسللاريللف  والللر�للسللوم  درهلللم   )9350( وقلللدره  مببلغ  عليها  املللدعللي 
يوم  جل�سة  لها  وحللددت  التام.  ال�سداد  وحتى  �سنويا   %12 والفائدة  املحاماة 
الثاثاء املوافق 2017/10/31  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3251  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / توفيق وتنوير للتجارة العامة �للص.ذ.م.م جمهويل حمل 
االقللامللة مبللا ان املللدعللي/عللدن لنقل الللركللاب باحلافات املللوؤجللرة �لللص.ذ.م.م 
او ت�سديد قيمتها  املطالبة برد مركبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  قد 
جل�سة  لها  وحددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  والفائدة  درهم   )65000( وقدرها 
 Ch 1.C.12 يوم االربعاء املوافق 2017/11/1  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2970  جتاري جزئي

االقللامللة مبا  الطبية جمهول حمللل  للتجهيزات  ون  بيو   -1  / عليه  املللدعللي  اىل 
ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  �للللص.ذ.م.م  �سبايز  ميديكال  املدعي/مينا  ان 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتللعللاب  وامل�ساريف  والللر�للسللوم  درهلللم(   339.501.50( وقلللدره 
االربعاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت  الللتللام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
فاأنت  للللذا   Ch 1.C.13 بللالللقللاعللة  �للص   8.30 اللل�للسللاعللة    2017/11/1 املللوافللق 
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3179  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- 2 فا�ست لتاأجر ال�سيارات 2- مانع حممد كدفور املهري 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/خالد حممد خليفة عبداهلل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )50.000 درهم( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام وربللط الللنللزاع رقلللللم:2017/1314 نللزاع جتللاري. وحللددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق 2017/11/21   الثاثاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأيللام على االأقللل  ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس   26   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12157  
Thursday  26   October   2017  -  Issue No   12157 29

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2444  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حمده عبا�ص كرمي �سرحان البلو�سي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/علوي كوتى كالودي وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )150000( 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/11/7  ال�ساعة 8.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/521  مدين كلي

ان  مبللا  االقللامللة  حمللل  جمهول  اال�ستثمارية  الهجرة  جمل�ص   -1  / عليه  املللدعللي  اىل 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  م.م.ح  ادفايزور�ص  املدعي/ارتون 
املحاماة و�سمول  بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب  املدعي عليه  الزام  خبر متخ�س�ص مع 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/10/31  
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1945  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سقر حممد عبيد ال�سويدي 2- حممد حلمي احمد 
حموده  عبدالقادر  �ساح  املدعي/با�سم  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  الفرارجي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وقدره )100.000(  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام 
جل�سة  لها  وحللددت  التام.  ال�سداد  وحتى  احلكم  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
لذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2017/11/6 املوافق  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقللل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/310  مدين كلي

املدعي/ ان  العبدويل جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / احمد جا�سم عبيد  اىل 
حمده احمد خمي�ص القبي�سي - ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها وكيلة عن هميان حممد 
هامل خادم الغيث القبي�سي وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بانقا�ص ثمن ال�سراء املتفق عليه مبقدار العيب 
درهم   )170000( وقللدره  املعتمد  الوكيل  �سعر  عر�ص  بح�سب  املركزي  التكييف  جهاز  يف 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/11/1  
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االأقل ، نعلمكم باحالة الدعوى من الدائرة اجلزئية اىل الدائرة الكلية لنظرها  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2008  مدين جزئي
العامل جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1- عثمان غنى بديع  اىل 
ان املدعي/ا�ص ام لقمان مفى ابو يو�سف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ا�للسللرتداد �سيارة ودفللع قيمة املخالفات )1.960( درهللم. وحللددت لها  دعللوى 
 Ch بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2017/10/30 املوافق  االثنني  يللوم  جل�سة 
D.18.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/464  عقاري كلي

ان  االقللامللة مبللا  بري�سكوت جمللهللول حمللل  باتريك  وللليللام  بيرت   / املللدعللي عليه  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي/بنك اخلليج االول - فرع دبي قد 
وامل�ساريف  والللر�للسللوم  درهللم   )4.442.128.2( وقلللدره  مببلغ  عليهما  املللدعللي  بللالللزام 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد . وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ص املوافق 2017/11/2  ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى 
للرول لنظر طلب تدارك طلبات مو�سوعية اغفلها احلكم واملقدم من قبل املدعي  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/482  عقاري كلي

امل�سعل جمهول حمل االقامة مبا  ابراهيم  اىل املدعي عليه / عبداهلل بن حمد بن 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  �للص.ذ.م.م  ا�سيت ماجنمينت  املدعي/ال�سهد  ان 
املطالبة ب�سحة ونفاذ عقد بيع املدعي عليهما حل�ستهما يف قطعة االر�للص رقم 85 
مبنطقة الثنية الثانية بدبي البالغة 50% من م�ساحتها واملرفق بهذه املذكرة مببلغ 
)8.084.502( درهم والزامهما بت�سجيل تلم احل�سة لدى دائرة االرا�سي واالماك 
 . املحاماة  اتللعللاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  حتميلهما  مللع  املدعية  با�سم  بدبي 
بالقاعة  �ص   11.00 ال�ساعة    2017/10/30 املوافق  االثنني  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل   . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/534  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / �سامت للو�ساطة العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

الدعوى  عليك  اأقلللام  قللد  الدهبا�سي  علي  حممد  علي  وميثله:حممد  واكللد  غ�سان 
ومو�سوعها املطالبة ببطان العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )2.073.550( درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم 
لها  . وحللددت  كفالة  املعجل با  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل   . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3398  جتاري جزئي
�سافيو روالند  �لللص.ذ.م.م 2- روبللني  لل�سياحة  فللرى النللد  املدعي عليه / �سركة  اىل 
رميو�ص جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/م�سرف الهال �ص.م.ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
)1.044.235.95( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2017/10/31  ال�ساعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2074  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / �سيف الدين حممد �سيف برافني جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/مرمي علي فتح اهلل علي ح�سني وميثله:حممد را�سد �سامل علي العوي�ص قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  ب�سداد مبلغ )565.000( 
درهم 3 الزام املدعي عليه ب�سداد املبلغ مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام 4 تثبيت االمر ال�سادر مبنع املدعي عليه من ال�سفر 5 الزام املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2017/11/8  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2015/1078  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سركة الرفيق للنقليات العامة �ص.ذ.م.م 2- حممد ابراهيم ريا�ص جمهول 
الدعوى  يف    2017/3/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  االقامة  حمل 
املذكورة اعاه ل�سالح/حميد علر�سا بياتي ح�سوريا قبل املدعي عليه واخل�سم املدخل الثاين 
املدخلني  ادخللال اخل�سوم  بقبول  والثالث  االول  املدخلني  قبل اخل�سمني  ومبثابة احل�سوري 
تعوي�ص   )55.000( مبلغ  بللاداء  بالت�سامن  والثالث  االول  املدخلني  اخل�سمني  وبالزام  �سكا 
للمدعي وفائدة 9% عن التاأخر من تاريخ اكت�ساب احلكم �سفة انتهائية والزمتهما بامل�ساريف 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا  والف درهم 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/932  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- ايلوجنز اوناين ارابيا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/وكاالت الري�ص لل�سفريات والبواخر �ص.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2017/2/27  يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/وكاالت الري�ص لل�سفريات والبواخر �ص.ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام 
املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ  )425.959.87( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2016/6/20 حتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومبلغ الف  
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7419
املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليه: جزيرة ال�سم�ص للمقاوالت - �ص ذ م م 
 )277268.37( وقللدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذلللك خال  درهللم نتيجة االخللال بعقد بيع 
التنفيذية  االجللللراءات  التللخللاذ  املللنللذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر  تللاريللخ 
)49003/خلل�للسللو�للسللي/ رقللم   )41 ات�ص  )كاتربيلر/تي  ال�سيارة  على 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/P/2015/ا�سفر( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7418   
املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليه: العا�سمة للنقل الربي العام - �ص ذ م م   
 )500832.97( وقللدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة االخال بعقد بيع التق�سيط وذلك خال ا�سبوع من 
التنفيذية  االجلللراءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر  تاريخ 
على اللل�للسلليللارة )ملللان تللي جللي ا�للص 40.3( رقللم )84868/نلللقلللل عللام/

