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خدمة فريدة ال�ستعادة الزوج اخلائن

خالل  من  لعمالئها،  نوعها  من  فريدة  خدمة  يابانية  �شركة  تقدم 
تاأجري موظفني مهمتهم �حلديث �إىل ع�شيق �أو ع�شيقة �شريك حياة 

�لعميل �خلائن، بهدف �إنهاء �لعالقة و�إعادته �إىل ع�ش �لزوجية.
وتتميز �ليابان �أنها بلد ميكنك �أن ت�شاأجر فيه �أي �شيء ب�شكل �فرت��شي، 
من قبيل ��شتئجار حبيب �أو �شخ�ش للعناق، �أو حتى مل�شح �لدموع عن 
عينيك عندما ت�شعر باحلزن. لكن �شركة جينز� الدي�ش، بد�أت بتقدمي 
خدمة جديدة مميزة، حيث ميكن للزوج �أو �لزوجة، ��شتئجار �شخ�ش، 
مهمته �حلديث �إىل �لطرف �لذي يخون �شريك حياتهم معه. وتبد�أ 
�هتماماته  على  و�لتعرف  �لع�شيقة،  �أو  �لع�شيق  بتتبع  �ل�شركة  مهمة 
وهو�ياته، ومن ثم �إر�شال �ل�شديق �لذي يحاول �لتقرب منه، وح�شور 
لديه هو�يته  �لع�شيقة  �أو  �لع�شيق  يكن  �الأح���د�ث. ويف حال مل  نف�ش 
معينة، تعمد �ل�شركة �إىل �إر�شال بطاقات ملنا�شبات ون�شاطات خمتلفة 
بح�شب  �إليه،  للتقرب  �ملفرت�ش  لل�شديق  فر�شة  خللق  وذل��ك  �إليه، 

موقع �أوديتي �شنرت�ل.
ومبجرد �أن يتمكن �ل�شديق من ك�شب ثقة �لع�شيق �أو �لع�شيقة، يبد�أ 
جهوده يف حماولة ف�شخ �لعالقة، وذلك عن طريق �حلو�ر و�الإقناع، 
ولكن دون ��شتخد�م �أ�شاليب عدو�نية، بل يلجاأ �إىل طرق مقنعة، مثل 

�حلديث عن �أن �لع�شيق ي�شتحق �أف�شل من هذه �لعالقة.
ولكن هذه �خلدمة لي�شت رخي�شة، حيث تقدم �ل�شركة حزماً متنوعة 
لالأ�شعار تبعاً للخطة، فاإذ� �متدت على مدى �شهر تكلف 380 �ألف 
ين ياباين )3376 دوالر�ً(، وهي غري م�شمونة �لنتائج، �أما �خلطة 
 6.8 نتائج م�شمونة، فتكلف  مع  240 يوماً  �لتي متتد على مدى 

مليون ين )76 �ألف دوالر(.

الكرم يزيد االإح�سا�س بال�سعادة
ين�ّشط  و�لكرم  �لعطاء  �شلوك  �إن  جديد  �شوي�شري  بحث  نتائج  قالت 
هذه  وت��وؤّك��د  و�ملكافاأة.  بالر�شا  باالإح�شا�ش  ترتبط  بالدماغ  منطقة 
�لنتائج ما ر�شّخته �الأدبيات عن �أن �لكرم يزيد �ل�شعادة، لكن مل تكن 
هذ�  طريق  عن  �لر�شا  م�شاعر  توّلد  كيفية  على  علمية  �أدل��ة  هناك 
و�إرن�شت  توبلر  فيليب  �لربوفي�شور  �أبحاث  نتائج  وبح�شب  �ل�شلوك. 
فيهر من جامعة زيورخ ال يقت�شر �لعطاء على �ملال فقط، �إنه ي�شمل 
�آخ���ر م��ن هذه  �ل��وق��ت و�جل��ه��د و�اله��ت��م��ام. وع��ن��دم��ا نعطي �شخ�شاً 
و�لر�شا،  �ملتعة  باأحا�شي�ش  ترتبط  �لدماغ  يف  منطقة  تن�شط  �مل�شادر 

وتتو��شل مع منطقة �أخرى مرتبطة باتخاذ �لقر�ر�ت.
وُن�شرت �لنتائج يف جملة "نيت�شر كومينيكي�شن"، و��شتغرقت �لتجارب 
�أ�شابيع مت فيها مر�قبة �شلوك جمموعتني من �مل�شاركني، وت�شوير   4

ن�شاط �أدمغتهم مبوجان �لرنني �ملغناطي�شي.
و�أظهرت �لنتائج �أن �شلوك �لعطاء �لب�شيط، ولي�ش �لت�شحية �أو �لكرم 
قر�ر  �لعطاء  و�أن  و�لر�شا،  بال�شعادة  �الإح�شا�ش  يزيد  فقط،  �لز�ئد 

�ختياري، وال يقت�شر على �ملال فقط.

األعاب الكلمات املتقاطعة تفيد الدماغ
�ملتقاطعة و�لبازل و�شودكو حتمل  �لكلمات  �ألعاب  �إذ� كنت من ع�شاق 
�الألعاب يومياً  �شاّرة، فممار�شة هذه  �أخبار�ً  در��شة جديدة  نتائج  لك 

جتعل �لدماغ �أ�شغر ب� 10 �شنو�ت عند �لتقدم يف �لعمر. 
�ملعرفية  �مل��ه��ار�ت  م��ن  جمموعة  �ملتقاطعة  �لكلمات  �أل��ع��اب  وت��ق��ّوي 
�أهمها: �لرتكيز، و�ملنطق، و�لذ�كرة، ويوؤدي �شعف �أحد هذه �ملهار�ت 
�إىل �لتاأثري على قدر�ت �لدماغ. وقد �أظهرت �لدر��شة �جلديدة �لتي 
�أجريت يف جامعة �إك�شتري �لربيطانية �أن ع�شاق هذه �الألعاب يتمتعون 
مبهار�ت معرفية ت�شغر �أعمارهم ب� 10 �شنو�ت عند �لتقدم يف �لعمر. 
ووج����دت �ل��ن��ت��ائ��ج ع��الق��ة م��ب��ا���ش��رة ب��ني زي����ادة م��ع��ّدل ل��ع��ب �لكلمات 

�ملتقاطعة و�شرعة �لتذّكر ودّقته.
وخ�شع �مل�شاركون يف �لدر��شة ل� 9 �ختبار�ت معرفية لقيا�ش مدى قوة 
وح�شور مهار�ت �لتذكر وربط �ملعلومات و�لتحليل و�ال�شتنتاج. وتبني 
�أنه كلما ز�د معّدل لعب �لكلمات �ملتقاطعة وما �شابهها من �ألعاب، كلما 
كانت وظائف �لدماغ �أف�شل وقل خطر �الإ�شابة باخلرف و�لزهامير.

وُعر�شت نتائج �الأبحاث �جلديدة يف موؤمتر ر�بطة �لزهامير �لدولية 
�لكلمات  �عتبار  على  نتائجها  وحّثت  لندن،  يف  م��وؤخ��ر�ً  �نعقد  �ل��ذي 
�إىل جانب  �لتمارين للوقاية من �لزهامير و�خلرف،  �أحد  �ملتقاطعة 
�الإقالع عن �لتدخني، و�لتغذية �ل�شحية، وممار�شة �لن�شاط �لبدين.
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الك�سف املبكر عن املر�س يحتوي امل�ساكل
هام  مفتاح  تطورها،  �أث��ن��اء  �أو  بد�ياتها  يف  �ل�شحية  �مل�شاكل  بع�ش  ر�شد 
بعد  �شرورية  فحو�شات   5 وه��ن��اك  مبكر�ً،  الإحتو�ئها  �أو  منها،  للوقاية 

تخطي �شن �ل�40
�مل�شروبات  تناول  �شائعة،  �ل�شحية  غري  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  -1�ل�شكري: 
�إىل  بال�شكري،  �الإ�شابة  خماطر  تتز�يد  ل��ذ�  �ل�شريعة،  و�الأك���الت  �لغازية 
�ملكاتب،  يف  جلو�شاً  �لنهار  من  طويلة  �شاعات  كثريون  يق�ش  ذل��ك،  جانب 

وهو عامل �إ�شايف ل�شرورة �إجر�ء فح�ش لل�شكر بعد بلوغ �ل� 40.
فيتامني  نق�ش  �أو  �حلديد،  نق�ش  نتيجة  �الأنيميا  حتدث  �ل��دم:  -2فقر 
وتعترب  �لفوليك،  حم�ش  با�شم  �أي�شاً  ُي��ع��َرف  �ل��ذي  و"ب9"،  "ب12"، 
�ل��ت��غ��ري�ت �ل��ه��رم��ون��ي��ة �ل��ت��ي حت���دث ب��ع��د �ل�40 ع��ام��ل خ��ط��ر، ي��زي��د من 

�حتماالت �الإ�شابة بفقر �لدم، من هنا �أهمية هذ� �الختبار.
-3�لغدة �لدرقية: �ختبار �لغدة �لدرقية بعد �ل�40 ملن لديهم وزن ز�ئد، 
ق�شور  مثل  �لغدة،  بهذه  �ملرتبطة  �الأم��ر����ش  ت�شخي�ش  على  ي�شاعد  الأن��ه 

�لغدة �لدرقية، وفرط ن�شاط �لغدة، و�شرطان �لغدة.
و�إختبار   ،Cو  B �لكبد  �ل��ت��ه��اب  ذل��ك  ي�شمل  �مل��ن��ق��ول��ة:  �الأم���ر�����ش   4-
�الإيدز، وي�شاعد هذ� �الإختبار على ك�شف �الأمر��ش يف مرحلة مبكرة حال 

وجودها.
مثل  �لفريو�شية  �لعدوى  �الختبار  هذ�  يك�شف  �لكامل:  �ل��دم  �إختبار   5-
و�ل�شفائح  و�لبي�شاء  �حلمر�ء  �ل��دم  خاليا  بعد  يقوم  كما  و�ملالريا،  �ل�شل 
مثل  و�ملعادن  �لكول�شرتول  ن�شبة  وقيا�ش  �لهيموغلوبني،  ون�شبة  �لدموية 

�ل�شوديوم و�لدهون �لثالثية.

"نا�سا" توقف التوا�سل 
مع مركباتها يف املريخ

كل  �ل�شم�ش  ور�ء  �مل��ري��خ  ك��وك��ب  ي��ن��زل��ق 
�مل�شبار�ت  عامني، مما يجعل ثالثة من 
�لطري�ن  الإد�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة 
و�ل���ف�������ش���اء �الأم����ري����ك����ي ن���ا����ش���ا و�أج����ه����زة 
منقطعة  ب���ه���ا،  �مل��������زودة  �ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
�مل�شوؤولة  �لغالب عن �لفرق  �الت�شال يف 
ع��ن ت��ل��ك �مل��رك��ب��ات ع��ل��ى �الأر�������ش، وهي 

ظاهرة �شتحدث يوم �ل�شبت �ملقبل.
بني  �ت�����ش��االت  هناك  تكون  ل��ن  وعملياً، 
�مل�شبار�ت و�ملر�قبني على �الأر�ش �عتبار�ً 
من يوم �ل�شبت �ملقبل حتى �أول �أغ�شط�ش 
منطلق  من  �شتمتنع  �إنها  نا�شا  وتقول   ،
�مل�شوؤول  �أو�م��ر. وقال  �إر�شال  �حلذر عن 
نتحدث  لن  �إننا  �إدو�ردز:  ت�شاد  نا�شا،  يف 
ب��ن��ا ع��ل��ى �ملريخ  �ىل �الأ����ش���ول �خل��ا���ش��ة 
حدوث  نتوقع  الأننا  �لفرتة  تلك  خ��الل 
تدهور كبري يف و�شلة �الت�شاالت، ونحن 
خاللها  م��ن  ميكن  فر�شة  �أي  ن��ري��د  ال 
�لف�شائية  مركباتنا  �إح��دى  تت�شرف  �أن 
"نا�شا"  �أمر به خلل. و�أ�شافت  بناء على 
�شت�شتمر  �لبيانات  �أن  �شحفي،  بيان  يف 
�إعادة  �شيتم  ولكن  �ملريخ  �لتدفق من  يف 
قد  حيث  �أي�شاً،  الح��ق  وق��ت  يف  �إر�شالها 

ي�شيع �أو يتلف بع�شها. 

ا�سطرابات املزاج عند 
املراهقني..ا�سارات تنبهوا اإليها �ص 23

رك�س"  "تي 
املخيف مل يكن 

عداء ماهرا 
مب�شاعدة  �أج��������ري  ب����ح����ث،  ق���ل���ب 
�ل���ك���م���ب���ي���وت���ر، ر�أ������ش�����ا ع���ل���ى عقب 
�ف���رت�����ش���ات ظ��ل��ت ق��ائ��م��ة لفرتة 
ط�����وي�����ل�����ة ب����خ���������ش����و�����ش ����ش���رع���ة 
�ل���ت���ري�ن���و����ش���ور رك�������ش وه�����و من 
�لدينا�شور�ت  و�أق�������وى  �أ����ش���ر����ش 

ويعرف �خت�شار� با�شم تي رك�ش.
وبينما ك��ان��ت ق���در�ت ت��ي رك�����ش يف 
بني  �شاخن  نقا�ش  مو�شع  �ل��ع��دو 
علماء �حلفريات على مدى عقود، 
�لتو�شل  مت  �ل����ذي  �ل��ت��و�ف��ق  ف����اإن 
�حليوية  �مليكانيكا  �إليه من مناذج 
�ل�شابقة هو �أن تلك �لدينا�شور�ت 
�آك�������ل�������ة �ل�����ل�����ح�����وم م�������ن �ل���ع�������ش���ر 
ترك�ش  �أن  مي��ك��ن  �ل��ط��ب��ا���ش��ريي 
كيلومرت�   75 �إىل  ت�شل  ب�شرعة 

يف �ل�شاعة.
�شعفي  ع��ن  ت��زي��د  �ل�شرعة  وه���ذه 
رجل  �أ���ش��رع  ي�شلها  �لتي  �ل�شرعة 

يف �لتاريخ.
لكن بحثا �أجرته جامعة مان�ش�شرت 
�ملفرت�ش  �حل��ي��و�ن  ه��ذ�  �أن  �أظ��ه��ر 
كان �شيك�شر �شاقيه فعليا �إذ� حاول 
�لعدو وذلك ب�شبب حجمه ووزنه.

�شيلرز  ول���ي���ام  �ل��ربوف�����ش��ور  وق����ال 
�الأر������ش و�لبيئة  ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن 
تكون  و�أن  ب����د  "ال  �جل���ام���ع���ة  يف 
قوة  توليد  على  ق���ادرة  �لع�شالت 
ب�شرعة  ت�شمح باحلركة  كافية كي 
كبرية ولكن �لهيكل �لعظمي يجب 
�أن يكون قادر� يف �لوقت نف�شه على 
تولدها  �لتي  �الأحمال  �لتكيف مع 

�ل�شرعة �لكبرية".
وقال لرويرتز "...هذ� هو ما ف�شل 
رك�ش  لتي  �لعظمي  فالهيكل  فيه. 

مل يكن قويا مبا يكفي للجري".
�أ�شلوبا  �ل���ب���اح���ث���ون  و�����ش���ت���خ���دم 
�لديناميكي  ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل  ه��ن��د���ش��ي��ا 
�إ�شافة �إىل �حلا�شب �الآيل الإحد�ث 
م��ا ي��ق��ول��ون �إن��ه��ا �مل��ح��اك��اة �الأكرث 
و�مليكانيكا  للم�شي  �الآن  حتى  دق��ة 

�حليوية لدى تي رك�ش.
تكن  مل  �شرعته  �أن  �إىل  وتو�شلو� 
�لثانية  يف  �أم��ت��ار  خم�شة  ت��ت��ج��اوز 
وه���و م��ا ي��ع��ادل 18 ك��ي��ل��وم��رت� يف 
�ل�شاعة وهو �أقل من ن�شف �أق�شى 
�جلاميكي  �ل��ع��د�ء  ��شتطاع  �شرعة 
ي���و����ش���ني ب����ول����ت ب���ل���وغ���ه���ا. وق����ال 
�إعادة  �إىل  �إن در��شته دفعت  �شيلرز 
�ل��ت��ف��ك��ري يف ك��ي��ف��ي��ة ����ش��ط��ي��اد تي 

رك�ش لفري�شته.

و�أو�شحت �لطبيبة �أن ب�شرة �الإن�شان حتميه من �لدخالء 
و�حل�شا�شيات  و�ل�شموم  للمر�ش  �حلاملة  �جلر�ثيم  مثل 
�إىل دور  �أدل���ر  و�أ����ش���ارت  �مل��ن��زل.  �ل��ط��وب  ���ش��ور  كما يحمي 
�لب�شرة ك� "مكيف هو�ء خا�ش باجل�شم" وقالت �إن �لعرق 
�الإن�شان عند �شعوره باخلوف ي�شاعده  �لذي يت�شبب من 
على �لت�شرف ب�شكل �أف�شل يف �ملو�قف �خلطرية "حيث �إن 
�لعرق يجعل �لب�شرة �أكرث قدرة على �اللت�شاق بال�شطوح 
�ملبتلة  �لقدم  �لذي يجعل  �ل�شبب  �ملل�شاء حتتها وهذ� هو 
ت�شعر  عندما  �أف�شل  ب�شكل  �ل��ه��روب  على  ق���ادرة  بالعرق 
بوجود خطر قريب منها". و�أن �الإن�شان يفقد ب�شكل د�ئم 
�الإن�شان  خاليا كري�تينية �شغرية و�أن جمموع ما يفقده 
بالطبقة  يعرف  فيما  �مل��وج��ودة  �مليتة،  �خل��الي��ا  ه��ذه  م��ن 
�ملتقارنة يبلغ نحو 40 �ألف خلية، يف �لدقيقة "و�إذ� جمعت 
هذه �خلاليا على مد�ر �ليوم ف�شيبلغ جمموعها ما ي�شل 

�إىل ع�شر جر�مات يوميا".
ثم �شاقت �ملوؤلفة حقيقة �أخرى مذهلة �أال وهي: �إن و�حدة 
فقط من بني كل �أربع خاليا يف �جل�شم �لب�شري هي خاليا 
�شيوف  فجميعها   75% �أي  �خل��الي��ا،  بقية  �أم��ا  ب�شرية، 

ت�شكن �الأ�شطح �خلارجية و�لد�خلية للج�شم.

اجلزر ملواجه ال�شم�س احلارقة
ويف مو�شع �آخر، قالت �ملوؤلفة �إنه من �ملمكن حت�شني مناعة 
�لب�شرة �شد �أ�شعة �ل�شم�ش ب�شكل ب�شيط من خالل تناول 
هذ�  و�إن  �ملع�شور  �أو  �لنيئ  �شو�ء  �جل��زر،  من  كيلو  ن�شف 

"�لب�شرة  �إن  �مل��ر�أة حيث  �أي�شا من جاذبية  �لت�شرف يزيد 
�شاحبتها  تعطي  للربتقايل  �مل��ائ��ل  �جَل����َزري  �ل��ل��ون  ذ�ت 

جماال �إ�شافيا".
باأي �شكل من �الأ�شكال بدخول  �ل�شماح  �أدل��ر من  وح��ذرت 
�لهو�ء �إىل ج�شم �الإن�شان عرب �لبثور �ملفتوحة �أو �خلدو�ش 
للعالج  �ل�شماد�ت �حلديثة  با�شتخد�م  و�أو�شت  و�حل��روق 
�أ�شرع  ب�شكل  يندمل  �جل��رح  �إن  وق��ال��ت  للجروح،  �ل��رط��ب 
"وباملنا�شبة �شحب نف�ش و�حد  بهذه �لطريقة. و�أ�شافت: 
من �شيجارة يقتل، ولالأ�شف، عدد� ال ح�شر له من �خلاليا 
��شطر�بات  ي�شبب  �لتدخني  فاإن  لذلك  �ليانعة،  �جللدية 
�إن ب�شرة مقعدة  �أدلر  هائلة يف �ندمال �جلروح". وتابعت 
�الإن�شان ت�شبح مل�شاء وبي�شاء وبال بقع �أو جتاعيد غالبا 
بالفعل  عليه  تغلب  وج��ه��ه  �أن  ح��ني  يف  �ل��ع��م��ر  ت��ق��دم  م��ع 
منت�شف  يف  �ل�����ش��غ��رية  �لتجاعيد  �الأح���ي���ان  م��ن  ك��ث��ري  يف 
�لثالثينات من �لعمر ثم تظهر فيه بقع بنية و �شعري�ت 
�أخاديد عميقة. وحذرت  كذلك  �لوجه" و  "دو�يل  دموية 
�لطبيبة �الأملانية من �أن هذه �ملظاهر �ل�شلبية تكون �أ�شو�أ 
ما يكون لدى �الأ�شخا�ش �لذين �عتادو� منذ بلوغهم �شن 

�ملر�هقة ��شتخد�م �حلمامات �ل�شم�شية.

اإياك وكرثة اال�شتحمام !
�أدل�����ر م���ن ك���رثة �ال���ش��ت��ح��م��ام وك����رثة ��شتخد�م  وح�����ذرت 
لل�شابون  �مل�����ش��ن��ع��ة  �ل�������ش���رك���ات  �إن  وق���ال���ت  �ل�������ش���اب���ون، 
"ال تبيع لنا فقط هذه �ملنتجات  وم�شتح�شر�ت �لتجميل 

�ل��ك��ارث��ي��ة ب���ل ت�����ش��ت��ع��د ل��ن��ا مب��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة ت��ري��د بها 
مو�جهة �الأ�شر�ر �لتي ت�شببت فيها من قبل ب�شابونها و 

رغو�تها".
مر�هم  �أن  �الأملانية  �جللدية  �الأم��ر����ش  خبرية  ر�أت  كما   
ذلك  و�إن  لها،  �مل�شنعة  �ل�شركات  �شوى  تخدم  ال  �لب�شرة 
تعتمد  �لتي  �ل��ع��الج  �أ�شاليب  معظم  على  �أي�شا  ين�شحب 
على م�شتح�شر�ت جتميل، ولكن ب�شكل خا�ش على و�شيلة 
على  باجل�شم  للعناية  و�شيلة  �أروع  �ل��ك��ث��ريون  يعتربها 

�الإطالق: �لزيوت.
زيت  مثل  نف�شها  �لطبيعية  �ل��زي��وت  �أن  �أدل���ر  و�أو���ش��ح��ت 
�للوز هي:  �لكر�وية وزي��ت  �الأرك���ان وزي��ت  �لزيتون وزي��ت 
مادة تنظيف عد�ئية "حيث تتفاعل مع �لليبيد�ت �لدهون 
�لقيمة د�خل ب�شرتنا وتزيلها بكل ب�شاطة". وحذرت �ملوؤلفة 
�لن�شاء �حلو�مل من ��شتخد�م هذه �لزيوت يف دهن �لبطن، 
وقالت �إن ذلك �أمر كارثي و�إنه يوؤدي جلفاف �لب�شرة ب�شكل 
بالزيوت، هذه  �لر�شع  �لبع�ش دهن  "كما يف�شل  متز�يد 
�إ�شاءة ناجتة عن �الإهمال الأن هذ� �لدهن ميكن �أن يجعل 

�لر�شيع يفقد طر�وة ب�شكل هائل".
�مل�شاد  ب��احل��ق��ن  ن�شبيا  رف��ي��ق��ا  م��وق��ف��ا  �ل��ط��ب��ي��ب��ة  وت���اأخ���ذ 
ب�شبب  تام وذلك  ب�شكل  �لو�شم  للتجاعيد، ولكنها ترف�ش 
مو�ده �ل�شارة، وقالت �إن �الأ�شباغ �مل�شتخدمة يف �لو�شم ال 
تخ�شع الأي قيود قانونية مما يجعلها ت�شتمل على زيوت 
�أي�����ش��ا على مو�د  �ل��غ��ال��ب  ثقيلة ويف  ف��ل��ز�ت  حت��ت��وي على 

م�شببة للح�شا�شية و�ل�شرطان.

لتناول  4 عوار�س جانبية 
حبوب منع احلمل!

هذه  �أي��ام��ن��ا  يف  �ل��ن�����ش��اء  غالبية  ت��ل��ج��اأ 
لتفادي  �حلمل  منع  حبوب  تناول  �إىل 
ح�شول حمل يف وقت غري منا�شب. يف 
تعريف  �أن  �ل�شروري  من  �ل�شياق،  هذ� 
�شرطان  ت�����ش��ب��ب  ال  �حل���ب���وب  ه���ذه  �أّن 
�أّن���ه���ا ال توؤثر  �مل��ب��ي�����ش و�ل���رح���م، ك��م��ا 
على وزن��ِك �أب���د�ً. �إل��ي��ِك �أب��رز �الأ�شر�ر 

و�ملخاطر �ل�شحية لهذه �حلبوب:
و�ل�شد�ع  ب��ال��غ��ث��ي��ان  �ل�����ش��ع��ور  ت�����ش��ب��ب 
�الأوىل  �مل��������ر�ح��������ل  يف  خ���������ش����و�����ش����اً 

ال�شتخد�مها.
�لدّم  بجلطات  �الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  ت��زي��د 

الأّنها توؤثر على �ل�شغط خ�شو�شاً بعد 
�شن �ل� 35 عاماً.

�جلن�شية  �لرغبة  على  �شلباً  توؤثر  قد 
الأّن �ال�شرتوجني �ال�شطناعي �ملوجود 
ف��ي��ه��ا ي��ق��ل��ل م���ن ن�����ش��ب��ة �إن���ت���اج �جل�شم 

لهرمون �لت�شتو�شتريون.
�حلبوب  ه��ذه  ت�شبب  �أن  �ملحتمل  م��ن 
ب�شبب  �ل���ن�������ش���اء  ل��ب��ع�����ش  �الك����ت����ئ����اب 
�حلالة  ه��ذه  يف  �لهرمونية.  �لتغري�ت 
على �ل�شيدة ��شت�شارة طبيبها �ملخت�ش 
ل��ه��ا م��ارك��ة ح��ب��وب م��ن��ع حمل  لي�شف 

�أخرى.

هل يعترب تدليك اجللد بالزيت اأمرا جيدا للب�شرة؟ اأم هو مبثابة اعتداء 
اأع�شاء  كربى  عن  جديدة  حلقائق  يتطرق  كتاب  موؤلفة  ت�شف  كما  عليها 
ج�شم االإن�شان، وكيف ميكن حت�شني مناعة الب�شرة احل�شا�شة �شد االأ�شعة 

احلارقة.
الب�شرة"  مثل  "ل�شيق  كتابها  يف  كبرية  م�شاحة  اأدلر  ييل  الطبيبة  تويل 
للحديث عن اأهمية التغذية للب�شرة الن�شرة. ومل يُفت املوؤلفة اأن تتحدث 

عن انعكا�س اأهمية ب�شرة االإن�شان على ا�شتخداماته يف االأدب الب�شري 
ال�شيئة  النف�شية  احلالة  �شوء  عن  يعربون  عندما  االأملان  قول  مثل 

�شديد  االإن�شان  و�شفهم  و  جلده  يف  م�شرتيح  غري  اإنه  ما:  ل�شخ�س 
ورغم  بالقول:  علقت  ثم  اجللد"  رقيق  "اإنه  بالقول:  احل�شا�شية 
ذلك، فاإن القليل من النا�س هم الذين يعلمون حقيقة الب�شرة وكيف 

تعمل وخا�شة املهام احليوية التي توؤديها لنا.
بداأت اأدلر كتابها بتف�شيل طبقات اجللد بدءا من الطبقة العليا، الب�شرة، 
اجللد.  حتت  الن�شيج  ثم  مبا�شرة،  الب�شرة  تلي  التي  االأدم��ة  طبقة  ثم 
يف  يعرف  ما  اأو  ال�شامة  مثل  كلمات  تعنيه  ما  ذلك  خالل  املوؤلفة  وتو�شح 
ال�شغرية  التجعدات  و  الندبات  و  "الوحمة"  ب�  العربية  البلدان  بع�س 
ثم  البالغات(  الفتيات  لدى  اجللد  طبوغرافيا  يف  )تغريات  ال�شلوليت  و 
الب�شرية  والتدخالت  التجميل  وم�شتح�شرات  ال�شم�س  تاأثري  اإىل  يتطرق 

مثل الو�شم واحلقن امل�شاد للتجاعيد "البوتوك�س".