دبي/2014/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 
حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7420   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه:  العا�سمة للنقل الربي العام - �ص ذ م م   

 )486450.96( وقللدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذلللك خال  درهللم نتيجة االخللال بعقد بيع 
التنفيذية  االجللللراءات  التللخللاذ  املللنللذر  �سي�سطر  واال   ، الن�سر  تللاريللخ 
)27952/خ�سو�سي/ رقللم  دبليو(   140 ار  )هيونداي  ال�سيارة  على 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/B/2014/ا�سفر( 
كافة حقوق املنذر االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اإخطار عديل

رقم 2017/28108   
عطية  جللواد  حامد  عللن/  وكيل  ب�سفتي  ب�سفتي   اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املللنللذر 
اخلزرجي مبوجب وكالة رقم 231142/1/2016 كاتب العدل حماكم دبي ب�سفته وكيل عن /مكتب عبدالرحمن 
ن�سيب للمحاماة واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة 165353/1/2012 ، كاتب العدل حماكم ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي   
املنذر اليه : فيت�سوم �سينتاييهو تي�سيما - اثيوبيا اجلن�سية : العنوان : راأ�ص اخليمة - خزام بالقرب من نعيم 

�ستي �سنرت - هاتف : 0508759647 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  30.548.88  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )30.548.88( 
درهم )ثاثون الف وخم�سمائة ثمان واربعون وثمانية وثمانون فل�ص ال غر( وذلك خال مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا االعان - واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
 - ابوظبي  ال�سابعة ع�سر ترخي�ص  الفئة   / للمنذر )فولك�ص واجن جيتا / ر�سا�سي/خ�سو�سي( رقم 62973 

طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اإخطار عديل

رقم 2017/28109   
عطية  جللواد  حامد  عللن/  وكيل  ب�سفتي  ب�سفتي   اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املللنللذر 
اخلزرجي مبوجب وكالة رقم 231142/1/2016 كاتب العدل حماكم دبي ب�سفته وكيل عن /مكتب عبدالرحمن 
ن�سيب للمحاماة واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة 165353/1/2012 ، كاتب العدل حماكم ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي   
املنذر اليه : مارتني جوزيف وهره - ايرلندا اجلن�سية - العنوان : را�ص اخليمة - الظيت اجلنوبي بالقرب من 

مركز زايد - هاتف : 0508795417 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  74.194.39  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )74.194.39( 
درهم )اأربعة و�سبعون الف ومائة واربعة وت�سعون درهم وت�سعة وثاثون فل�ص ال غر( وذلك خال مدة �سبعة 
التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  ا�سفني التخاذ كافة االجللراءات بيع  ايام من تاريخ هذا االعللان - واال �سن�سطر 
املادة  لن�ص  طبقا   - ابوظبي  ترخي�ص   15/54674 رقللم  خ�سو�سي(  ا�سود/   / زد  ار  )بيجو  للمنذر  واملرهونة 

175&172 من قانون املعامات التجارية   - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اإخطار عديل

رقم 2017/27290 
مطالبة مببلغ ) 810.010.72 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع - وميثلها قانونا ال�سيد/ عدي عز الدين الدياب - مبوجب وكالة 
رقم 2017/1/165745 بتاريخ 2017/7/26 

املنذر اليهم : 1-  عابد اهلل ايوب خان - اجلن�سية : باك�ستان 
2- �سركة / خيرب لتجارة الزيوت واحلروقات - عجمان - اجلرف ال�سناعية - �ص ب 17976 - املوؤجر علي عبا�ص 

احلو�ستي / م�سعود عبدالعزيز - هاتف : 7480457  
مبللوجللب ذللللك االخللطللار -  فلللان املللنللذر يخطر املللنللذر اللليلله بلل�للسللرورة �للسللداد املللبلللللغ املللرت�للسللد بللذمللتلله وقللللدره ) 
810.010.72( درهم ) ثمانية مائة وع�سرة االف وع�سرة درهما واثنان و�سبعون فل�سا ( وذلك خال مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا االإعان - واإال �سي�سطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) 
فولفو / اف ات�ص 440/ابي�ص/�سهريج حمروقات/2015 ( رقم )73546/خ�سو�سي/عجمان/A (  طبقا لن�ص 

املادة 175&172 من قانون املعامات التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
 اإخطار عديل

رقم 2017/27291 
مطالبة مببلغ ) 99.914.53 ( درهم 

املنذر : بنك راأ�للص اخليمة الوطني - �ص م ع - وميثلها قانونا ال�سيد/ عدي عز الدين الدياب - 
مبوجب وكالة رقم 2017/1/165745 بتاريخ 2017/7/26 

 : - �ص ب   8 رقللم  �سربة   -  1 ال�سناعية   - - عجمان  لتجارة احلديد  1-  ماجان   : اليهم  املنذر 
14888 - املوؤجر �سركة في�سل القاب�سة   

مبوجب ذلك االخطار -  فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره 
) 99.914.53 ( درهم ) ت�سعة وت�سعون وت�سعة مائة واربعة ع�سر درهما وثاثة وخم�سون فل�سا ( 
وذلك خال مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا االإعللان - واإال �سي�سطر املنذر التخاذ اجللراءات بيع 
ا�سفر/رافعة  ات�ص تي - 1/رمللادي -  للمنذر ) كومات�سو/اف دي 30  اليه واملرهونة  املنذر  �سيارة 
قانون  من   172&175 املللادة  لن�ص  طبقا    )B/34585/خ�سو�سي/عجمان( رقم   ) �سوكية/2016 

املعامات التجارية  - مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/08626/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : برل الند للو�ساطة التجارية - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي :  رم�سان م�سم�ص للعقارات   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08626/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )30000( كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ر�سوم خدمات بقيمة 4000 درهم عن الفرتة من 

2017/6/25 وحتى تاريخ 2017/9/24 كما هو وارد بالعقد ببند املاحظات 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد غرامة وقدرها 20000 درهم لعدم تطبيق البند 

رقم 9 من العقد 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهر املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الللثللاثللاء   يلللوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعللانللكللم  الق�سائية  اللجنة  وقللللررت 
2017/10/31 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة االأوىل( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سر مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  ايللام  ثاثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

فقدان جواز �شفرت
فللللللقللللللد املللللللللللدعللللللللللو/ جللللللليلللل 
حممد  فللللللللليللللابلللليللللديللللكللللال 
الهند   ، قللللللليلللابللليلللديلللكلللال 
اجلن�سية  - جواز  �سفره رقم 
)3233216(  من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

055/2033625

فقدان �شهادة ا�شهم ت
الللللل�لللللسللللليلللللد/نلللللا�لللللسلللللر علللللللي  يلللللعلللللللللللن   
اجلن�سية  امللللللللاراتللللللللي   ، احللللللللملللللللادي 
ا�سهم  �لللسلللهلللادة مللللنللللازل   فللللقللللدان   عللللن 
 89251518  : امللللل�للللسللللاهللللم   رقلللللللم 
رقلللم   500000  : اال�للللسللللهللللم  عللللللدد 
 : اال�سهم  عللدد   ،102510 ال�سهادة 
18045 رقم ال�سهادة  105364  - 
من يجده عليه االت�سال بتليفون رقم 

050/2222331

فقدان جواز �شفرت
حممد  امللللللللدعلللللللو/  فللللقللللد 
الهند   ، كلللوريلللكلللال   �للسللايف 
اجلن�سية  - جللواز  �سفره 
 )8132983( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  االتللل�لللسلللال 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
فللقللد املللدعللو/ يلليللزا توندى 
امريكا   ، جللللللر   �لللسللللللليلللملللان 
اجلللنلل�للسلليللة  - جللللواز  �سفره 
 )513504350( رقللللم 
مللللللللللللللن يللللللللللللجللللللللللللده عللللللللللليللللله 
رقم  بللتللللليللفللون  االتلللل�للللسللللال 