حقائق واأ�سرار جديدة 
عن كربى اأع�ساء االإن�سان
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�ش�ؤون حملية
االإلتحاق مبراكز ال�شرطة جتربة جديدة ومفيدة

طلبة »�سيفنا مميز«  يكت�سبون مهارات  التوا�سل مع اجلمهور
•• ابوظبي - الفجر

عام   مدير  �ل�شريفي   علي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �ك��د  
�أب��وظ��ب��ي ، ح��ر���ش  �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة  لل�شرطة   �شرطة 
ع��ل��ى ت��وف��ري  �أن�����ش��ط��ة مم��ي��زة   ل��ط��الب �شيفنا مميز 
�لعامة  للقيادة  �لتابعة  �ل�شرطة  مب��ر�ك��ز   �مللتحقني 
�أبوظبي  �شمن  برنامج مهنتي  �لذي يقدم   ل�شرطة  
جتارب عملية للطالب  وتعريفهم  ببيئة  و�آلية �لعمل 
�ل�شرطي و�الأمني و غر�ش �لقيم  �الإيجابية و�ملو�طنة 
�لتي  ب��اخل��دم��ات  وتعريفهم   نفو�شهم  يف   �ل�شاحلة 
�جلمهور  م��ع  ،و�ل��ت��و����ش��ل   ، �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  تقدمها 
مبادر�ت  نطاق  �شمن  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  ومفهوم   ،

جمتمعية بالتعاون مع جمل�ش �أبوظبي للتعليم .
و�أ�شار �إىل  �ن  �لربنامج ��شتمل على تعريف �لطالب 
بتجربة �لعمل �ل�شرطي يف �ملر�كز من خالل ممار�شات 
و�قعية  كما �طلعو� على جهود ها يف تقدمي �خلدمات 
��شتقبلت  ،حيث  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  وف��ق  للجمهور 
و�ملقام   ، �أبوظبي  يف  و�لرو�شة  خليفة  �شرطة:  مر�كز 
�لعني    و�ل�����ش��اد يف منطقة  و�ل��ق��وع  ه���ز�ع وهيلي  وف��ل��ج 
�لطالب ، و ��شندت �ليهم �أعمال ومهام مثل: �لتو��شل  
، و طبيعة �لعمل �ل�شرطي ، وجهوده يف  مع �جلمهور 

خدمة �ملجتمع.
و�أ�شاد بالتعاون بني  �شرطة �أبوظبي  وجمل�ش �أبوظبي 
للتعليم  يف  خدمة �الأهد�ف  و�لتطلعات �مل�شرتكة  من 
خالل برنامج "�شيفنا مميز " و�لذي يعد  �أول م�شروع 
 ،  2001 منذ  �ل�شيفي  للن�شاط  �أب��وظ��ب��ي  �م���ارة  يف 
ل��ل��ن�����ش��اط �ل�شيفي  و�أح�����د م���ر�ك���ز �جل����ذب �حل��ي��وي��ة 
ملو�هب  ودع��م��ه   ، �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الم����ار�ت  دول���ه  يف 
�أوق��ات �الإج��ازة �ل�شيفية  �لطالب، من خالل ��شتثمار 
بالنفع للمجتمع، وممار�شة �الأن�شطة �لعلمية و�لفنية 

و�لريا�شية و �لثقافية و �لرت�ثية .
وثمن  �شعادة مدير عام �شرطة  �أبوظبي روؤية  �ملجل�ش 
وت��رك��ي��زه ع��ل��ى غ��ر���ش ح��ب �خل���ري و�ل��ت��ط��وع وخدمة 
�ملجتمع كقيمة عليا يف جمتمعنا ومبد�أ �أ�شا�شي يف حياة 
�أبنائنا �لطالب ، متا�شياً مع توجيهات �شاحب �ل�شمو 
2017 يف  ع��ام  ، �أن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 

دولة �الإمار�ت �شيكون �شعاره "عام �خلري" .
و�أ�شاد حممد �شامل �لظاهري، �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لعمليات �ملدر�شية"مبجل�ش �أبوظبي للتعليم  بال�شر�كة 
بني جمل�ش �بوظبي للتعليم و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�بوظبي و تعاونها  وترحيبها  بالتحاق �بنائها �لطالب  
�شرطة  م��ر�ك��ز  م��ن  ع��دد  " يف  "مهنتي  برنامج  �شمن 
�أبوظبي و�لعني، ليتعرفو� على �ملهام و�لو�جبات �لتي 

تقوم بها �ملر�كز و�خلدمات �لتي تقدمها للجمهور.
�أن �ل�����ش��ب��اب و�ل��ن�����شء حم��ط �ه��ت��م��ام ورعاية  و�أو����ش���ح 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي وف����رت  �ل��دع��م �لالحمدود 
و�ملعرفية   �لعملية  مهار�تهم  وتنمية  �ل�شباب  الإع��د�د 
ملا يعزز مت جهود �لتطوير يف م�شرية �خلري و�لعطاء 

�لتي ت�شهدها بالدنا يف �ملجاالت كافة 
 و�أ�شاف :  �إن برنامج »�شيفنا مميز« ي�شتهدف جميع 
وجميع  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �حلكومية  �مل��د�ر���ش  ط��الب 
وم�شتوى  عالية  ب��ج��ودة  يت�شم  و  �ل��در����ش��ي��ة،  �مل��ر�ح��ل 
جمتمعية  مب�شاركة  م�شوقة،  ت��رب��وي��ة  بيئة  يف  ع��امل��ي 
فاعلة لتنمية �شخ�شية �لطلبة ومهار�تهم يف جو من 

�لرتفيه و�الإبد�ع.
�إىل  ي��ه��دف  مميز”  “�شيفنا  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�الرتقاء باالأن�شطة �لال�شفية وذلك من خالل فريق 
عمل موؤهل ي�شعى ال�شتثمار �أوقات فر�غ �لن�شء  ويلبي 

�حتياجاتهم مب�شاركة 
يوفر  ك��م��ا  ف��اع��ل��ة،  ت��رب��وي��ة و جمتمعية  م��وؤ���ش�����ش��ات    
�هتمامات  ت��ر�ع��ي  لالأن�شطة   ج��اذب��ة  بيئة  �ل��ربن��ام��ج 
مدربني  باإ�شر�ف  مدرو�شة  بر�مج  لهم  وتقدم  �لطلبة 

متخ�ش�شني، 
وقال �لظاهري، �أن �لربنامج ي�شهم يف  توجيه �شلوكيات 
وثقافية  علمية  ومهار�ت  معارف  و�إك�شابهم  �لطالب، 
و�جتماعية وريا�شية ومهنية وتر�ثية متنوعة، ف�شاًل 
عن غر�ش قيمة �لعمل �لتطوعي لدى �لطلبة و�أهمية 

�ملحافظة على �لبيئة.

�لكتبي،مدير  باحلبالة  �شامل  عبيد  �لعميد  و�لتقى  
قطاع �ملو�رد �لب�شرية ب�شرطة �بوظبي  جمموعة من 
�لطالب �مل�شاركني يف برنامج �شيفنا مميز  و�ملوزعني 
يف  �ل�شاملة   �ل�شرطة  وم��ر�ك��ز  �الد�ر�ت  خمتلف  على 

�إمارة  �أبوظبي .
و�أكد �لعميد ثاين بطي �ل�شام�شي مدير �إد�رة �لتدريب 
برناجمي  �أه��م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  �ل��ع��م��ل  وف��ري��ق   ،
مميز2017"  "�شيفنا  برنامج   �شمن  مهنتي"   "
غر�ش  يف  للتعليم   �بوظبي  جمل�ش  م��د�ر���ش  ل��ط��الب 
قيم حب �خلري و�لتطوع وخدمة �ملجتمع كقيمة عليا 
وكمبد�أ �أ�شا�شي يف جمتمع دولة �المار�ت ، متا�شيا مع 
�لعطاء  مفاهيم  تر�شيخ  و  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
و قيمه، من خالل خمتلف �الأن�شطة و�لفعاليات �لتي 
عقولهم  و��شتثمار  �لطلبة  م��ه��ار�ت  لتطوير  ت�شعى 

�الإبد�عية.
ولفت �إىل �أهمية �لرب�مج يف  تعزيز مفهوم �لتعاون بني 
�لطلبة و�أولياء �أمورهم و�الهتمام بالعاد�ت و�لتقاليد 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  �ملجتمعي  �ل��ت��ع��ام��ل  �شمن 
وتعزيز �لهوية �لوطنية وغر�ش ثقافة �لعمل �لتطوعي 

وعمل �خلري لدى �لطلبة.
"�لذي   2017 مميز  "�شيفنا  ب��رن��ام��ج  طلبة  وك���ان  
ينظمه جمل�ش �أبوظبي للتعليم ،  تعرفو� على �خلدمات 
ومهام عملها  ، وطبيعة  �ل�شرطة  تقدمها مر�كز  �لتي 
،و�لتو��شل مع �جلمهور ، ومفهوم �ل�شر�كة �ملجتمعية 
للطالب   �أبوظبي  �شرطة  نفذتها  �أن�شطة  خالل  من   ،
�مللتحقني مبر�كزها ، �شمن نطاق مبادر�تها �ملجتمعية 

وبالتعاون مع جمل�ش �أبوظبي للتعليم .
�ملر�كز  �ل�شرطي يف  �لعمل  �لطلبة على جتربة  و�طلع 
نطاق  �شمن  للجمهور  �خلدمات  تقدمي  يف  وجهودها 
روؤية �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي ، يف تقدمي �أف�شل 
��شتقبلت  ،حيث  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  وف��ق  �خلدمات 
�ملقام وفلج هز�ع وهيلي وقوع و�ل�شاد  مر�كز  �شرطة: 
، جمموعة من طلبة �شيفنا مميز  �لعني   يف منطقة 
مثل:  و�مل��ه��ام  �الع��م��ال  بع�ش  �ليهم  ����ش��ن��دت  بحيث   ،
�لتو��شل  مع �جلمهور للتعرف عن قرب على طبيعة 

�لعمل �ل�شرطي �لذي ت�شطلع به �ملر�كز.
مدير  نائب  �ل�شبو�شي،  �شيف  مبارك  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة منطقة �ل��ع��ني ل�����ش��وؤون �مل���ر�ك���ز، �أن 
لتاأهيل �لطالب بكل  �إعد�دها  �لتي مت  �مل��ب��ادر�ت   هذه 
ماهو مفيد ومثمر ومبا يعود عليهم بالنفع و�لفائدة 
�شقل  �إىل  �أ�شا�شاً  تهدف  �مل��ع��ريف،  خمزونهم  وي��رثي   ،
مهار�ت �لطلبة و�إك�شابهم �خلرب�ت عرب �الطالع على 

�آليات �لعمل يف خمتلف �ق�شام  �ملر�كز.
تو�شيع  �أهمية  على  �ل�شرطية   �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���ش  و�أك���د 
�آفاق �لتعاون و�لتكامل بني �ل�شرطة وجمل�ش �أبوظبي 
للتعليم، يف �إطار �لتن�شيق وتعزيز تبادل �خلرب�ت �لتي 
ت�شاهم يف �شقل مهار�ت طلبة �شيفنا مميز، و�إك�شابهم 
�خلرب�ت من و�قع �لتطبيق �لعملي ومهار�ت �لتعامل 

مع خمتلف �ملهام و�لو�جبات �ل�شرطية.
كما تعرف �لطلبة �إىل مهام مركز �شرطة �لرو�شة يف 
مكت�شبات  على  �حلفاظ  يف  عنا�شره  وجهود  �أبوظبي، 
�لعفاري  �ملقدم حمد عبد�هلل  و�ال�شتقر�ر وكان  �الأمن 

�أن  مثل  م���وؤك���د�ً   ، �ل��ط��ل��ب��ة   ��شتقبل   ، �مل��رك��ز  ، م��دي��ر 
من  بامل�شوؤولية  �ل�شعور  م��ن  متّكنهم   �ل��رب�م��ج   ه��ذه 
�حلفاظ  يف  �ل�شرطة  عنا�شر  بجهود  تعريفهم  خ��الل 
م�شتوى  رف���ع  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة   ، �الأم����ن  مكت�شبات  ع��ل��ى 
�لعمرية  فئاتهم  مبختلف  للطالب  �الأمنية  �لثقافة 
�أنهم  �إىل  ،م�شري�ً  باأنف�شهم  ثقتهم  و�لدر��شية،وتعزيز 
�ط��ل��ع��و� خ���الل �ل��ت��ح��اق��ه��م ع��ل��ى �الأع���م���ال و�خلدمات 

و�ملهام و�لو�جبات �لتي يقوم بها �ملركز.
تعزز   و�ل���رب�م���ج  �مل����ب����ادر�ت  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
و�ملجتمع من خالل  �ل�شرطة  �ملجتمعية بني  �ل�شر�كة 
�ملحلي  �ملجتمع  فئات  جميع  م��ع  و�مل�شاركة  �لتو��شل 
و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �الح��ت��ي��اج��ات �الأم��ن��ي��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 
جهود موحدة يف �شبيل تنمية �حل�ش �الأمني، ل�شمان 
�أعلى درجات �لطماأنينة و�لثقة �شمن خدمات مطورة 
و�لتفاعل مع  �لتو��شل  تعتمد على ح�شن  وذ�ت جودة 

�ملو�طنني و�ملقيمني.
�أما يف مركز �شرطة خليفة،  فقد ��شتمع �لطلبة  �لذين 
عتيق  �مل��ق��دم  حممد  م��ن  ���ش��رح  �إىل  ب��امل��رك��ز  �لتحقو� 
�مل��رك��ز  يف جمال  ،ع��ن جتربة  �ملركز  �حل�شاين، مدير 
�لعمل �ل�شرطي وتعرفو� على طبيعة �ملهام �لتي يقوم 
تعرفو�  كما   ، للجمهور  يقدمها  �لتي  �خلدمات  و  بها 
على كيفية �لتعامل مع �جلمهور و�أد�ء �لو�جب يف �طار 

روح �لفريق �لو�حد.
وقال �حل�شاين �إنه  مت �إع��د�د برنامج تدريبي للطلبة 
ت�شقل  م��ه��ار�ت  ليكت�شبو�  ب��امل��رك��ز،  �ل��ت��ح��ق��و�  �ل��ذي��ن 
وتغر�ش  �لوطنية  �ل���روح  تعزيز  يف  وت�شهم  مو�هبهم 
قيم �ملبادرة لديهم، و�شغل �أوقات فر�غهم مبا هو مفيد 

ونافع خالل �لعطلة �ل�شيفية.
�أن�شطة  م�����ش��ارك��ون يف  ط��ل��ب��ة  �أج���م���ع  ج��ان��ب��ه��م  وم����ن 
مميز  �شيفنا  �شمن  و»مهنتي«،  "هويتي"  برناجمي 
�لعني  ومنطقة  �أبوظبي  �شرطة  �مللتحقني يف مر�كز   ،
على متيز �لربنامج، م�شيدين  بنهج  �شرطة  �أبوظبي 
يف تعريف �لطلبة مبفهوم �لهوية �لوطنية و�لرت�ثية 
�ملتمثلة يف �ل��ق��ي��م و�ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د �الأ���ش��ي��ل��ة  يف 
 ، للوطن  و�النتماء  �ل��والء  وتعزيز  �الم���ار�ت،  جمتمع 
وتطوعية  جمتمعية  خدمة  �شاعات  خ��الل  من  وذل��ك 

وفق روؤية عام �خلري 2017.
و�أفاد �لطلبة، �إن �لربنامج �لتدريبي يف �ملر�كز �ل�شرطية 
�ك�شبهم  �لعديد من �ملهار�ت و�خلرب�ت �لتي ت�شاعدهم 
�إىل بيئة  على �النخر�ط يف �حلياة �لعملية، و�لتعرف 
م�شتقبلهم  يف  ت�����ش��اع��ده��م  و�ق��ع��ي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ع��م��ل 
�لوظيفي  �لعمل  �أمن���اط  ممار�شة  خ��الل  م��ن  �لعملي 
�إطار �شيا�شة ت�شجعهم  على  ، ويف  �ملر�كز  �أق�شام  د�خل 

��شتغالل �أوقات فر�غهم يف ما يفيد �ملجتمع.
و�أك����د �ل��ط��ال��ب حم��م��د ح�����ش��ن �مل��زي��ن��ي، �ل����ذي �لتحق 
مبركز �شرطة �لرو�شة باأبوظبي  �أن �لتجربة مفيدة، 
على  �لتعرف  يف  �لفر�شة  منحه  �لربنامج  �أن  خا�شة 
طبيعة  �لعمل يف نظام �ملوؤ�ش�شات مما ير�شده  الختيار 
و�ختيار  �جلامعية  �ل��در����ش��ة  يف  �ملنا�شب  �لتخ�ش�ش 

�لوظيفة �ملنا�شبة م�شتقباًل.
وقال �لطالب علي �أحمد �ملزيني ، �لتحقت بالربنامج 
يف مركز �شرطة �لرو�شة  ،من �أجل �لتعرف �إىل �ملهام، 

�مل�����ش��وؤول��ي��ة، و�الندماج  �ل��ع��م��ل��ي، وحت��م��ل  و�ل��ت��دري��ب 
م��ع �ل��وظ��ي��ف��ة وط��ري��ق��ة �إجن����از م��ع��ام��الت �ملر�جعني، 

و�ال�شتفادة من وقت �لفر�غ خالل �لعطلة �ل�شيفية .
�شعود  ،وم��ان��ع  �مل��ه��ريي  �ل�شيبة   �شامل  �لطلبة    و�أك���د 
�شرطة  مركز  من  �لبلو�شي  ح�شني  وحممد  �لبلو�شي، 
�ملقام يف �لعني  �أن �لتجربة مفيدة، خا�شة يف �لتعرف 
عن قرب على طبيعة مهام عنا�شر �ل�شرطة ، ومعرفة 
�ل���ت���و�����ش���ل م���ع �جل���م���ه���ور، و ك��ي��ف��ي��ة تقدمي  ك��ي��ف��ي��ة 
�لبالغات،وعربو� عن �شكرهم  ملجل�ش �أبوظبي للتعليم 
و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي على توفري �لدعم و 

كل �الإمكانيات و �مل�شاندة لهم.
�لتحقت مبركز  �لبلو�شي:  �أن��ور  مبارك  �لطالب  وقال 
�شرطة �ملقام، و�أ�شعى لالن�شمام  بال�شرطة م�شتقباًل، 
�جلمهور،  مع  �لتعامل  كيفية  على  قرب  عن  وتعرفت 
ومدى �هتمام �ل�شرطة بخدمة �ملر�جعني، يف ما �عترب  
بالربنامج  �لتحاقه  �ل�شرياين،  �شعيد  على  �لطالب 
ف��ر���ش��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن وق���ت �ل��ف��ر�غ خ���الل �لعطلة 
�ل�شفية  ، و�لتعرف عن قرب على بيئة �لعمل �ل�شرطي 

و طبيعة �أعمالهم، وطرق �لتعامل مع �جلمهور.
�أهمية  خليفة  ���ش��رط��ة  مب��رك��ز  �ل��ت��ح��ق��و�  طلبة  .و�أك����د 
�لربنامج يف �لتعرف �إىل بيئة �لعمل و حتمل �مل�شوؤولية 
��لربنامج  �أن   ، �حلارثي  �حمد  ج��الل  �لطالب  ،وق��ال 
�ملوؤ�ش�شات  �لعمل يف نظام  �آلية  �لتعرف على  مكنه من 
�لدر��شة  يف  �مل��ن��ا���ش��ب  �لتخ�ش�ش  الخ��ت��ي��ار  و�ر����ش���اده  

�جلامعية و�ختيار �لوظيفة �ملنا�شبة يف �مل�شتقبل.
، و�ل����ذي �لتحق  �ل��ط��ال��ب ع��ل��ي نبيل �حل��م��ادي  وق���ال 
مبركز �شرطة خليفة �إن فكرة �لربنامج متميزة، حيث 
توؤهل �لطالب الختيار م�شاره �جلامعي، ويتعرف �إىل 
بيئة �الأعمال، مو�شحاً �أنه تعرف على �ملهام �لتي يقوم 
بها جهاز �ل�شرطة و�خلدمات �الجتماعية �لتي يقدمها 

وترتبط باملجتمع �رتباطاً وثيقاً .
ويتفق معه زمالئه عبد�لعزيز ها�شم �مل�شعبي وحمد 
�أن  موؤكدين  �ل�شيز�وي،  ح�شن  وحممد  �لعريف  �شامل 
�الن�شطة  خ��الل  م��ن  �لطلبة  باعمال  �هتم  �لربنامج 
خليفة  �شرطة  مبركز  �لتحاقهم  عند  مار�شوها  �لتي 
ومعارف  �شخ�شية  مهار�ت   �كت�شاب  من  مكنهم  كما   ،
و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت  �اله��ت��م��ام   �إىل ج��ان��ب   ج��دي��دة 
وتعزيز �لهوية �لوطنية وغر�ش ثقافة �لعمل �لتطوعي 

وعمل �خلري.
كادر 

 تعزيز  امل�شاركة  املجتمعية 
ملجل�ش  مميز....2017«  »���ش��ي��ف��ن��ا  ب��رن��ام��ج  ي��ع��زز   
�ملد�ر�ش  ط��الب  ي�شتهدف  �ل���ذي   - للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي 
�ملجتمعية  �مل�����ش��ارك��ة   - �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
خمتلف  مع  تعاون  �شر�كات  بناء  خ��الل  من   ، �لفاعلة 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ومنها   ، �ملجتمعية  �ملوؤ�ش�شات 
و�إك�شابهم  �لطالب  �شلوكيات  توجيه  بهدف   ، �أبوظبي 
معارف ومهار�ت علمية وثقافية و�جتماعية وريا�شية 
ف�����ش��اًل ع��ن غ��ر���ش قيمة  ومهنية وت��ر�ث��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، 
على  �ملحافظة  و�أهمية  �لطلبة  لدى  �لتطوعي  �لعمل 
�لبيئة و تنمية �شخ�شية �لطلبة ومهار�تهم يف جو من 

�لرتفيه و�الإبد�ع.
وي��ه��دف �مل�����ش��روع �ىل �إر����ش���اء م��ف��ه��وم �ل��ع��ط��اء كتوجه 
خالل  م��ن  و�ل��ب��ذل،  �لعطاء  قيمة  وتر�شيخ  جمتمعي 
�لتي تعمل علي تطوير  و�لفعاليات  �الأن�شطة  خمتلف 
�لعقليات �لطالبية، �إذ ي�شتطيعون �أن يحددو� رغباتهم 
وم��ي��ول��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة و �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�الإب����د�ع����ي����ة، من 
فرتة  �أث��ن��اء  �الأن�شطة  يف  م�شاركتهم  �مل�شتمرة  خ��الل 
�لربنامج  . وتعرف  جمموعة من �لطالب �مل�شاركني 
يف بر�مج "�شيفنا مميز " من خالل برناجمي مهنتي 
وه��وي��ت��ي ع��ل��ى  م��ف��ه��وم �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لرت�ثية 
�ملتمثلة يف �ل��ق��ي��م و�ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د �الأ���ش��ي��ل��ة  يف 
للوطن  و�الن��ت��م��اء  �ل����والء  وتنمية  �الم�����ار�ت  جمتمع 
و�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة وذل���ك م��ن خ���الل ���ش��اع��ات خدمة 
 ،2017 �خل��ري  ع��ام  روؤي���ة  وف��ق  وتطوعية  جمتمعية 
درجات  �أوىل  ع��ل��ى  �لطلبة  »م��ه��ن��ت��ي«  ب��رن��ام��ج  وي�����ش��ع 
�ل��ع��م��ل �ل��وظ��ي��ف��ي، ح��ي��ث  ���ش��ارك��ت ف��ي��ه �ل��ع��دي��د من 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية باإمارة  �بوظبي.

بهدف م�شاعدة اليتيم على تخطي �شدمة الفقد

االأب فقد  ل�سدمة  ال�سلبية  االآثار  من  االأبناء االأيتام  تخطي" يقي  "برنامج 
••  ال�شارقة –الفجر:

�الجتماعي  ل��ل��ت��م��ك��ني  �ل�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت����ويل 
�الأي��ت��ام من  �الأب��ن��اء  ووق��اي��ة  ب�شحة  كبري�ً  �هتماماً 
�لتاأثري�ت �لنف�شية و�الجتماعية لفقد�ن �الأب، لذ� 
ي�شتخدم  �ل��ذي  »تخطي«  برنامج  �ملوؤ�ش�شة  طرحت 
�الأ���ش��ال��ي��ب �ل��رتب��وي��ة و�ل��ع��الج��ي��ة يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
و�لعمل على  �ل��وف��اة،  �آث��ار �شدمة  لتخطي  �الأي��ت��ام 
رفع  �إىل  تهدف  خطة  وف��ق  طريقهم،  م��ن  �إز�ل��ت��ه��ا 
�لثقة بالنف�ش، وت�شاعد على بناء �ل�شخ�شية �ملرنة 
�الأزمات،  و�إد�رة  �جلديدة  �ملو�قف  الحتو�ء  �لقابلة 
للخروج باأقل �خل�شائر �ملمكنة على نف�شية �ليتيم. 
ل��ف��ئ��ت��ني خمتلفتني  �ل��ربن��ام��ج من���وذج���ني  وي�����ش��م 
�شن  م��ن  �الأوىل  �لفئة  ت�شمل  �الأي��ت��ام،  �الأب��ن��اء  م��ن 
12 �ىل  �لثانية من عمر  و�لفئة  �شنة،   11 6 �ىل 
�لعمل يف �لربنامج �نطالقاً  18  �شنة، حيث يبد�أ 
للتعرف على  �لطفل  �الأم ثم مع  �لتو��شل مع  من 
�الإجر�ئية وفقا  �الأ�شاليب  �مل�شكلة ومن ثم حتديد 

لطبيعة �الأبناء ومر�حلهم �لعمرية.

تخطي ت�شاعد اليتيم للتوافق مع حياته اجلديدة
و���ش��رح��ت �الأ����ش���ت���اذة م���رمي م���ال �هلل رئ��ي�����ش ق�شم 
م�شكلة  �ل��وف��اة  �شدمة  ت�شكل  �لنف�شية:  �خل��دم��ة 
�آث��اره��ا على  كبرية تعرت�ش طريق �الأي��ت��ام وت��رتك 
�ملو�قف  م��ع  �ملوؤ�ش�شة  تتعامل  ول��ذل��ك  م�شتقبلهم، 
عالج  �أ�شاليب  با�شتخد�م  وتقوم  بجدية،  �ملختلفة 
�لتنفي�ش  على  �ليتيم  م�شاعدة  بهدف  متخ�ش�شة 
�لوفاة،  �شدمة  لتخطي  تدريجي  ب�شكل  �النفعايل 
مو�جهة  يف  ي�شاعدهم  ق���وي  نف�شي  �أ���ش��ا���ش  وب��ن��اء 

�حلياة بعد وفاة �الأب.
وتابعت �أنه من منطلق حر�ش �ملوؤ�ش�شة على �شحة 
��شتحد�ث  بها مت  و�الهتمام  �لنف�شية  �ليتيم  �البن 
�لعديد من �لرب�مج على مد�ر �لعام لتمكن �الأبناء 

�لذي  �لنف�شية، وياأتي برنامج تخطي  �لناحية  من 
متكامل  ع��م��ل  منهج  لي�شبح  بعناية  �ع��ت��م��اده  مت 
لتخطي مرحلة �شدمة �لفقد و�لتو�فق مع �حلياة 
�إىل  للو�شول  �أك��رب  بثقة  عليها  و�الق��ب��ال  �جلديدة 
وتًدعم  كما  �الأي��ت��ام،  الأبنائنا  �شليمة  نف�شية  �شحة 
�ملوؤ�ش�شة �لرب�مج باملتابعات �مل�شتمرة الأبنائها �الأيتام 

لدر��شة تطور �حلالة �لنف�شية لكل �بن .