050/6209000

فقدان جواز �شفرت
عبدالر�سيد  املدعو/  فقد 
الهند   ، كللانللاكللانلل�للسللرى  
اجلن�سية  - جللواز  �سفره 
   )4721609( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  االتللل�لللسلللال 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
فللللقللللد امللللللللدعلللللللو/ اونلللليلللل�للللص 
م�سطفى  حمللمللد  بللوللليللكللال 
اجلن�سية   الللهللنللد  بللوللليللكللار، 
رقلللللم  �لللللسلللللفلللللره  جللللللللللللللواز    -
)1339411(  من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
ابللو �سفيان  املللدعللو/  فقد 
بونفاىل ابو بكر   ، الهند 
اجلن�سية  - جللواز  �سفره 
  )9419350( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  االتللل�لللسلللال 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
حممد  امللللللللللدعلللللللللو/  فلللللقلللللد 
�سديق  بللللاالكللللاين  �للسللحللر 
اجلن�سية   الهند   ، باالكاين  
رقلللللم  �لللللسلللللفلللللره  جللللللللللللللواز    -
يجده  من   )2702286(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
عبدالعال  املللللدعللللو/  فلللقلللد 
احمد ابراهيم احمد  ، م�سر 
اجلللنلل�للسلليللة  - جللللواز  �سفره 
   )12624331( رقللللللم 
مللللللللللللللن يللللللللللللجللللللللللللده عللللللللللليللللله 
رقم  بللتللللليللفللون  االتلللل�للللسللللال 

050/7204543

فقدان جواز �شفرت
زي�سان  املدعو/ حممد  فقد 

�سديق حممد جافار  ، الهند 

اجلن�سية  - جواز  �سفره رقم 

)7306338(   من يجده 

عليه االت�سال بتليفون رقم 

054/7463009

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو/ ريا�ص مادارى 
بانانكاويل مويدين  ، الهند 
اجلن�سية  - جواز  �سفره رقم 
)8306609( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
�ساناوا�ص  امللللدعلللو/  فللقللد 
، الهند  ا�للسللمللاعلليللل   اكللللارا 
اجلن�سية  - جللواز  �سفره 
  )7633343( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  االتللل�لللسلللال 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
فللللقللللد امللللللللدعلللللللو/ �لللسلللوكلللت 
علللللي تللا�للسللام بللاتللا  ، الهند 
�سفره  جلللواز    - اجلن�سية  
   )7699914( رقللللللللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم  االتللل�لللسلللال 

055/2033625

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو/ ندمي على اوان 
باك�ستان    ، اوان  على  رحمت 
رقم  �سفره  جلللواز  اجلن�سية 
 )A B 1 6 0 3 6 6 3 (
يلللعلللرث  مملللللللللن  يللللللللرجللللللللى   -
بال�سفارة  تلل�للسللللليللملله  عللللليلله 
الباك�ستانية  او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.



ثقافة وفن�ن

30

اخلميس   26   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12157  
Thursday  26   October   2017  -  Issue No   12157

للمو�سم  جولتها  املللللليللون  �للسللاعللر  حتكيم  جلللنللة  اختتمت   
حيث  االأول  اأم�ص  الها�سمية،  االأردنلليللة  اململكة  يف  الثامن، 
و24 من   23 يومي  مللدار  على  التحكيم  ا�ستقبلت جلنة 
اأكللتللوبللر اجللللاري يف فللنللدق هللوللليللدي اإن – عللمللان، اأعلللدادا 

فاقت التوقعات من ال�سعراء امل�ساركني.
امل�ساركني  الأعللللداد  كللبللراً  تللزايللداً  االأردن  جللولللة  و�سجلت 
التحكيم  جلنة  ت�ستعد  فيما  ال�سابق،  املو�سم  مع  مقارنًة 
حالياً لانتقال اإىل جولة الكويت خال الفرتة من 3 اإىل 

املقبل. نوفمرب   5
اإن  الربنامج،  حتكيم  جلنة  ع�سو  العميمي  �سلطان  وقللال 
جولة االأردن �سهدت اإقبااًل كبراً من قبل ال�سعراء، وهذا 

بحد ذاته موؤ�سراً اإيجابياً ودليل على اأن هذا املو�سم حظي 
باأهمية عالية من قبل ال�سعراء، م�سًرا اإىل تنوع اجلن�سيات 
امل�ساركة خال اجلولة، حيث مت حتى االآن مقابلة �سعراء 
من 7 دول عربية هي االأردن وال�سعودية والكويت واليمن 

والعراق و�سوريا وال�سودان.
وتوقع العميمي اأن تكون جولة االأردن من اجلوالت املوؤثرة 
عمان  االأردنلليللة  العا�سمة  اأن  حيث   ،100 الللل  قائمة  على 
م�سمار  خلللو�للص  ال�سعر  حمللبللي  مللن  الللعللديللد  ا�ستقطبت 

امل�سابقة والتناف�ص على لقب �ساعر املليون.
من  االأردن  يف  وا�سعة  م�ساحة  ياأخذ  النبطي  ال�سعر  وبللات 
حيث االنت�سار ومدى االإقبال عليه، وكذلك احلال بالن�سبة 

اإىل امل�ساركني من �سوريا، حيث كان هناك م�ساركات عديدة 
من املناطق البدوية واحل�سرية وال�ساحلية ل�سوريا.

واأعرب الدكتور غ�سان احل�سن، ع�سو جلنة حتكيم �ساعر 
�سهدته  اللللذي  االإقللبللال  بحجم  �سعادته  مللدى  عللن  املليون 
وجود  �سهدت  املقابات  اأن  واأكلللد  عللّمللان،  يف  االأردن  جولة 
الللكللثللر مللن اللل�للسللعللراء �للسللغللار اللل�للسللن الللذيللن اأبلللهلللروا جلنة 
يف  حملت  التي  املتطورة  واأ�سعارهم  باإبداعاتهم  التحكيم 
�سغر  رغم  اجلميلة  ال�سعرية  الفنون  من  الكثر  طياتها 

�سنهم.
ا�ستقطاب  تعودت على  التحكيم  اأن جلنة  واأ�ساف احل�سن 
اأن  اإىل  ونلللوه  اللل�للسللعللريللة،  وامللل�للسللتللويللات  امللل�للسللاركللات  خمتلف 

ال�سعر ودعم  اإحلليللاء  اأهللدافلله يف  الللربنللامللج جنللح يف حتيق 
ال�سعراء، و كان له االأثر الكبر يف دعم الق�سيدة العربية 
وبات منرًبا ثقافًيا متميًزا يتناف�ص عليه ال�سعراء العرب، 
مما  امل�ستوى،  عالية  جماهرية  مبتابعة  يحظى  اأنلله  كما 
كل  يف  العرب  ال�سعراء  اأنللظللار  حمط  اأبوظبي  اإملللارة  جعل 

مكان.
وبدوره نوه عارف عمر، معد الربنامج، اأن جلنة التحكيم 
اإىل   3 من  الفرتة  خللال  لتتواجد  الكويت  اإىل  �ستتوجه 
بال�سعراء  لتلتقي  جللمللرا  فللنللدق  يف  املللقللبللل  نللوفللمللرب   5
املرت�سحني، ومن ثم �ستنتقل لل�سعودية خال الفرتة من 
11 حتى 15 نوفمرب املقبل يف فندق الفي�سلية بالريا�ص، 

وبعدها �ستختتم جوالتها يف العا�سمة االإماراتية اأبوظبي 
25 نوفمرب يف م�سرح �ساطئ  اإىل   23 خال الفرتة من 

الراحة.
وذكر عارف اأن الربنامج �سي�سهد املزيد من املفاجاآت القيمة 
امل�ساهدين،  مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  واملميزة 
ا يف حلقات البث املبا�سرة للربنامج، حيث و�سعت  خ�سو�سً
والرتاثية  الثقافية  واللللرباملللج  املللهللرجللانللات  اإدارة  جلللنللة 
وذلك  الللربنللامللج،  مللن  الثامنة  للللللدورة  متكامًا  تلل�للسللوًرا 
من اأجل تطوير العمل مبا يتنا�سب مع رغبات اجلمهور، 
ومواكبة الت�سارع التكنولوجي واحلداثة ودجمها يف قالب 

تراثي يلبي رغبة امل�ساهدين.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ك�سفت 
“اال�ستوديوهات  فعالية  عللودة  عن 
 »Open Studios املفتوحة 
لت�ست�سيف ما يزيد  املقبل،  ال�سهر 
تقدميي  وعر�ٍص  معر�ٍص   60 عن 
وتفاعلي وجل�سٍة حوارية وغرها، 
اإطللار احتفالها باملجاالت  وذلللك يف 
املختلفة  الفنية  واالخللتلل�للسللا�للسللات 

واملتنوعة.  
و�للسللتللفللتللح الللفللعللاللليللة اأبلللوابلللهلللا اأملللام 
نوفمرب   6 االثللنللني  يللوم  اجلمهور 

يف  م�ساًء   9 وحللتللى   6 ال�ساعة  مللن 
نيويورك  بجامعة  الللفللنللون  مللركللز 
فر�سًة  للللللللزوار  لللتللتلليللح  اأبلللوظلللبلللي، 
الطلبة  ملللع  والللتللفللاعللل  لللالللتللقللاء 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية، الذين 
الب�سرية  الللفللنللون  اأقلل�للسللام  ميثلون 
وتللللاريللللخ اللللفلللن وو�لللسلللائلللل االإعلللللام 
الللتللفللاعللللليللة واملللو�للسلليللقللى واالأفلللللام 
كما  وامللل�للسللرح.  االإبللداعلليللة  والكتابة 
نللظللرٍة خلف  اإلللقللاء  مللن  �سيتمكنون 
الفنون  ا�لللسلللتلللوديلللوهلللات  كللواللليلل�للص 
وور�لللللللللص اللللعلللملللل وامللللللخلللللتلللللربات يف 

اجلامعة.  