اأ�شاليب متنوعة للتعامل االأمثل مع الفقد
�ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �ل��ت��ي  تخطي  ور����ش  ب��ر�م��ج  تعد 
على  �ليتيم  �الب��ن  ت�شاعد  خ�شبة  بيئة   ، ملنت�شبيها 
ت��ف��ري��غ م�����ش��اع��ره ب��ط��ري��ق��ة �إي��ج��اب��ي��ة و���ش��ح��ي��ح��ة ، 
�ال�شرت�تيجيات  م��ن  �لعديد  ��شتخد�م  خ��الل  م��ن 
وتدريبهم  و�مل�شاندة  بالدعم  لت�شعرهم  �ل��د�ع��م��ة 
�حلياة  متطلبات  مع  و�لتو�فق  �ل��ذ�ت  تطوير  على 
،ب���ه���دف �ل��ت��ق��رب من  ب��ع��د غ��ي��اب �الأب  �جل���دي���دة 
�الأب���ن���اء و�إ����ش���ع���اره���م ب��ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وك�����ش��ب وده���م، 
�إىل �جل��و�ن��ب �خلفية لديهم  �ل��ت��ع��رف  م��ن خ��الل 
تنمية  �إىل  ت�����ش��ع��ى  ك��م��ا  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م،  وم��الح��ظ��ة 
�جلو�نب �الإيجابية لديهم وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم، 
وتوجيههم  �ملفيدة،  �ل��رب�م��ج  يف  طاقاتهم  وتفريغ 
�لتو��شل  تتيح  �ل��ط��رق،مم��ا  باأن�شب  �ل�شو�ب  نحو 
م����ع ���ش��خ�����ش��ي��ة �الأب�����ن�����اء ب��ط��ري��ق��ة م���ب���ت���ك���رة. كما 
�الإجر�ئية  �الأ�شاليب  من  �لعديد  خاللها  ت�شتخدم 
�لهادفة  �لق�ش�ش  باختيارها  �لق�ش�شي  كاالأ�شلوب 
و��شتبد�له  حزنهم  تخطي  على  ت�شاعدهم  �ل��ت��ي 
�لور�ش  �لو�قع. وت�شمل  �لتكيف �الأمثل مع  بفنيات 
جل�شات  خ��الل  م��ن  �ملفاهيم  تعديل  �أ���ش��ل��وب  �أي�شا 
و�جلمعي،  �لفردي  و�الإر���ش��اد  �لتدريجي  �لتطمني 
و�أ�شلوب  �ل�����ذ�ت،  ت��ط��وي��ر  مت��اري��ن  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�ل�شلوكية، ومتارين �ال�شرتخاء كاليوغا،  �لنمذجة 
يف حم���اول���ة ل��ل��و���ش��ول �إىل �مل�����ش��اع��ر �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
�أعماق �البن �ليتيم و�لو�شول به �إىل حالة �ل�شفاء 

�لذهني وبالتايل �لتخل�ش من �ل�شغوط �لع�شبية 
و�لنف�شية مما ينعك�ش على حت�شن �أ�شلوب معي�شته 
�إ�شافة �إىل زيادة ن�شاطه �لبدين وغريها  �ليومية، 

من �الأ�شاليب �ملتنوعة �لتي تخدم �الأبناء.
 

برنامج عزوتنا 
يعد برنامج " عزوتنا "  �أحد �الأ�شاليب �مل�شتخدمة 
برب�مج تخطي حيث ي�شرب  �أروع معاين �لتو��شل 
م��ن��ه، وخ��ا���ش��ة مع  باليتيم، و�الق����رت�ب  �الإن�����ش��اين 
�أولئك �الأيتام �لذين لديهم �إح�شا�ش عميق بوجود 
فر�غ ملكان �الأب يف حياته، فتقوم �ملوؤ�ش�شة بالتعاون 
مع جنود تطوعيني ممن يتمتعون باحل�ش �الأبوي 
ميكنهم  مبا  �الأب��وي��ة  �لعاطفة  من  فائ�ش  ولديهم 
من �لقيام بدور �الأب  ، حيث يهدف �إىل مالأ �لفر�غ 
�أو �خلو�ء �لنف�شي �لد�خلي لالبن و�ك�شابه �لعديد 
من �لقيم �لذكورية �لتي يحتاجها �البن فاقد �الب 
و�لتي كان يكت�شبها من �الأب �شابقا ، فيثري لديهم 
�الإح�شا�ش بوجود �شند لديهم قريب منهم يف �حلياة 

يقا�شمهم م�شاكلهم وفرحتهم.
�مل����ه����ام نحوهم  م����ن  ب���ال���ع���دي���د  �مل���ت���ط���وع  وي����ق����وم 
و�شماع  �مل�شجد  �إىل  �جلمعة  ل�شالة  كا�شطحابهم 
�مل�شكالت  بع�ش  ح���ول  معهم  و�ل��ت��ح��اور  �خل��ط��ب��ة 
�ل�شلوكية حيث تقوم �ملوؤ�ش�شة باختيار �ملتطوع �لثقة 

يف �ملجتمع لي�شاهم يف �لربنامج.

هبة برا باأبيك.. م�شروع من االأيتام الآبائهم 
املتوفني

بر�ً   .. »هبة  �جلارية  �ل�شدقة  م�شروع  �إط��الق  كان 
�آباء  و�شقيا ماء عن  بناء م�شجد  �ملتمثل يف  باأبيك« 
�الأيتام �لذي �نطلق من �لربنامج �لنف�شي "تخطي" 
و�حد من �أهم �مل�شاريع �لتي التز�ل قائمة، حيث مت 
��شتحد�ثه لوقاية �البن �ليتيم من �الآثار �لناجمة 
عن فقد�ن �الأب، وتعزيز قيمة بر �لو�لد بعد وفاته 

يف نفو�ش �الأيتام و�ملجتمع ب�شكل عام، فولدت فكرت 
هذ� �مل�شروع لتاأ�شيل مبد�أ �لتعاي�ش مع �لفقد، وبناء 
عالقة �إيجابية من خالل م�شاريع �ل�شدقة �جلارية، 
�أعمال  خ��الل  من  �الأب  مع  �لتو��شل  فكرة  وغر�ش 
�لرب له عقب وفاته. حيث ت�شهم �ل�شدقة �جلارية 
يف �رتفاع ن�شبة �شعور �ليتيم باالرتياح �لنف�شي جتاه 
ذ�ته، و�لتي تعد مبثابة نوع من �لتو��شل و�لرب مع 
و�لده �ملتويف وتعبري عن مدى حبه وحنينه و�شوقه 
�لعاطفي  �لفر�شة لتحقيق �المان  له، مما متنحه 
�إىل  �ليتيم  �البن  بعقل  للو�شول  �لنف�شي  و�الإ�شباع 

تقبل فكرة موت و�لتعاي�ش �الإيجابي معها.

 مر�شال لتعزيز توا�شل اليتيم مع حميطه
م�شاعرهم  عن  بالتعبري  لالأيتام  �لربنامج  ي�شمح 
من خالل ت�شجيعهم على توجيه ر�شالة ل�شخ�ش ما 
حتقيقاً ملزيد من �لرت�بط بني �البن و�ملقربني منه، 
باالإ�شافة لتنمية �حل�ش �لوجد�ين لدى �ملحيطني 

بطبيعة �حتياجات �ليتيم �لنف�شية.

 رحلة نحو النجاح
تطوير  �إىل  ي�شعى  " برنامج  �لنجاح  نحو  " رحلة 
عدة  على  عر�شها  مت  �ل�شخ�شية  �الأب��ن��اء  م��ه��ار�ت 
و�آخر  نظري  جانب  على  �حتوت  خمتلفة،  جل�شات 
تطبيقي، يتعّلم �الأيتام منها مهار�ت عدة كالقيادة 
�ل�شغوطات  على  و�لتغلب  فريق  �شمن  و�ل��ت��ع��اون 
�ليتيم  تكيف  من  تزيد  �لتي  �مل��ه��ار�ت  من  وغريها 

وتبني قدر�ت وتقوي ثقته بنف�شه.
�ملوؤ�ش�شة  و�شعتها  �ل��ت��ي  �اله����د�ف  �أب���رز  م��ن  ول��ع��ل 
ه����و حت�����ش��ني وتقوية  �ل����ربن����ام����ج،  ه�����ذ�  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�لتكيف،  م��رون��ة  و�إك�����ش��اب��ه��م  بالنف�ش  �الأب��ن��اء  ثقة 
جديدة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  تعليمهم  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
يريدونها،  �لتي  �لنتائج  تغيري�ت، وحتقيق  الإجر�ء 
بطريقة  لالنتقال  �ملنا�شبة  ب����االأدو�ت  وت��زوي��ده��م 

ذكية �يجابية وبنجاح �إىل مرحلة �لبلوغ.

العالج بالر�شم
تنفذ �ملوؤ�ش�شة ور�شاً للعالج بالر�شم باعتباره و�شيلة 
للعالج، ميار�ش �الأبناء خاللها �لر�شم �حلر و�ملوجه 
ل��ت��ف��ري��غ ط��اق��ات��ه��م وم��و�ه��ب��ه��م، ح��ي��ث ت��رك��ز ور�ش 
و�شقلها،  �مل��و�ه��ب  �كت�شاف  على  بالر�شم  �ل��ع��الج 
هو�ياتهم.  �إىل  و�ل��ت��ع��رف  �الأب��ن��اء  ق���در�ت  وتنمية 
�لر�شم و�شيلة جيدة لكل يتيم كي  حيث تعد ور�ش 
�إفر�غها  عرب  وقلق  ت��وت��ر�ت  من  بد�خله  ما  يخرج 
�ل���ورق يف ���ش��ورة م��ع��ربة عما ي��ج��ول يف نف�شه  على 
من م�شاعر و�أفكار، ويوؤدي به لال�شرتخاء لي�شبح 
، ح��ي��ث ي��و���ش��ح �حلالة  �أك����رث ه�����دوء�ً و�����ش���ت���ق���ر�ر�ً 
�لعاطفية �لتي تعرتيه كاحلزن �أو �ملرح �أو �الكتئاب 
�أو �النعز�ل �أو غريها، لذ� يعد �لر�شم �أ�شلوباً ناجحاً 
�الإبد�ع  �أن��و�ع  من  ونوعاً  �ملخاوف  من  �لتخل�ش  يف 
،وبالتايل ي�شاعد �لفريق �ملخت�ش يف حتديد وتنفيذ 
�ل���ع���الج �ل�����الزم، مل���ا ل���ه م���ن ت���اأث���ري ف��اع��ل يف عالج 

�ل�شخ�شية  �أمناط  و�لك�شف عن  �مل�شكالت،  خمتلف 
لو�شع �خلطط �لعالجية �ملتنا�شبة معها.

�لتخل�ش من �مل�شاعر �ل�شلبية باللعب
�أما فيما يتعلق باأ�شلوب �لعالج باللعب فاإن �ملوؤ�ش�شة 
عند  �ل�شلبية  �ل�شحنات  لتفريغ  �للعب  على  تركز 
�ل��ع��الج��ات �لنف�شية  م��ن  ن��وع��اً  ب��اع��ت��ب��اره  �الأب���ن���اء 
يف  ت�شاعد  �لتي  �للعب  �أدو�ت  با�شتخد�م  �لناجحة، 
�لتعرف على �حلالة �لنف�شية لليتيم ومدى تفاعله 
مع حميطه، فهو و�شيلة تعبريية ت�شاعد �لطفل يف 
�إبد�ء �نفعاالته، و�إخر�ج معظم �مل�شاعر �لتي تعرتيه، 
�الإحباطات  تقليل  يف  �لعالجي  �للعب  ي�شاعد  كما 
�الإ�شباعات  حتقق  عدم  نتيجة  �لطفل،  تنتاب  �لتي 

�ليومية �لتي يحتاجها يف �ملو�قف �ملختلفة.
 وت�شعى �ملوؤ�ش�شة من خالل بر�جمها �ملتنوعة على 
�الأي��ت��ام وحتقيق  �أب��ن��اءه��ا  �حتياجات  على  �ل��وق��وف 
�ل�شلبيات  م���ن  �ل��ت��خ��ل�����ش  �أه��م��ه��ا  ع���دة خم���رج���ات 
و�ل�شلوكيات �خلاطئة و�إحاللها ب�شلوكيات �إيجابية 

لتحقيق �ل�شحة �لنف�شية �ل�شليمة الأبناء �ملوؤ�ش�شة.