و�للسللتللحللتلل�للسللن الللفللعللاللليللة بلللاقلللًة من 
مللثللل جل�سات  املللتللملليللزة،  االأنلل�للسللطللة 
الفن  علللللى  تللرتللكللز  فللريللدة  ت�سوير 
 ،)Walking Art( املتحرك 
حيث �سي�ستعني الفنانون بعار�سني 
لعر�ص اأعماٍل فنية تنب�ص باحلياة 
واحللللركلللة، كللاملللجللرات املللتللوهللجللة يف 
االأ�سطورية  واملللخلللللوقللات  الللظللام 
والتماثيل املتحركة، ليتّم فيما بعد 

ت�سويرها باأ�سلوٍب احرتايف.
كما ميكن لل�سيوف ح�سور جل�سات 
تفاعلية مميزة، واالنطاق بجولٍة 
“متجر  علللملللل  ور�للللسللللة  اأرجللللللللاء  يف 

 ”Scene Shop املللل�لللسلللاهلللد 
امل�سرحية،  بللالللديللكللورات  اخلللا�للسللة 
امللل�للسللاركللة بتحدي  حلليللث ميللكللنللهللم 
الواقعي،  باحلجم  ال�سقوط جينغا 
باملنجنيق  الللتللنلل�للص  كللللرات  واإلللللقللللاء 
م�ساهدة  علللن  فلل�للسللًا  اخللل�للسللبللي، 
جهاز التحكم والتوجيه عن طريق 
احلا�سوب )CNC(، والذي ميكنه 
املخ�س�سة  التقطيع  باآالت  التحكم 
التقطيع  واآالت  الللنللجللارة،  الأعللمللال 
بللا�للسللتللخللدام الللللهللللواء. علللللاوًة على 
التفاعلية  العرو�ص  من  جمموعة 
واللللفلللنلللون الللرقللملليللة واللللروبلللوتلللات 

وتلللطلللبللليلللقلللات الللللويللللب واالأجلللللهلللللزة 
االإلكرتونية امل�سنعة يدوياً، والتي 
�ست�سمح للزوار با�ستك�سافها واللعب 

بوا�سطتها.  
ويف معر�ص تعليقه حول الفعالية، 
العميد  دارتللللل�لللللص،  ديلللفللليلللد  �للللسللللّرح 
جامعة  يف  الللفللنللون  لكلية  امل�ساعد 
فعالية  حتتفي  اأبوظبي:  نيويورك 
باأعمال  املللفللتللوحللة  اال�للسللتللديللوهللات 
الللتللدريلل�للص وطلبة  هلليللئللة  اأعللل�لللسلللاء 
الفنون �سواًء القائمة منها اأو التي 
تعد قيد التنفيذ. حيث يتميز ق�سم 
يف  مرموقة  مبكانٍة  اللليللوم  الفنون 

وتتيح  اأبللوظللبللي،  نيويورك  جامعة 
لنا هذه الفعالية فر�سة ا�ستثنائية 

الدرا�سية  الفنون  ال�ستعرا�ص منح 
لدينا، اإىل جانب م�ساركة براجمنا 

ومرافقنا املتميزة يف جمال الفنون 
مع جمهور اأبوظبي.

جلنــة حتكيــم �شــــاعر املليــــون تختــتـــم جولـتـهـــــا يف الأردن

لالحتفاء بالخت�سا�سات الفنية 

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�شت�شيف »ال�شتوديوهات املفتوحة« 

•• ال�ضارقة-الفجر:

تلل�للسللتللعللد مللوؤ�للسلل�للسللة الللل�لللسلللارقلللة للللاإعلللام، 
لتغطية فعاليات معر�ص ال�سارقة الدويل 
للكتاب بدورته الل36، التي تنظمها هيئة 
ال�سارقة للكتاب، خال الفرتة املمتدة من 
املقبل يف مركز  نوفمرب  11 من  1 حتى 
اإكلل�للسللبللو اللل�للسللارقللة، حتللت عللنللوان »علللامل يف 

كتابي«.
وكلل�للسللفللت مللوؤ�للسلل�للسللة اللل�للسللارقللة للللاإعلللام - 
اللل�للسللريللك االإعللللامللللي للللللمللعللر�للص - عن 
ا�ستعداداتها الكاملة لنقل فعاليات معر�ص 
ال�سارقة الدويل للكتاب، وتغطية خمتلف 
اإىل  للله،  امل�ساحبة  والن�ساطات  العرو�ص 
وزوار  �سيوف  املقابات مع  اإجللراء  جانب 
اأنللحللاء الللعللامل، لنقل  املللعللر�للص مللن جميع 
االأجواء املفعمة بحب الكلمة والكتاب التي 
يتزين بها املعر�ص على مدار اإحدى ع�سرة 

يوماً متتالياً.
جللللاء ذلللللك خللللال اجللتللمللاع حتلل�للسللري يف 
مللقللر املللوؤ�للسلل�للسللة، بللحلل�للسللور �للسللعللادة حممد 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  عام  مدير  خلف،  ح�سن 
لللاإعللام، وعللدد مللن ملللدراء االإدارات من 
التابعة  االإذاعلللللة والللتلللللفللزيللون،   قللطللاعللي 
ملعر�ص  ا�ستعداداتها  ملناق�سة  للموؤ�س�سة، 

ال�سارقة الدويل للكتاب بدورته الل36.
ومللللن جللانللبلله قللللال �للسللعللادة حمللمللد ح�سن 
لاإعام،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  لعبت  خلف: 

دوراً حيوياً  28 دورة متتالية،  على مدار 
وتوجيهات  روؤى  ونقل  حتقيق  يف  وموثراً 
�سلطان  الللدكللتللور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�ص  علل�للسللو  اللللقلللا�لللسلللملللي،  حملللملللد  بللللن 
ن�سر  اإىل  ال�ساعية  ال�سارقة،  االأعلى حاكم 
وتعزيز النهج الثقايف والفكري يف املجتمع 
االإمللللاراتللللي، وحلللب الللكلللللمللة امللللقلللروءة بني 

جميع اأفراده.
واأ�لللللسلللللاف �لللسلللعلللادة حملللملللد حلل�للسللن خلف: 
حر�ست املوؤ�س�سة من خال هذه ال�سراكة 
ملعر�ص  املتكاملة  االإعللاملليللة  والتغطية 
راية  اإعللاء  اإىل  للكتاب،  الللدويل  ال�سارقة 
ال�سارقة الثقافية، وتعزيز احل�سور الثقايف 
والفكري الذي تنتهجه اإمارة ال�سارقة، من 
والكوادر  الطاقات  جميع  ت�سخر  خللال 
اأبرز  علللللى  اللل�للسللوء  وت�سليط  االإعللاملليللة، 
للمعر�ص،  امل�ساحبة  والفعاليات  الربامج 
حر�ساً  املختلفة،  واإذاعللاتللهللا  قنواتها  عرب 
املعر�ص، ون�سرها  منها على تعزيز ر�سالة 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
ا�ستديو  علللن جتللهلليللز  املللوؤ�للسلل�للسللة  واأعلللللللنلللت 
على  جناحها  يف  يقام  متكامل  تلفزيوين 
بثاَ  ملللرة  الأول  وتللعللتللمللد  املللعللر�للص،  اأر�لللللص 
قنوات  تللتللنللاوب عليه  مللتللوا�للسللًا  مللبللا�للسللراً 
املوؤ�س�سة - ال�سارقة، والو�سطى من الذيد، 
وال�سرقية من كلباء - طوال اأيام املعر�ص، 
واالأن�سطة،  الللفللعللاللليللات  جمللمللل  يللغللطللي 
املعر�ص  اأر�لللص  مللن  حّية  مقابات  وينقل 

اإىل  اإ�سافة  امل�ساركني،  ال�سيوف  اأبللرز  مع 
ذلك، تخ�س�ص املوؤ�س�سة اإعانات ترويجية 
واإذاعاتها،  قنواتها  عللرب  تبث  للمعر�ص 
وتللنللظللم ملل�للسللابللقللات يللوملليللة وتللللوزع جوائز 

نقدية لزوارها.
وتنقل قناة ال�سارقة �سل�سلة من الفعاليات 
املتنوعة،  براجمها  خللال  من  والعرو�ص 
ال�سارقة”  برنامج “�سباح  يعر�ص  حيث 
التي  التقارير واحلوارات  مللن  جمموعة 
املهرجان  فللعللاللليللات  علللللى  اللل�للسللوء  ت�سلط 
برنامج  تخ�سي�ص  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 
وبرنامج  مبا�سر،  بنقل  كتاب”  “�ساعة 
جميع  وت�سجيل  والكتاب”،  “اأطفالنا 

الندوات وامللتقيات الفكرية كاملة.
فقرة  كلباء  من  ال�سرقية  قناة  وتخ�س�ص 
املوؤ�س�سة  ا�للسللتللوديللو  مللن  مللبللا�للسللرة  يللوملليللة 

ال�سرقية«،  »�سباح  لربنامج   املعر�ص  يف 
اإ�سافة اإىل اإجراء تقارير يومية للربامج 
وت�سجيل  بالقناة،  اخلا�سة  التلفزيونية 
اإىل جانب   ،« بعنوان »�سوء وظل  برنامج 
من  يومياً  املعر�ص  لفعاليات  مبا�سر  نقل 
ي�ستعر�ص  ملل�للسللاًء،  الثامنة  اىل  ال�سابعة 

اأحدث اإ�سدارات دور الن�سر امل�ساركة.
اأملللللا قلللنلللاة الللو�للسللطللى ملللن اللللذيلللد، تنظم 
التي  احللل�للسللريللة،  اللللللقللاءات  مللن  �سل�سلة 
يجريها مذيع القناة مع اجلهات املنظمة 
الن�سر  ودور  امللللعلللر�لللص،  علللن  واملللل�لللسلللوؤوللللة 
والللتللي تبث يومياً  املللعللر�للص،  امللل�للسللاركللة يف 
ال�ساد�سة  من  مبا�سر  نقل  يف  القناة  على 

اإىل ال�سابعة م�ساًء. 
من  جمموعة  ال�سارقة  اإذاعلللة  وخ�س�ست 
املعر�ص،  فللعللاللليللات  بللراجمللهللا  لتغطية 
وا�ست�سافتها عرب اخلط املبا�سر وبرنامج 
االأثر، اإ�سافة اإىل بث برنامج جديد حتت 
قلب  ملللن  يللنللقللل  جلي�ص”  “خر  علللنلللوان 
حتى  ملل�للسللاًء   8:30 ال�ساعة  مللن  احللللدث 
9:30 م�ساء، وبث برامج ق�سرة خا�سة 

بالكتاب متزامنا مع املعر�ص.
كما وت�ست�سيف اإذاعة القراآن الكرمي، زوار 
يف  تاواتهم،  بت�سجيل  الراغبني  املعر�ص 
 8-6 ال�ساعة  مللن  يومياً  املوؤ�س�سة  جللنللاح 
املللعللر�للص، حلليللث �سيتم  اأيللللام  ملل�للسللاًء، طيلة 
يف  لبثها  امل�ساركة  االأ�سوات  اأف�سل  انتقاء 

برنامج تاوة امل�ستمعني.

جل�سات  املللوؤ�للسلل�للسللة،  مللنلل�للسللة  وتلل�للسللتلل�للسلليللف 
مللدجمللة حتللتللوي على  الأقللرا�للص  التوقيع 
اإ�سدارات خا�سة من اإذاعة ال�سارقة، التي 
ت�ستقبل  حيث  باملجان،  اللللزوار  على  تللوزع 
املقبل وحتت عنوان  2 نوفمرب  املن�سة يف 
الكعبي  علي  مللن  كللل  الطيار”  “ا�ساألوا 
�سيتم  نلللوفلللملللرب   5 ويف  اأكلللللللللرم،  وخللللالللللد 
التوقيع على اأقرا�ص  “يحكى ان”، لرعد 
املوؤ�س�سة  9 نوفمرب ت�ست�سيف  امللان،  ويف 
جلللابلللر نللغللمللو�للص ونلللاجلللي خللملليلل�للص واحللللدم 
االإ�للللسللللدار اخلا�ص  لللتللوقلليللع  االأنللل�لللسلللاري، 

حلي�ص.
لاإعام،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�سار 
وتطوير  بتنمية  تعنى  حكومية  موؤ�س�سة 
ال�سارقة،  اإمللللللارة  يف  االإعلللاملللي  الللقللطللاع 
مر�سوم  مبللوجللب   2009 علللام  تللاأ�للسلل�للسللت 
اأملللللري رقلللم 25، وحتللتلل�للسللن علللللدداً من 
واملراكز  واالإذاعلللات،  التلفزيونية  القنوات 
ال�سارقة  وقللللنللللاة  الللل�لللسلللارقلللة،  قلللنلللاة  هلللللي: 
الللريللا�للسلليللة، وقللنللاة اللل�للسللرقلليللة مللن كلباء، 
وقناة الو�سطى من الذيد، وقناة ال�سارقة 
2، واإذاعة ال�سارقة، واإذاعة القراآن الكرمي 

مللن اللل�للسللارقللة، مللركللز اللل�للسللارقللة للتدريب 
االإعلللاملللي. وتلل�للسللع املللوؤ�للسلل�للسللة جللملللللة من 
االأهلللللللداف الللرئلليلل�للسلليللة الللتللي حتللللدد اإطللللار 
امل�ساهمة  اأبرزها:  م�ساره،  وتر�سم  عملها، 
الوطنية  االإعلللامللليلللة  الللللكللللوادر  بللتللطللويللر 
الع�سر  متطلبات  مللواكللبللة  علللللى  اللللقلللادرة 
يف  خا�سة  االإعللام  دور  وتعزيز  التنموية، 
جمللال بللنللاء االأ�للسللرة وتللرابللطللهللا، وتطوير 
املهنية  علللللى  للليللقللوم  االإعللللامللللي  االأداء 
امل�سوؤولة،  واحللللريلللة  واالإبلللللللداع  والللتللملليللز 

والتقّيد باأخاقيات االإعام.

تعزيزًا للح�سور الفكري والثقايف الذي تنتهجه الإمارة

موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم تك�شف خططها لتغطية فعاليات »ال�شارقة الدويل للكتاب« بدورته الـ36



فــن اأجــنبــي

31

بوح�سيته  �سعوبة  اأكللرث  )ديللرتويللت(  م�ساهدة  بللاأن  �سعرت  اإذا 
العنيفة املتقلبة، فرمبا يعود ذلك اإىل اأن �ساحة احلرب اخلا�سة 
فيه تبدو قريبة منك كثراً، واإن دارت اأحداث الفيلم قبل 50 
اأن كاثرين بيغلو وكاتب  اإىل  اأو رمبا يرجع �سعورك هذا  �سنة. 
ال�سيناريو مارك بوال، الذي ات�سمت اأفامه االأكرث �سهرة بنوع 
اأي حياد هنا. �سحيح  من البعد العقائدي، تخليا بو�سوح عن 
 The Hurt مللع  بالتحيز  االدعلللللاءات  بع�ص  واجللهللا  اأنللهللمللا 
التعذيب  لو�سفهما  اخلاطئ  االنتقاد  من  وكثراً   Locker
احلكومي يف Zero Dark Thirty، ولكن مع )ديرتويت( 
)حياة  حركة  عهد  يف  ال�سيا�سي  �سداها  ُيعترب  �سورة  يقّدمان 

ال�سود مهمة( قوياً وجلياً.