من منظمة "رود�س ترا�شت" الدولية
ع�سو هيئة تدري�س يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

يفوز بجائزة "املعلم امللهم" لعام 2017 
•• اأبوظبي - الفجر

�ملنح،  ت��ق��دمي  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  تر��شت"،  "رود�ش  �أعلنت 
2017 لالأ�شتاذ ر�مي�ش جاجاناثان،  �مللهم" لعام  "�ملعّلم  عن منح جائزة 
�الأعمال  وري��ادة  �البتكار  ق�شم  رئي�ش  ونائب  �لهند�شة  يف  �لباحث  �الأ�شتاذ 

و�ملدير  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف 
�إيه دي‘، من�شة  ’�شتارت  �لعام ملن�شة 

�البتكار وريادة �الأعمال يف �جلامعة.
ت�شليط  �إىل  �جل���ائ���زة  ه���ذه  وت��ه��دف 
�ل�شوء على �أف�شل ممار�شات �لتعليم 
�ال�شتثنائية من جميع �أنحاء �لعامل، 
وي��ت��م �ل��رت���ش��ح ل��ل��ج��ائ��زة ع��رب دعوة 
�لطالب �حلائزين على منحة رود�ش 
ومدر�شني  م��ر���ش��دي��ن  ت��ر���ش��ي��ح  �إىل 
�لتاأثري  لهم  ك��ان  مّم��ن  ��شتثنائيني 
�لطالب  ه���وؤالء  م�شرية  على  �الأك���رب 
�الأك����ادمي����ي����ة ق���ب���ل ح�����ش��ول��ه��م على 
�أن  �إىل  وي�����ش��ار  �ل���در�����ش���ي���ة.  �مل��ن��ح��ة 

تقدم  �لعليا  للدر��شات  ’رود�ش‘  منحة 
�لدعم �لالزم للطالب �ملتميزين من جميع �أنحاء �لعامل لتمنحهم فر�شة 

�لدر��شة يف جامعة ’�أك�شفورد‘ �ملرموقة.
ومّت تر�شيح جاجاناثان للجائزة من قبل خريجة جامعة نيويورك �أبوظبي 
’رود�ش‘ لعام 2016، حيث كتبت فرح  فرح �شموط �حلا�شلة على منحة 
�الأ�شتاذ ر�مي�ش ي�شتحق هذه  باأن  �أعتقد  يف ر�شالة �لرت�شيح �خلا�شة بها: 
�جلائزة، الأنه يج�شد �ملعنى �حلقيقي �لذي ميثله �ملدر�ش و�ملر�شد، ف�شاًل 
لي�ش فقط كمعلم  �أكمل وجه،  �أد�ء و�جبه على  و�إخال�شه يف  تو��شعه  عن 

ولكن �أي�شاً كمربي يهتم بتوطيد عالقٍة جيدة مع طالبه.
�شررت  جاجاناثان:  ر�مي�ش  قال  �جلائزة،  على  ح�شوله  حول  تعليقه  ويف 
كثري�ً حينما �أبلغتني فرح �شموط، �لتي كنت و�حد�ً من مدر�شيها ملدة �أربع 
’رود�ش‘. �شنو�ت، بنباأ �ختيارها كاإحدى �لطالبات �حلا�شالت على منحة 
�ملا�شي،  �الأ���ش��ب��وع  تر��شت  رود����ش  م��ن  ر�شالة  تلقيت  ح��ني  للغاية  وت��اأث��رت 
مت  ق��د  و�أن���ه   ، �مللهم  �ملعلم  جل��ائ��زة  برت�شيحي  قامت  ق��د  ف��رح  �أن  مفادها 
بلوم،  �ألفريد  مع  حديثي  متاماً  �أذك��ر  و�أ���ش��اف:  �جلائزة.  لتلقي  �ختياري 
نائب رئي�ش جامعة نيويورك �أبوظبي، عندما عر�ش علي من�شباً يف هيئة 
�لتدري�ش قبل ت�شع �شنو�ت، حيث �أخربين باأن �لتميز يف �لتدري�ش و�لتوجيه 
هو �لركيزة �الأ�شا�شية �لتي تتمحور حولها ر�شالة جامعة نيويورك �أبوظبي، 
و�أنه يثق بقدرتي على �مل�شاعدة يف تعزيز �شري �لعملية �لتعليمية. و�أنا �أقّدر 
ثقة �آل بلوم وزمالئي بي يف �أن �أكون جزء�ً من هذه �مل�شرية �لر�ئعة جلامعة 
هاو�ش،  رود���ش  ك��ون، مدير  ت�شارلز  وّج��ه  وم��ن جهته،  �أبوظبي.  نيويورك 
ر�شالة تهنئة �إىل �لربوف�شور جاجاناثان قال فيها: توحي �لروؤية و�لطاقة 
�لكبرية �لتي يظهرها باحثي رود�ش �حلاليني هنا يف �أك�شفورد بوجود �أمٍل 
كبري يف م�شتقبل م�شرق، وال ينبغي �لتقليل من �شاأن قوة �ل�شد�قة و�الإبد�ع 
�أن  �أود  لذ�  و�ل�شعوبات.  �لتحديات  فيه  تكرث  باخلدمة يف عامل  و�لتفاين 
�أ�شكر ر�مي�ش جاجاناثان على دوره �لكبري يف هذ� �الأمر، وي�شرين �أن �أقدم 
له جائزة  �ملعلم �مللهم من منظمة رود�ش  لعام 2017، مع �لتقدير �لعميق 

للعمل �لذي �أجنزه يف �شبيل �إلهام �ل�شباب. 



�أن تغرّي �ملز�ج �أمر طبيعي لدى جميع �لب�شر.  ال �شّك يف 
ب���ع���و�م���ل خم��ت��ل��ف��ة حت�����ش��ل حولنا،  ف��م��ز�ج��ن��ا م��رت��ب��ط 

عدة  موؤثرة  عو�مل  �إىل  باالإ�شافة 
بالن�شبة  مب��ا���ش��ي��ن��ا.  ت��ت��ع��ّل��ق 

رد  ي��ك��ون  �مل���ر�ه���ق���ني،  �إىل 
�الأح����د�ث  ح��ي��ال  فعلهم 
�أو متطرفاً  فيه  مبالغاً 
ن���وع���اً م���ا. ول��ك��ن ذلك 
�أب��������د�ً وج����ود  ال ي��ع��ن��ي 

م�شكلة فعلية على غر�ر 
�النهيار �لع�شبي مثاًل.

اإ�شارات
ينبغي  �إ�شار�ت مهمة  ثمة 

�ل����ت����ن����ب����ه �إل����ي����ه����ا 
ح���������ال  يف 

�إذ� الحظت مثاًل  وجود هذ� �لنوع من �النهيار �لع�شبي. 
�أن �بنتك تعاين �إحباطاً ما، عليك �أن تبادري ب�شوؤ�لها حول 
�الأمر. ��شاأليها مثاًل عما يزعجها، �أو �إن كانت تريد 

�إطالعك على �أمر ما.
كوين مثاًل �شديقة لها و�طرحي �أ�شئلتك 
�أو  �مل��و�ع��ظ  �إع��ط��اء  بلطف ول��ي�����ش ع��رب 
تنفر منك  �شيجعلها  ذلك  الأّن  �لتهديد، 

وال يوؤدي �إال �إىل مزيد من �لتوتر.
لدى  �مل��ز�ج  تبّدل  �أن  تعريف  �أن  �أواًل  عليك 
للغاية  طبيعي  �أم���ر  و�مل��ر�ه��ق��ات  �مل��ر�ه��ق��ني 
�لهرمونية منها،  �شيما  �لتغرّي�ت، ال  ب�شبب 
�لتي تطر�أ على �جل�شد ومن ثم على �لن�شاط 
�لدماغي يف هذه �ملرحلة من �لعمر. وال �شّك 
فعلهم  رد  م��ن  �ل��ت��غ��رّي�ت جت��ع��ل  ه���ذه  �أن  يف 
ي��ج��ري حولهم.  م��ا  ك��ل  �إز�ء  ف��ي��ه  م��ب��ال��غ��اً 
�بنتك  ب��دت  �إن  تتاأففي  �أو  تنزعجي  ال 
ت��ع��ج��زي��ن عن  ك��ن��ت  م��ت��وت��رة، و�إن 

�لتنبوؤ بت�شرفاتها.

دليل ملمو�س
يكون  �حل������االت،  ب��ع�����ش  يف 
�الإف�������ر�ط يف �ل��ت��ع��ب��ري عن 
دلياًل  �ل���ع���ارم���ة  �مل�����ش��اع��ر 
ملمو�شاً على وجود خطب 
ع�شبي.  �ن��ه��ي��ار  �أو  م���ا، 
ر�قبي �بنتك يف فرت�ت 
�إن  متباعدة  زمنية 
��شتمر�ر  الح��ظ��ت 
�ل������ت������وت������ر ل����ف����رتة 
�أو  )�أ�شابيع  طويلة 
�أ����ش���ه���ر( ل���دي���ه���ا، من 
دون �أي �شبب حقيقي 
له. يف هذه �حلالة، يكون 

قلقك مربر�ً.
�ب��ن��ت��ك نوبات  ت��ع��اين  ه��ل 
و�شر�ٍخ؟  وب���ك���اٍء  غ�����ش��ٍب 
هل تبكي من دون �شبب 
و��شح؟ هل تعرّب عن 
�أو  �لد�ئم،  �شخطها 
غري  نف�شها  جت��د 

ت�شعر  �أو  ���ش��يء،  ك��ل  على  نف�شها  تلوم  �أو  ل�شيء،  �شاحلة 
بالذنب �لد�ئم؟ هل تتحدث دوماً عن �ملا�شي، وال تتكّلم 
�الأم���ور، فرمبا متّر  �إن الحظت ه��ذه  �مل�شتقبل؟  �أب��د�ً عن 

�بنتك بانهيار ع�شبي.
لديها  �شعوبة  �إن الحظت  �الأم��ر  تتاأكدي من  �أن  ميكنك 
�ملنا�شب  �لوقت  ت�شتيقظ يف  كاأن  �لروتينية،  �ملهام  �أد�ء  يف 
�أن تنهي فرو�شها �ملدر�شية. من  �أو  �إىل �ملدر�شة،  للذهاب 
�أعر��ش �النهيار �لع�شبي �الأخرى لدى �ملر�هقني  �شمن 
بها  يتمتعون  ك��ان��و�  بن�شاطات  �مل��ف��اج��ئ  �اله��ت��م��ام  غ��ي��اب 
�ل�شهية  وف��ق��د�ن  �ل��ن��وم،  ع���اد�ت  يف  كبري  وتغيري  �شابقاً، 
لالأكل، وغياب �لن�شاط و�لطاقة، ف�شاًل عن �ل�شعوبة يف 
�خلارجي،  �ل�شكل  و�إهمال  �ل��ق��ر�ر�ت،  �تخاذ  ويف  �لرتكيز 
�النهيار  �نعكا�شات  �أخ��ط��ر  وه��و  �مل��خ��در�ت،  �إىل  و�للجوء 

�لع�شبي.
نف�شهم  عن  �شلبي  ب�شكٍل  �أحياناً  �ملر�هقني  بع�ش  يتكّلم 
يف  برغبتهم  ويهددون  م�شتقبلهم،  �أو  �شخ�شيتهم  عن  �أو 

�إحلاق �الأذى بنف�شهم. 
حتى �أنهم قد يذهبون �إىل حّد �لتهديد باالنتحار.

متّر  �مل��ر�ه��ق��ة  �بنتك  �أّن  يف  �شكوك  �أي���ة  ل��دي��ك  ك��ان��ت  �إذ� 
�أك���رث من  ب��ظ��روٍف ع�شيبة، وب����اأن ت��غ��رّيه��ا �مل��ز�ج��ي ه��و 
مرحلة زمنية حمددة، عليك �أن تبادري مبفاحتتها حول 

�الأمر. �شاركيها قلقك.
و�رد،  �أم��ر  �النتحار  حماولتها  �أن  تعتربين  كنت  �إذ�  �أم��ا   
يخ�شى  و�����ش���ح.  ب�����ش��ك��ٍل  �الأم����ر  ح���ول  ت�شاأليها  �أن  عليك 
�لبع�ش �لقيام بذلك معتقدين باأن طرح �ل�شوؤ�ل ي�شاهم 
يف غر�ش تلك �لفكرة لدى �أوالدهم، يف حني �أنها رمبا مل 
تكن موجودة لديهم �شابقاً. �إن كنت تعتقدين ذلك فاأنت 
خمطئة، الأن �بنتك �ملر�هقة تعرف ما هو �النتحار ورمبا 

تفكر به، وهي تريد �أن يفاحتها �أحدهم بهذ� �ل�شاأن.

�شرورة امل�شاعدة
يف هذه �ملرحلة، �بنتك بحاجة �إىل م�شاعدة منك، لذ� ال 
ق��ويل لها كم  لها.  �إظ��ه��ار عاطفتك وحنانك  ت��رتددي يف 
حتبينها وكم حتتاجني �إىل وجودها قربك. �أفهميها �أنها 
�أذى كبري  �إن �أحلقت �الأذى بنف�شها فاإنها ت�شاهم باإحلاق 

مبن يحبونها ومن يحتاجون �إليها.
�إن الحظت �أن وجودك �حلنون و�لعطوف �إىل جانبها لي�ش 
كافياً، ال بّد �إذ�ً من ��شت�شارة �لطبيب �لنف�شي �الخت�شا�شي 
يف هذه �ل�شوؤون كي يخرجك من هذه �ملع�شلة ويوؤمن لك 

والبنتك ر�حة �لبال و�الأمان �لعاطفي و�لفكري.

يت�شّنج حني يرى اخل�شراوات
�أن  �لطبيعي  �ملذ�ق �حللو، لذ� من  م ليحب  �الإن�شان م�شمَّ

ل �الأطفال �لبطاطا �حللوة على �لربوكلي. يف�شّ
تذّوق  من��وه  من  معينة  مرحلة  يف  �لطفل  يرف�ش  كذلك   

�الأ�شناف �جلديدة.
مميزة  خلطات  بتح�شري  فاعلة  ��شرت�تيجية  تق�شي  لذ�   
مثل �مل�شروبات �ملخفوقة، �أو �الأ�شابع �ملنقوعة يف �ل�شل�شة 
وبي�ش  مربو�شة  بطاطا  مع  �لزيت  يف  مقلية  )خ�شر�و�ت 
خمفوق وملح وبهار(، �أو فطائر، �أو هري�شة )بطاطا، كو�شا، 

كرميا(،
و�لكو�شا  )ب��ال��ف��ط��ر  وي��خ��ن��ات  وب��ي��ت��ز�  ���ش��ن��دوي��ت�����ش��ات  �أو   

وبطاطا  و�أرز  م��ع��ك��رون��ة  م���ع  و�ل��ط��م��اط��م(  و�ل���ب���اذجن���ان 
�خل�شر�و�ت  من  نوعني  �لطفل  ياأكل  �أن  يكفي  و�شميد... 

يومياً كي يغطي حاجاته �إىل بع�ش �ملعادن و�لفيتامينات.
عّديل االأطباق التي يحّبها

�لتي  �الأ���ش��ن��اف  وت��ن�����ش��ي  ق���دوة لطفلك  ت��ك��وين  �أن  ي��ج��ب 
لينها وت�شعي على �ملائدة �أكرب عدد من �ملاأكوالت كي  تف�شّ

يكت�شف نكهات جديدة.
يتمّكن  �لوجبات كي  ي�شاعدك يف حت�شري  �أن  �طلبي منه   

من �شّم �ملاأكوالت ومل�شها وتذوقها بنف�شه.
�إذ� كان يحب �لربغر و�لهوت دوغ و�لبيتز�، ميكنك حت�شري 
)�شلمون  �إع���د�ده���ا  طريقة  وت��ع��دي��ل  منها  �شحية  ن�شخة 

م��دّخ��ن ب���دل حل��م �ل��ب��ق��ر، روك��ف��ور ب���دل �جل��ب��ن��ة �لذ�ئبة، 
�أ�شيفي  �لكات�شب...(.  �أو  �ملايونيز  ب��دل  طماطم  �شل�شة 

�أي�شاً �شر�ئح �خليار �أو �ملخلل.