ال  )ديرتويت(  اأن  اإال  �ساملة،  بروؤية  يوحي  عنوانه  اأن  �سحيح 
تذّكر  بل على  اليومية  ال�سغب  يرّكز على و�سف فو�سى حالة 
وقعت  التي  العنيفة  املواجهة  �سوداوية:  االأكللرث  ف�سولها  اأحللد 
بني قوى االأمن ومدنيني ُعّزل وحّولت يف ليل 25-26 يوليو 

موؤ�س�سة حملية ُتدعى )نزل Algiers( اإىل موقع جمزرة.
قبل الفجر، كانت ال�سرطة قتلت ثاثة مراهقني غر م�سلحني، 
بللوالرد، وفريد تيمبل، يف موجة من  واأوبلللري  كللارل كوبر،  هم 
بحوث  بعد  تو�سيحها  هر�سي  جللون  حلللاول  واحللللرة  الللرعللب 
 The Algiers Motel Incident كتابه  يف  مطّولة 

.)Algiers حادثة نزل(
�سحيح اأن معدي )ديرتويت( يقرون مبقدار معني من التدّخل 

الفني يف ت�سوير االأحداث املعنية، اإال اأن بوال اأجرى مقاباته 
اخلا�سة مع ع�سرات من امل�ساركني الناجني منها، ثم حّولها اإىل 
رواية �سريحة موؤثرة بقوتها وخ�سونتها حتاول قدر امل�ستطاع 
التمهيد لدخولنا اإىل ذلك اجلحيم.تعر�ص بيغلو امل�ساهد على 
االأر�ص باإحلاح وا�سح، متنقلًة ب�سرعة بني ملحات من التغطية 
االإخبارية واإعادة ابتكارها التاريخية الدقيقة ملجتمعات مدينة 
ديلللرتويلللت الللتللي كللانللت تللللرزح حتلللت ثللقللل الللفلل�للسللل العن�سري. 
فرنى ا�ستعال ال�سرارة يف 23 يوليو عام 1967 حني تقتحم 
ال�سرطة حانة غر م�سروعة ما زالت تعمل بعد الوقت امل�سموح 
ح�سداً  ي�ستقطب  ما  ال�سارع،  اإىل  ال�سود  اأ�سحابها  وتطرد  بلله، 
غا�سباً ويطلق اأوىل موجات العنف.حتى خال اإر�سائها االإطار 
ل عدم  العام )خطوة حتققها باال�ستعانة مبقدمة حيوية تف�سّ
االأمركيني  اأبللقللى  اللللذي  واالقللتلل�للسللاديللة  االجتماعية  امللل�للسللاواة 
ال�سود يف املدن يف حالة �سراع دائمة(، تعرب بيغلو عن احرتام 
د على مناورات مثري  غر اعتيادي لذكاء امل�ساهدين. فا ت�سدِّ
ال�سغب اأو منطقهم، وت�سمح ملَ�ساهد الفيلم بالتحدث عن نف�سها. 
وال �سك يف اأن تلك ال�سور املخيفة للدخان املت�ساعد من املباين، 
املهتاجة  املقفلة، واحل�سود  وال�سوارع  املحطمة،  املحال  واجهات 
الغا�سبة ت�سّكل مذكراً ب�سرياً منا�سباً باأن اأعمال ال�سعب )لغة 

َمن ال ُي�سمع �سوتهم(، وفق الق�ص مارتن لوثر كينغ.
تتفاقم اأعمال ال�سغب وُي�ستدعى احلر�ص الوطني، اإال اأن الفيلم 
الهام�ص،  على  املتوا�سل  الب�سري  الن�ساط  معمعة  يف  ينغم�ص 
عالقني  نف�سهم  يجدون  الذين  امل�ساركني  غر  بني  خ�سو�ساً 
�ساب  �سرطي  دور  بولرت  ويل  ال�سغب.يوؤدي  اأعمال  تداعيات  يف 
معدي  اأن  اإال  حقيقة،  �سخ�سية  مللن  مقتب�ساً  ديللرتويللت  مللن 
الفيلم يبدلون ا�سمه اإىل كرو�ص. يقّدم بولرت هذه ال�سخ�سية 
بحدة عنيفة عنيدة تكاد تكون هزلية. كرو�ص �سادي بكل معنى 
الكلمة. اإنه اإن�سان ال يعترب اأعمال ال�سغب اأزمة بل يراها فر�سًة 

وعذراً ملعاملة كل �سخ�ص اأ�سود كمذنب حتى تثبت براءته. لكن 
ال�سرطيني  و�سديقيه  كرو�ص  اأن  التاأكيد  على  يحر�ص  الفيلم 
اأوتللول وجللاك رينور( ال ميثلون كامل مركز  )بللن  االأقللل عنفاً 
اأال اأهمية لهذه النقطة يف نظام  ال�سرطة. اإال اأنه يو�سح اأي�ساً 

قائم على ا�ستخفاف تلقائي �سامل بحياة ال�سود.
يت�سح اأن هذا النظام اأكرث ق�سوة يف التعاطي مع َمن يحاولون 
حار�ص  بويغا(،  )جللون  دي�سموك�ص  مالفني  اأمثال  ال�سام  ن�سر 
به  فينتهي  اجلللانللبللني،  التوتر يف  مللن  التخفيف  يللحللاول  اأ�للسللود 
املطاف اإىل التعّر�ص لاإ�ساءة واال�ستغال. تتقن بيغلو مبهارة 
ال�سديد  القلق  في�ساهي  العابرة:  الب�سرية  التفا�سيل  ت�سوير 
البادي على وجه مالفني الرعب الذي يعلو وجه جويل والهدوء 

الامبايل جلندي �سابق �سارك يف حرب فيتنام )اأنتوين ماكي(، 
البي�ساوات  بالن�ساء  املفرت�ص  اهتمامه  ويوؤدي  النزل،  يقيم يف 

اإىل تاأجيج ميول رجال ال�سرطة العرقية االأكرث �سوءاً.
الراحة مع بلوغك  اأال ت�سعر مبوجة كبرة من  امل�ستحيل  من 
هذا  اأن  بيد   ،Algiers نللزل  كابو�ص  وانتهاء  الثالث  الف�سل 
جمريات  مللن  علللارم  با�ستياء  حتلل�للّص  فقد  ينتهي.  ال  الللكللابللو�للص 
يف  الف�سفا�ص  املنظم  اأ�سلوبه  عن  ف�سًا  الفيلم،  يف  املحاكمة 
اإظهار اأن التاريخ ال يتخلى مطلقاً عن منطه الامتناهي الذي 
يرتاجع  )ديرتويت(  يف  التوتر  اأن  �سحيح  ظلماً.  الظلم  يزيد 
يف تلك اللحظات االأخرة، اإال اأن التعاطف والغ�سب العارمني 

ي�ستمران.

بدخل يبلغ 68 مليون دولر

مارك والربغ املمثل الأعلى دخال يف 2017

احتل مارك والربج املركز االأول يف قائمة املمثلني االأعلى دخا 
والتي  �سنويا  فوربز  جملة  ت�سدرها  التي  العامل  م�ستوى  على 
اأجللور جنوم هوليوود  ال�سديد بني  التباين  ال�سوء على  �سلطت 

من الرجال ونظرائهم من الن�ساء.
و�للسللدرت قائمة فوربز مللوؤخللرا واأظللهللرت ح�سول والللربج )46 
عاما( على ما يقدر بنحو 68 مليون دوالر عام 2017 بف�سل 
ذا ال�ست  و)تران�سفورمرز:   )2 هللوم  )داديللز  فيلمي  اأجللوره عن 

نايت(.
واأطاح والربج بدوين جون�سون )امل�سارع ال�سهر ذا روك( الذي 

2016 ودفعه للهبوط اإىل املركز الثاين  احتل املركز االأول يف 
بدخل يقدر بنحو 65 مليون دوالر يف 2017.

وتقدر فوربز املكا�سب، قبل خ�سم ال�سرائب وم�سروفات مديري 
االأعمال، من االأفام واالأعمال التلفزيونية والدعائية.

اأجور  الهوة بني  ال�سوء على  اأخللرى  و�سلطت قائمة فوربز مرة 
ممثلي هوليوود من الرجال وزمياتهم من الن�ساء.

�ستون بطلة فيلم )ال ال النللد( احلا�سلة  اإميللا  اإن  وقالت فوربز 
يقدر  ما  وحققت  دخللا  االأعلللللى  املمثلة  هي  اأو�سكار  جائزة  على 

بنحو 26 مليون دوالر يف 2017.

وقالت فوربز اإن املمثلني الع�سرة االأعلى دخا ح�سلوا جمتمعني 
على 488.5 مليون دوالر قبل خ�سم ال�سرائب يف الفرتة التي 

ت�ستند تقديراتها لها وهي بني يونيو 2016 ويونيو 2017.
الع�سر  املمثات  حققته  الللذي  الدخل  اأمثال  ثاثة  هذا  وميثل 

االأعلى دخا وبلغ 172.5 مليون دوالر.
واأرجعت املجلة هذا التفاوت اإىل هيمنة اأفام االأبطال اخلارقني 
العر�ص  دور  يف  �سخمة  اإيلللللرادات  حتقق  الللتللي  احلللركللة  واأفللللام 
كثرا  متيل  ال  التي  هللوللليللوود  يف  االإنللتللاج  ل�سركات  ال�سينمائي 

الإ�سناد البطولة للن�ساء.

دارت اأحداث الفيلم قبل 50 �سنة

الب�شرية الب�شاعة  عليه  تطغى  فيلم   ...Detroit
-مواجهة عنيفة وقعت بني قوى الأمن ومدنيني ُعّزل ادت اإىل مذبحة

ل Austin Found مثاًل جيدًا ل�سرورة األ حتكم على كاتب اأو خمرج من خالل اأعمالهما ال�سابقة. ل  ي�سكِّ
يقّدم تقييم مماثل اأية اأدلة على اأن خمرج Austin Found ويل راي وبرينا غرازيانو، التي �ساركت يف 

كتابته، قادرين على اإجناح ق�سة معقدة عن الهو�ض بال�سهرة والرثوة.

نحو بداية Detroit )ديرتويت(، هذا الفيلم اجلديد القوي، واملوؤثر، وال�سروري بالكامل 
لكاثرين بيغلو، ونهايته، يرفع مغنٍّ �ساب يعمل يف �سركة )موتاون( وُيدعى لري ريد )يوؤدي 
القلب.  له  ين�سرح  بانطالق  ال�سماء  نحو  ب�سوته  وي�سدح  راأ�سه  بتمّيز(  �سميث  اأجلي  دوره 

يغني اأوًل للحب على م�سرح �سخم، وين�سد اأخريًا لل�سالم يف كني�سة �سغرية.
البهجة يف فيلم تطغى عليه  نادرة عن   ويف املرتني، يحملك �سوته عاليًا ويقّدم لك ملحة 
بعد  بعيدان  واحلب  ال�سالم  باأن  فيه  ت�سعر  عامل  يف  اأحداثه  وتدور  الب�سرية،  الب�ساعة 

العدالة نف�سها.
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اأمل ال�شاقني.. متى يجب اأن اأذهب لـلطبيب؟
بللاأمل يف ال�ساقني من وقت الآخللر، نتيجة لاإجهاد املفرط   ي�سعر كثرون 
للقدمني، اأو االإ�سابات الطفيفة اأو الت�سنج الع�سلي...، وغرها من االأ�سباب 
غر اخلطرة واملوؤقتة، ولكن يف بع�ص احلاالت يكون هناك �سرورة ملحة 

للذهاب للطبيب ون�ستعر�ص معكم بع�ص هذه احلاالت.
اإن هناك  ال�سكري،  ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل دكتور كرمي  يقول 
ولذلك  موؤ�سًرا خطًرا،  وتعّد  ال�ساقني  اأمل  ت�ساحب  التي  العامات  بع�ص 
العامات؛ عدم  الطبي. ومن هذه  اإهمالها والذهاب للفح�ص  يجب عدم 
القدرة على امل�سي اأو حتى الوقوف على القدمني، حدوث انتفاخ يف ال�ساقني 
و�سعوبة يف التنف�ص، ال�سعور باأمل حادٍّ يف ال�ساقني دون وجود �سبب وا�سح 

لذلك.
واأ�ساف اأن �سماع �سوت فرقعة داخل القدم حلظة االإ�سابة اأو اأي �سوت ينبئ 
بت�سرر العظام الداخلية، عليه الذهاب للطبيب حتى واإن ا�ستطاع احلركة 
دون م�سكلة، وبالطبع يف حاالت االإ�سابات واجلروح التي ينتج عنها ظهور 
العظام اأو االأوتار. واأ�سار اإىل اأنه يف احلاالت الب�سيطة عند عدم اال�ستجابة 
يف�سل كذلك  االأمل لفرتة طويلة،  وا�ستمرار  والراحة  املنزلية  للعاجات 

احل�سول على اال�ست�سارة من متخ�س�ص.

ن�شائح هامة ملر�شى كهرباء املخ
حتدث كهرباء املخ نتيجة خلل يف اإفراز ال�سحنات الكهربائية. ويوؤدي ذلك 

اإىل ال�سعور بال�سداع وفقدان الوعي ونوبات ت�سنجية لب�سع ثواًن.
ويقول الدكتور عمرو ح�سن احل�سني ا�ست�ساري املخ واالأع�ساب لل"عاجل"؛ 
والن�ساط،  احلركة  فللرط  املللخ،  كهرباء  ملر�ص  امل�ساحبة  االأعللرا�للص  من  اإن 

وعدم الرتكيز، و�سعوبات يف اال�ستيعاب والتعلُّم.
اإىل  اإ�سافة  والنطق،  امل�سي واحلركة،  ا يف  اأي�سً يوؤثر  اأن  اأنه ميكن  واأ�ساف 

القيء امل�ستمر والع�سبية الزائدة.
ويحدث ذلك اإما ب�سبب نق�ص م�ستوى ال�سكر يف الدم، اأو نق�ص االأك�سجني 
العامل  يلعب  كما  االأول من عمره،  االأ�سبوع  اأو خال  الطفل،  والدة  عند 

الوراثي دوًرا كبًرا يف االإ�سابة.
كهربائي،  وتخطيط  للدماغ،  مغناطي�سي  رنني  بت�سوير  املر�ص  وُيكت�َسف 
واأحيانا  دوائيًّا،  العاج  الدم. ويكون  �سريري، وبتحليل عينة من  وفح�ص 

ًا جراحيًّا. ي�ستلزم تدخُّ
املخ؛ يف مقدمتها  الن�سائح ملر�سى كهرباء  الدكتور احل�سني بع�ص  ويقدم 
اتباع اإر�سادات الطبيب املعاِلج بدقة، وااللتزام بتناول الدواء، واالإقاع عن 

التدخني اأو تناول الكحول.
وعند  �سامته،  على  ا  حر�سً با�ستمرار  املري�ص  مبراقبة  للا  اأيلل�للسً وين�سح 
دون  بالكامل  يهداأ  حتى  املري�ص  برتك  ين�سح  الت�سنجية  النوبات  حدوث 
حتريكه، واإبعاد اأي ج�سم �سلب عنه؛ حتى ال يوؤذَي نف�سه. والدكتور عمرو 
ح�سن احل�سني هو ا�ست�ساري واأ�ستاذ م�ساعد املخ واالأع�ساب بكلية طب ق�سر 
العيني بجامعة القاهرة، حا�سل على ماج�ستر ودكتوراه يف املخ واالأع�ساب 

والطب النف�سي، وع�سو اجلمعية االأوروبية الأع�ساب االأطفال.