الغازية  وامل�����ش��روب��ات  البطاطا  رق��ائ��ق  ع��ن  م���اذا 
وال�شكاكر؟

ال ميكن �أن نحرم �أوالدنا من هذه �الأ�شناف �لتي يحبونها 
�شننقل  الأن��ن��ا  بدينني  ي�شبحو�  �أو  مير�شو�  �أن  م��ن  خ��وف��اً 
�إليهم خماوفنا ونعزز لديهم ��شطر�بات �ل�شلوك �لغذ�ئي 

)فقد�ن �شهية، �شره مر�شي(.
يجب �أال حتّويل �ملاأكوالت �ل�شريعة �أي�شاً �إىل مكافاأة حني 
يف  ج��ي��دة  ع��الم��ات  يح�شد  �أو  �ل��ت�����ش��رف  �ل��ط��ف��ل  يح�شن 
�ملدر�شة الأن �لطعام ي�شبح مع مرور �لوقت طريقة لتفريغ 

�ل�شغوط �أو �شّد �لنق�ش �أو ��شتعادة �لر�حة.
يق�شي �حل��ل ب��اح��رت�م �ل��ق��و�ع��د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��ت��و�زن��ة مثل 
عمر  تنا�شب  بكميات  �ل��ع��ائ��ل��ة،  و���ش��ط  �مل��ائ��دة،  على  �الأك���ل 

�لطفل ون�شاطه و�شهيته. 
�لغذ�ئي  نظامه  �إىل  �ملف�شلة  ماأكوالته  �إ�شافة  ميكنك  ثم 
�لع�شر  ف��رتة  يف  �أو  �لفطور  على  نوتيال  ملعقة  باعتد�ل: 

بدل �لزبدة و�ملربى، 4 قطع ب�شكويت ع�شر�ً،
�ملاأكوالت  م��ن  وج��ب��ة  �أو  مقلية  ب��ط��اط��ا  �أو  م��ق��ل��ي  ���ش��م��ك   
�ل�شريعة كل �أ�شبوع �أو �أ�شبوعني، �شكاكر وم�شروبات غازية 

يف منا�شبات خا�شة.

ما العمل اإذا كانت �شهيته �شعيفة؟
�إنها حالة  �شهية طفلك �شعيفة:  كانت  �إذ�  للقلق  د�ع��ي  ال 

�شائعة وور�ثية. 
من  قليلة  بكميات  ويكتفون  �شريعاً  �الأوالد  بع�ش  ي�شبع 

�لطعام. 
يف هذه �حلالة، يجب �أال جتعلي �الأطباق د�شمة عرب �إ�شافة 

مــنــ�عـــــات
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 ابنتك يف الثالثة ع�شرة من عمرها وتعاين ا�شطرابًا �شديدًا يف املزاج. رمبا تعتقدين لوهلة اأن االأمر طبيعي يف هذا العمر، 
وبني  املراهقني  لدى  التقليدي  الت�شرف  بني  الفرق  هو  ما  ما.  اإحباطًا  اأو  ع�شبيًا  انهيارًا  تعاين  كانت  اإن  تت�شاءلني  ولكنك 

االنهيار الع�شبي لدى تلك الفئة؟ هل من اإ�شارات ما عليك التنّبه اإليها لدى ابنتك املراهقة لتفادي اأي خطر حمدق؟

مع قليل من االبتكار واملنطق وال�شرب

قدمي لطفلك غذاء متوازنا
 هل جتدين �شعوبة يف تقدمي نظام غذائي متوازن لطفلك؟ مع قليل من االبتكار واملنطق 

وال�شرب وجرعة �شغرية من امل�شاركة، �شتتجاوزين امل�شاكل كافة.

ا�سطرابات املزاج عند املراهقني..ا�سارات تنبهوا اإليها
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العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2515  عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي�شتنت�ش منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �شايل �دو�ر بو جوده وميثله : �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   285508(
�ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
وح��ددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/7/26  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/755  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-تي�شري فوزي �حلد�د  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ حممد اليف �بر�هيم �شالمه   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره���م(   19000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9%  وحددت لها جل�شة يوم �الحد  
�ملو�فق  2017/7/23  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/337   مدين كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شاجنيف قندهار فر�ج من�شوتر�  جمهول حمل �القامة مبا 
�شبيح  عبد�هلل  : حمد�ن  ح وميثله  م  م   - �نرتنا�شونال  فين�شرز  �ك��و�  �ملدعي/  �ن 
�شيف �لكعبي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 500.000 دوالر �و مبا يعادله بالدرهم �الإمار�تي مببلغ 
�إمار�تي و�لر�شوم و�مل�شروفات و�الت��ع��اب.   وح��ددت لها  وق��دره 1.800.000 درهم 
 Ch1.C.15 جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/7/26  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1316  جتاري كلي               

�شافيو  م 2-روب���ني  م  ذ  - �ش  لل�شياحة  ف��ريي الن��د  �شركة  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
 روالند رميو�ش  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �لهالل - �ش م ع 
بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   1.044.235.91( وق���دره  مببلغ  و�لتكافل 
يوم  لها جل�شة  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.    ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  �شمول  و  �مل��ح��ام��اة 
�الثنني  �ملو�فق  2017/8/21  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2128  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-با�شا �مبريور لل�شياحة - ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ فندق كارلتون باال�ش - �ش ذ م م وميثله : ح�شي علي عبد�لرحمن 
لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  مببلغ 
وقدره 135.000 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 12% من تاريخ �لدعوى 
�مل��و�ف��ق  2017/8/8   �لثالثاء   ي��وم  �ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة  �ل�شد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل )علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة 

�لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1425  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- ميك�شماك�ش للتجارة  - ذ م م  2-عبد�لرز�ق حمي �لدين بن حمي 
كفيل   - حمزة  مويدو  كونهي  بوالكيل  �أورن��ي��ام   -3 مت�شامن  وكفيل  �شريك   - �لدين 
مت�شامن - جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  : عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب   قد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )10285981  �ملدعي عليهم مببلغ  بالز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ 2017/5/2 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/8/2  �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/312  مدين كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد ح�شني عدنان عبدربه 2- يعقوب يو�شف عبيد عبد�هلل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�شيخة هند عبد�لعزيز بن حميد �لقا�شمي 
وميثله : ح�شن جمعة ح�شن حممد �لرئي�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )3150000 درهم( �ىل �ملدعية و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع 
�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق  2017/7/30  
�ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2281  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-حمد مطر �شامل عبيد �لعرطي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( - وميثله : عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب   قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )484.105.89  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك 
درهم( )فقط �ربعمائة ور�بعة وثمانون �لف ومائة وخم�شة درهم وت�شعة وثمانون فل�شا( 
�ل�شد�د  و�لر�شوم و�مل�شاريف  تاريخ 2017/6/21 وحتى متام  �لقانونية 12% من  و�لفائدة 
�ل�شد�د  وحتى   2017/6/21 ت��اري��خ  م��ن   %12 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  �ت��ع��اب  ومقابل 
�ملو�فق   �ملحاماة. وح��ددت لها جل�شة يوم �الح��د   �تعاب  �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�أو من  Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  2017/7/30  �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/2819 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة تياجنني لالن�شاء�ت - ذ م م  جمهول حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/5/23  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة هنيكل بويل بت - ذ م م بالز�م �ملدعي عليها باد�ء 
مبلغ 171.540 درهم للمدعية وفائدة 9% من 2016/12/6 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�لزمت �ملدعي عليها مب�شاريف �لدعوى وباألف درهم �تعاب �ملحاماة.  حكما 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/570 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- عي�شى فا�شل مرزوق �لدرعي 2- عبيد عتيق عبيد حممد  جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2015/11/16  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �الحتاد �لوطني �ش م ع بحكمت �ملحكمة مبثابة 
يوؤديا  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن  �ملدخل  و�خل�شم  عليه  ملدعي   � ب��ال��ز�م   : �حل�شوري 
و�شتمائة  �لفا  وت�شعون  و�شبعة  )�ربعمائة  دره��م   497.669.56 ق��دره  مبلغ  للمدعي 
وت�شعة و�شتون درهما و�شتة وخم�شون فل�شا( و�لفائدة عنه بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�ملطالبة �حلا�شل يف  5  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1683 جتاري جزئي 
ر�مي�شان   -2 م   م  ذ  �ش   - �لتاأمني  لو�شاطة  �لف�شي  �لكوكب  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  مولييل  ك��وي��ام��رب�ت 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/7/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ د�ر �لتاأمني  �ش م ع 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 100000 درهم 
�شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �لدعوى  �شند  �ل�شيك  قيمة  دره��م(  �لف  )مائة 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2017/5/8 م وحتى �ل�شد�د �لتام ف�شال عن �لر�شوم 
�لتعوي�ش  طلبي  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف 
و�لنفاذ.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1193 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- ر�شا دروي�ش لتجارة مو�د �لبناء - �ش ذ م م  جمهول حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/8/31  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ بي�شة ل�شناعة �حلديد - �ش ذ م م - بالز�م �ملدعي عليها )ر�شا دروي�ش 
لتجارة مو�د �لبناء - �ش ذ م م ( بان توؤدي للمدعية ) بي�شة ل�شناعة �حلديد - �ش ذ م م( 
مبلغا وقدره 120000 مائة وع�شرون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى متام �ل�شد�د ، و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف ومائتي 
درهم �تعاب حماماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1576 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �دفان�ش يزي و�ي للتجارة �لعامة �ش ذ م م وميثلها الز�ز م�شيح 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  م�شيح  د�ن��ي��ال 
بتاريخ  2016/6/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بي�شة ل�شناعة �حلديد - �ش 
ذ م م - بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  �ربعمائة وثالثة �الف ومائتي 
�ال�شتحقاق �حلا�شل  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  و�شبعني درهم  وخم�شة 
يف 2014/8/12 و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  ر��شد بن �شعيد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �الع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2014/428 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- خالد حممد عبد�هلل بن عوقد �ملري  جمهول حمل �القامة مبا 
�أن �ملدعي / د�ر �لتمويل - �ش م ع  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2014/8/13 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ در� �لتمويل �ش م ع بالز�م �ملدعي عليه 
و�شتون  وت�شعمائة وخم�شة  �ل��ف  )�رب��ع��ون  دره��م(  للمدعية مبلغ )40.965  ي��وؤدي  ب��ان 
درهما( وفائدة تاأخريية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية مبركز �لت�شوية 
ومبلغ  و�لر�شوم  بامل�شروفات  و�لزمته   ، �ل�شد�د  مت��ام  حتى  م   2014/4/16 يف  �ل��ودي��ة 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
با�شم �شاحب  �الع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/458 جتاري جزئي                                              

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- عائ�شة حم��م��د ع��ث��م��ان ع��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �أن 
�ملدعي / د�ر �لتمويل - �ش م ع  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2014/11/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ د�ر �لتمويل - �ش م ع بالز�م �ملدعي 
ت��وؤدي لل�شركة �ملدعية مبلغ 49.013.58 درهم فقط وق��دره ت�شعة و�ربعون  عليه بان 
�لف وثالثة ع�شر درهم وثمانية وخم�شون فل�ش و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا على ذلك 
�ملبلغ �عتبار� من تاريخ 2014/2/2 وحتى �ل�شد�د �لتام ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعي  و�لزمت 
�ليوم  م��ن  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/606  جتاري كلي               
با�شتا  ملديونية  و�شامن  كفيل  ب�شفته   - بروكا  2-�شتيفانو  م   م  ذ  �ش   - ريجينا   با�شتا   -1  / عليهم  �ملدعي  �ىل 
ريجينا - �ش ذ م م   3 - مطعم �لو�دي �ل�شينى - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية با�شتا ريجينا - �ش ذ م م   4-مطعم 
�شتيفانو�ش - موؤ�ش�شة فردية - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية با�شتا ريجينا - �ش ذ م م ،  �خل�شم �ملدخل / 5- 
مطعم �شتيفانو�ش )فرع( ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية با�شتا ريجينا - �ش ذ م م ،  �خل�شم �ملدخل / 6- مطعم 
با�شتا ريجينا - �ش  �شتيفانو�ش )ف��رع( ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية  �ملدخل / 7- مطعم  �شتيفانو�ش  �خل�شم 
ذ م م  �خل�شم �ملدخل / 8 - مطعم �شتيفانو�ش )ف��رع( ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية با�شتا ريجينا - �ش ذ م م  
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ال�شالمي وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )3.608.216.83 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�لتعوي�ش مببلغ وقدره )360.820 درهم( - وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ش  �ملو�فق  2017/7/20  �ل�شاعة 
9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5885  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لعروج ملقاوالت �لبناء ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد هالل حممد عبد�ل�شالم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12161 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
  MB170818175AE/2017:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
مبكتب  ���ش   08.30 �ل�شاعة   2017/7/23 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4546  عمايل جزئي