؟  نوبل  بجائزة  فاز  من  اأول  • من 
-هو جني هرني دونانت موؤ�س�ص جمعية ال�سليب االأحمر وكانت عام 

هل  1901
؟ العامل  يف  حيوان  حديقة  اأول  اأقيمت  • اأين 

- كانت يف ال�سني واأن�ساأها امللك �سو يف القرن الثاين ع�سر قبل املياد
؟ �سهيونية  كلمة  ابتدع  من  اأول  • من 

-هو ناتان برنبام
�سندوي�ض؟ كلمة  ابتدع  من  اأول  هو  • من 

-هو الكونت دا �سندوي�ص
؟ اهلل  بوحدانية  اآمن  م�سري  فرعون  اأول  • من 

-هو اإخناتون زوج نفرتيتي وال�سقيق االأكرب لتوت عنخ اأمون

اأقل  يف  نف�سه  يللوؤذي  اأن  بدون  حاد  �سكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�ستطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�سيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ال ي�سيع، فلديه فطرة تر�سده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�ستطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�سل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�ص يف ال�سدفة له ج�سم يتاءم مع لفة ال�سدفة، وله ع�سات  اإىل اأكرث من 
اإ�سافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�سمه بكامله داخل ال�سدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�سم يف ال�سدفة، هناك قر�ص قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 
خال  ين�سط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�سهر  �ستة  وي�ستيقظ  اأ�سهر  �ستة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  •  هل 
االأر�للص حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  يللاأوي  ال�ستاء فاإنه  ال�سيف ليًا نهاراً. وعند جميء ف�سل  ف�سل 

حتى انق�ساء ف�سل ال�ستاء. 
�سرعته  تبلغ  حيث  ال�سقر  هو  املخلوقات  واأ�سرع  الفهد  هو  االأر�ص  على  احليوانات  اأ�سرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�سا�سه على فري�سته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�ساعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�سل طولها  االأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكرث من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�سمى هذه االأفعى )االأناكندة( وهي تعي�ص يف اأمركا اجلنوبية، وهناك حية هي االأقللوى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�ص يف اأمركا الو�سطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ال يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�سة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرة واحلية ذات االأجرا�ص املا�سية الظهر التي تعترب اأثقل االأفاعي ال�سامة 
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فوائد التفاح 
يحتوي املائة غرام 
على  اللللتلللفلللاح  مللللن 
وزنها  % من   85
ماء - 12 % �سكر 
من  وحلللللدة   90 و 
 40  - اأ  فلليللتللامللني 
وحدة من فيتامني 
وحدة   20  - ب1 
مللن فلليللتللامللني �سي 
غلللراملللات من   4  -
الكثر  و  االللليللاف 

الكال�سيوم والفو�سفور و احلديد  البوتا�سيوم و  من االماح املعدنية مثل 
التخل�ص من  ت�ساعد على  التي  )البكتني(  ت�سمى  التفاح مادة  - يوجد يف 
احلمو�سة و الغازات باملعدة وكذلك يحد من ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم 

ويوقف ارتفاعة كما انه ي�ساعد على ا�ستقرارا يف �سكر الدم.
يعالج التفاح االم�ساك و اال�سهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�سم 

باملعدة و االمعاء حمو�سة املعدة و ي�ساعد على تفتيت ح�سى املرارة 
ومن  اللليللوم.  يف  تفاحتني  يللوؤكللل  ال�سرايني  بت�سلب  اال�سابة  مللن  للوقاية 
و  ال�سعال  ويهديء  الكبد  ين�سط  و  البول  حم�ص  يزيل  انلله  التفاح  فوائد 

يزيل ال�سعور بالتعب.

 يعّد االأطفال اأكرث عر�سة لاإ�سابة بديدان االأمعاء نتيجة قلة 
املناعة لديهم وكرثة تعر�سهم للملوثات.

اأمرا�ص االأطفال بع�ص  اأخ�سائي  اأحمد اخلطيب  ويقدم دكتور 
الن�سائح للوقاية من الديدان، ويقول اإنه ميكن اكت�ساف اإ�سابة 
الللطللفللل بللالللديللدان مللن خلللال جمللمللوعللة مللن االأعلللرا�لللص، مثل 
واحلكة  الطفل  بللراز  يف  الللديللدان  وماحظة  ال�سديد  االإ�سهال 
امل�ستمرة حول فتحة ال�سرج، واأحياًنا يحتوي الرباز على خماط 
اأو دماء، اإ�سافة لاإ�سابة باالنتفاخ والغازات والرغبة يف القيء 

واأمل املعدة.
واأ�سار اإىل جمموعة من الن�سائح التي ت�ساعد على الوقاية من 
االإ�سابة يف مقدمتها غ�سل اليدين باملاء وال�سابون ب�سكل م�ستمر 

وخا�سة قبل تناول الطعام، واحلر�ص على النظافة ال�سخ�سية 
واال�ستحمام اليومي مع تغير املاب�ص الداخلية ب�سكل يومي.

ا بتقليم االأظافر لتجنب انتقال امليكروبات للمعدة  وين�سح اأي�سً
عن طريق ق�سم االأظافر.

باملاء  واملنا�سف  وال�سرا�سف  املللنللزل  بنظافة  باالهتمام  وين�سح 
واأدوات  املللراحلليلل�للص  وكللذلللك  تطهرها،  على  للا  حللر�للسً ال�ساخن 

االأطفال واألعابهم.
واللللدكلللتلللور اأحلللملللد اخلللطلليللب حلل�للسللل علللللى بللكللالللوريللو�للص الطب 
واجلراحة بكلية الطب جامعة االأزهر وماچ�ستر طب االأطفال 
وحديثي الوالدة من نف�ص اجلامعة، وهو اأخ�سائي طب االأطفال 

وحديثي الوالدة مب�ست�سفى ال�سروق.

ن�شائح مهمة للوقاية من الديدان

املمثل الفرن�سي بارتابا�ض يف جل�سة ت�سوير مع احل�سان على م�سرح زينغارو يف باري�ض )رويرتز(

جل�ست �سي �سوجن تبكي اباها املري�ص يف دارهما اجلميلة املطلة على النهر ال�سغر، وكانت مياه النهر ت�سر 
ببطء �سديد وكاأنها حزينه حلزن �سي �سوجن، وعندما كان النا�ص يتوافدون لاطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�سمع على ال�سنتهم كلمات تعني انه لي�ص هناك امل يف ال�سفاء وق�ست ليايل طويلة على هذا 

احلال.
اياما مرت قبل ان ت�سل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �سي �سوجن قالت العجوز 
: ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�سفى ويعي�ص و�سط النا�ص حكيما طليق الل�سان واحلكمة كما كان؟.. 
فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�سنا، ما عليك غر ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، انه يقف 

�ساخما اعلى القمة واذا ح�سرت الليلة يف ال�سماء ليتم زواجكما معا �سي�سفى والدك يف احلال.
 جل�ست �سي �سوجن حزينة تبكي حالها وتقول: ح�سنا ان حياه ابي ت�ساوي الكثر و�ساأتزوج الثعبان ليعي�ص ابي.. 
ف�سمعت مربيتها قولها وتناقلته مع ا�سدقاءها حتى و�سل اخلرب اإىل والدها الذي قال: ان فعلت ذلك فلن 

اقبل العي�ص من بعدك.. ولكن �سي �سوجن قالت: لقد وعدت يا ابي و�ساأيف بوعدي.
ا�ستطاعته وقال  ان يحميها قدر  ل�سي �سوجن، وقد قرر  الويف  ال�سديق  ال�سفدع ر�سيق   حزن اجلميع خا�سة 
اعلى اجلبل، وهناك  اإىل  ت�سللت �سي �سوجن يف طريقها  الليل  فللداًء  ل�سي �سوجن، وعندما جاء  لنف�سه حياتي 
وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان �سعادته وامر العجوز ان تفك �سحرها عن والد �سي �سوجن يف 
احلال.. ثم مد راأ�سه الكبر وحمل عليها �سي �سوجن لي�سعها يف غرفته الكبرة الوا�سعة وذهب ليتناول وجبه 

�سهية تاركا اياها يف رعب كبر.
 يف هذه االثناء قفز ال�سفدع م�سرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وبداأ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرة ويزداد 
حجمه حتى ا�سبح مثل كرة خ�سراء عماقه اختنق ب�سببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه 
جتحظان وقدرته على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�سكن حني حدث انفجار �سخم رهيب جعل حوائط 
الق�سر تتداعى فانت�سبت �سي �سوجن واقفه وهربت م�سرعة قبل ان ينهار الق�سر عليها وعندما ابتعدت ا�سبح 
الق�سر كومة من احلجارة، ففرت اإىل ق�سر والدها لتجده يف ا�سد ال�سحة والعافية واحلزن، لكنه عندما راآها 
ان اخربتها مربيتها  اال بعد  مللاذا حدث لر�سيف  �سعادته وروحلله، لكنها مل تعرف  اليه  �سمها حل�سنه لتعود 

الطيبة، وبعد عدة ايام كان هناك متثاال �سخما ل�سفدع اخ�سر جميل ينت�سب يف �ساحة ق�سر �سي �سوجن.