����ش.ذ.م.م جمهول حمل  و�لفو�كه  لتجارة �خل�شار  1-ب��ل��ود�ن   / �ملدعي عليه  �ىل 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /حم��م��د �شهز�د حممد حنيف   �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172833443AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���ش   08.30 �ل�شاعة   2017/7/30 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2673  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �الطل�ش  1-جبال   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /زي��ف��ا ماليكوفا  ق��د 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)196840 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb170084929ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق:2017/7/24 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4221  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-غلفام يو�شف للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد برويز عبد�حلميد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)14387  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB173632899AE:ل�شكوى� و�مل�شاريف رقم  و�لر�شوم  )2000 درهم( 
�ل�����ش��اع��ة 08.30 �ش  �مل������و�ف������ق:2017/7/26  �الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4633  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-خالد �شناء�هلل للخدمات �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد �شديق خور�شيد �حمد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)8908 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره)800 
درهم( وبالر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:AE172164900MB  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1343  مدين جزئي
�مل��دع��ي عليه / 1- �شبيل علي ع��ب��د�هلل  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/  �ىل 
مانيلني في�شرب��ش فاجلو�ش وميثله : عبد�هلل يو�شف �حمد �نوهي �ل نا�شر   قد �أقام 
�ىل  يوؤديا  بان  بالت�شامم  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�ملادية  �ال�شر�ر  كتعوي�ش عن  دره��م(  وق��دره )100.000  تعوي�شا مدنيا مبلغ  �ملدعية 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�ل��ز�م  ملا جاء  وفقا  �ل�شرر عنها  �لفائت جلرب  و�لك�شب  و�الدبية 
و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني   �ملو�فق  2017/8/14   �ل�شاعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1141  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كوكب �المنيات للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م 2- �يهم �حمد يو�شف ب�شفته 
�لكفيل �ل�شخ�شي - كوكب �المنيات للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك دبي �لتجاري �ش.م.ع وميثله : عبد�هلل خمي�ش غريب �لناخي �آل علي قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل بان 
�لفائدة  تاريخ:2017/5/2 مع  �ملدعي مببلغ وقدره )770.761.26 درهم( حتى  يوؤديا للبنك 
�لقانونية بو�قع 12% ومن هذ� �لتاريخ وحتى رفع �لدعوى ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت     . كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د 
�ملو�فق 2017/8/16 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2015  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال منطقة ح���رة  ���ش��ده/1-ل��ي��ال��ي��ن��ا  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
بوج�شيم   �شعيد  نعامى وميثله:خالد حممد  �لتنفيذ/ود�د  �ن طالب  �القامة مبا 
�أق��ام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به  قد 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم  وق��دره )60517( 
عن  �لتعوي�ش  ع��د�  ما  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع 
�لعودة  �لق�شاء به نهائيا وتذكرة  �لتع�شفي فتحت�شب من تاريخ �شريورة  �لف�شل 
�ىل موطنها �و قيمتها نقد� ما مل تكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �شاحب 
عمل �خر.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5479  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نور �لندى ل�شيانة �ملباين �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ه�شام عاطف �بر�هيم حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)15030  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB174339949AE:ل�شكوى� و�مل�شاريف رقم  و�لر�شوم  )2000 درهم( 
�ل�����ش��اع��ة 08.30 �ش  �مل������و�ف������ق:2017/7/26  �الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5274  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لومكو �الم��ار�ت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ه��ا���ش��م ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ق��د �أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)57545 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1200 درهم( و�لر�شوم 
�لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb173756790ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف 
�ملو�فق:2017/8/1 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، 

علما �ن �لدعوى �حيلت �ىل �لد�ئرة �لعمالية �جلزئية �لر�بعة .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3792  عمايل جزئي
�القامة  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  لل�شحن  ن��و�ز  ��شلم حق  / 1-حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �ملدعي /حممد قمر �حل�شن علي حممد   �ن  مبا 
ع��وده مببلغ وقدره)800  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)16682  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
لها  �ل�شكوى رقم:AE17059468MB  وحددت  و�مل�شاريف يف  وبالر�شوم  درهم( 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ش   08.30 �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق:2017/7/26  �الربعاء  يوم  جل�شة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�شور 
�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3913  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مودرن �ر�بي�شك للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /عادل فوؤ�د عبد�لرحيم حممد �لكردي  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)61472.1 درهم( وتذكرة عوده 
  mb172577581ae:مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم �الث���ن���ني �مل������و�ف������ق:2017/7/31 �ل�����ش��اع��ة 08.30 �ش 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2675  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل عمر للتمديد�ت �لكهربائية جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /جهاجنري عامل عبد�ملتني  قد 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)24628  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  mb170992861ae:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1000(
�ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة  �مل�����و�ف�����ق:2017/7/27  �خلمي�ش  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4433  عمايل جزئي
ف��رع جمهول حمل   - ����ش.ذ.م.م  �لذهبية  �ل�شوكة  / 1-مطعم  عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /فيلما دياز �شيا�شت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)9260 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb171153794ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �الحد �ملو�فق:2017/7/30 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5746  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كوك�ش للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد بابول مياه حممد ت�شاند ديو�ن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11073 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB174040619AE:ل�شكوى� رق���م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل���ر����ش���وم  دره�����م( 
م�شاء�   15.00 �ل�شاعة  �مل����و�ف����ق:2017/7/25  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2785  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لندى و�لنور ملقاوالت �لبناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�حمد حممد معتمد حممد �الكرت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)22942 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB171303487AE  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق:2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، 

و�مرت �ملحكمة بتق�شري ميعاد �لتكليف باحل�شور الربعة �يام.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4191  عمايل جزئي

�ن  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �ملدعي عليه / 1-�الم��ني للتجارة  �ىل 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جناياه   فيموالو�د�  /هانوماندلو  �ملدعي 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)15057 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB172754710AE  وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/7/25 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3727  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �شلو�د للخدمات �لفنيه - ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد ن�شات عبد�لعزيز علي  قد 
 3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13196  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB170665719AE  وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5680  عمايل جزئي
���ش.ذ.م.م جمهول حمل  �لزهور  �ىل �ملدعي عليه / 1-جرينيارد بالنت�ش لتجارة 
�القامة مبا �ن �ملدعي /وليد حممد حممد عفيفي همام  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174398049AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000(
م�شاء�   14.10 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/25 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري تكليف �مليعاد باحل�شور خلم�شة �يام.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3131  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ريال هايت�ش للو�شاطة �لعقارية جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /يوالند� �شانتو�ش جريونيمو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   51458( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb170761168ae  وحددت لها جل�شة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3995  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل �ند �ر بريفورمن�ش ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  لومونتاد بال�شينتي   /�ي��دج��اردو  �ملدعي  �ن 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37692 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb171222689ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �ش   08.30 �ل�شاعة   2017/7/31 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2876  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�مل��ودة لال�شباغ و�لدهانات ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �لدين  قد  �لدين معني  �ملدعي /موؤمن  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18559 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB171318188AE/2017:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
�ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/26 �مل���و�ف���ق  �الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، علما بان �لدعوى جددت من �ل�شطب .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4743  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-زمزمة �عمال �لتمديد�ت �لكهربائية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عثمان حيدر غالم عبا�ش  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12.600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�شكوى:MB172079244AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4690  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مينات للخدمات �لفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /زي�شان علي �شفاقت حممود  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11416 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB171277971AE/2017:درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
�مل��و�ف��ق:2017/7/30 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب  وح��ددت لها جل�شة يوم �الح��د 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6089  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ومقهى بانو�ش �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /يا�شر �بر�هيم حفيظ �خرت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB167436296AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة �ش   08.30 �ل�شاعة   2017/8/14 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5779  عمايل جزئي

�ن  �القامة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  للت�شويق  1-�ل�شعادة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /ح�شني حممد عادل �لعربيني  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15000( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وحددت    AE172866629MB:رقم �ل�شكوى  يف  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/30 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4655  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رويال �نرتنا�شيونال خلدمات �حلر��شة �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /زهيب �كرم حممد �كرم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�شكوى:MB173197638AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/30 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/8271  عمايل  جزئي 
موؤ�ش�شة   - �لقا�شمي  �شلطان  خالد  �شلطان  �ل�شيخ  �شركات  جمموعة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
فردية وميثلها مالكها/�ل�شيخ �شلطان خالد �شلطان �لقا�شمي  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/
ر�نيا يحيى عطية �للهو�ين بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعية مبلغ )75795( درهم و�لفاوئدة �لتاخريية من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية عد� تعوي�ش 
�لف�شل �لتع�شفي فمن تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا بو�قع 9% وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها 
�ملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعية منها . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4122  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فا�شت تر�ك و�ي لل�شحن �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /نعيم خان حممد ��شرف خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)17500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb172323057ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3162  عمايل جزئي

�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للمقاوالت  1-�لقو�ش   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �لهدى حممد ح�شني  قد  �شم�ش  �ملدعي /حممد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)15827  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
لها  �ل�شكوى:mb170852549ae  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4790  عمايل جزئي
�����ش.ذ.م.م جمهول حم��ل �القامة  �لبناء  مل��ق��اوالت  �مل��دع��ي عليه / 1-ت��وك��ل  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /ع�شمت �هلل حممد مان�شا  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11759 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB173843454AE  وحددت 
�لقا�شي  �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب  �مل��و�ف��ق:2017/7/30  لها جل�شة يوم �الحد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3787  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فابريو للتجارة �لعامه �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /ب�شارت ح�شني حممد ريا�شت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)13424 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره)800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE171053746MB:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.1:بالقاعة �ل�شاعة 08.30 �ش  �ملو�فق:2017/7/26  جل�شة يوم �الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

مطارات اأبوظبي تقوم بتوظيف �سفراء ل�سعادة العمالء 

مطار ال�سارقة الدويل يوقع اتفاقيتني جتاريتني لت�سغيل 
مبنى جديد للطريان اخلا�س بتكلفة تتجاوز 110 ماليني درهم

اقت�سادية دبي ت�سجل نحو 7 ماليني معاملة عرب نظام الرتخي�س التجاري خالل 20 عاما

االأخ�سر االقت�ساد  حالة  لتقرير  البالتيني  "اإمباور" الراعي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

متقدم   1000 ع���ن  ي��ق��ل  ال  م���ا  ح�����ش��ر 
�أقامته  �ل��ت��وظ��ي��ف �ل��ذي��ن  خ���الل ي��وم��ّي 
موظفني  ال�شتقطاب  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار�ت 
ج���دد ك�����ش��ف��ر�ء ���ش��ع��ادة ع��م��الء للعمل يف 
�أن���ح���اء م��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل، و�لذي 
 18 و   17 فاي�شروي يف  ف��ن��دق  �أق��ي��م يف 

يوليو.

يكون  �أن  �ل��ت��وظ��ي��ف  متطلبات  م��ن  ك���ان 
�ملر�شحني مو�طنني �إمار�تيني بعمر 18 
فما فوق ممن يجيدون �للغة �الجنليزية 
�ل�شف  لتمثيل  ت��وؤه��ل��ه��م  م��ه��ار�ت  وذوو 
ومت   ، �مل�شافرين  م��ع  للتفاعل  �الأم��ام��ي 
�مل����و�رد  �إد�رة  ق��ب��ل  م��ن  ف����ور�ً  مقابلتهم 
�لب�شرية و�إد�رة �لعمليات ب�شركة �أبوظبي 

للمطار�ت، .
 و�شيكون �شفر�ء �شعادة �لعمالء م�شوؤولني 

�ملطار  �مل�شافرين يف مباين  م�شاعدة  عن 
و�لرد على ��شتف�شار�تهم، و�حلر�ش على 
�أن تكون جتربتهم يف �ملطار �شل�شة وخالية 

من �ملتاعب بقدر �الإمكان.
�ملر�شحني �جلدد  وتاأهيل  تدريب  و�شيتم 
يف مركز �خلليج لدر��شات �لطري�ن قبيل 

��شتالمهم �لوظيفة �جلديدة.
�أبوظبي  �لتنفيذي ملطار�ت  �لرئي�ش  �أفاد 
باالإنابة عبد�ملجيد �خلوري قائاًل:  كان 

هناك �إقبال كبري خالل يومي �لتوظيف 
�لكثريين  ب�����اأن  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ع��د�ء  ون���ح���ن 
كموؤ�ش�شة  �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت  ي��خ��ت��ارون 

منا�شبة للعمل  . 
�شفر�ء �شعادة �لعمالء �شيكونون �الأ�شا�ش 
و   ، �الإيجابية لالإمارة  �ل�شورة  يف تعزيز 
عملنا  فريق  �إىل  �شن�شم  باأننا  ثقة  كلنا 
م��وظ��ف��ني ج���دد ع��ل��ى ك��ف��اءة وق����درة على  
للتعامل مع جمهور �مل�شافرين وترك �أثر 

نتطلع  نحن  �لعا�شمة  ب��و�ب��ة  ع��ن  طيب 
�لنجاح  لهم  ونتمنى  قريبا،  ال�شتقبالهم 

معنا يف مطار�ت �أبوظبي.
�أبوظبي  ����ش���رك���ة  ت���وظ���ي���ف  وي���ت���م���ا����ش���ى 
للمطار�ت ل�شفر�ء �ل�شعادة مع روؤية دولة 
ت�شبح  �أن  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�أ���ش��ع��د �ل���دول يف �ل��ع��امل، ومهمتها  �أح���د 
ت���ع���زي���ز من����ط ح���ي���اة مليء  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 

بال�شعادة و�الإيجابية. 

•• ال�شارقة-وام:

.�م�������ش �ت��ف��اق��ي��ت��ني جت���اري���ت���ني مع 
�شركة جاما خلدمات �لطري�ن تقوم 
وت�شغيل  ب��ب��ن��اء  مب��وج��ب��ه��ا  �ل�����ش��رك��ة 
�خلا�ش  ل���ل���ط���ري�ن  ج���دي���د  م��ب��ن��ى 
�ل����دويل بتكلفة  �ل�����ش��ارق��ة  يف م��ط��ار 
ماليني   110 ت��ت��ج��اوز  ��شتثمارية 
�التفاقية  مت��ن��ح��ه��ا  ب��ي��ن��م��ا  دره������م 
�لثانية حق �المتياز لت�شغيل خدمات 
�ملناولة �الأر�شية للطائر�ت �خلا�شة 

وطري�ن رجال �الأعمال يف �ملطار .
وق���ع �الت��ف��اق��ي��ت��ني م��ن ق��ب��ل �شعادة 
علي �شامل �ملدفع رئي�ش هيئة مطار 
ريت�شارد  و�ل�شيد  �ل���دويل  �ل�شارقة 
الينفيلدت مدير عام جاما خلدمات 
�ل������ط������ري�ن مب���ق���ر �ل���ه���ي���ئ���ة وذل�����ك 
وكبار  �مل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  بح�شور 

�ملوظفني من كال �جلانبني.
�مل�شروع �جلديد يف �الرتقاء  وي�شهم 
وخدمات  �خل��ا���ش  �ل��ط��ري�ن  بقطاع 
رجال �الأعمال يف �إمارة �ل�شارقة حيث 
ميتد على م�شاحة ت�شل �إىل �أكرث من 
�ألف مرت مربع مت�شمنا مبنى   40
�خلا�شة  �لطائر�ت  ملالكي  خم�ش�شا 
�الأعمال  ورج��ال  �ل�شخ�شيات  وكبار 
لال�شرت�حة  �شاالت  �إىل  باالإ�شافة 
و���ش��االت الأط��ق��م �ل��ط��ائ��ر�ت ووحدة 
لتموين �لطائر�ت �خلا�شة ومتاجر 
خ�شي�شا  م�شممة  �حل����رة  ل��ل�����ش��وق 

�ل�شخ�شيات  كبار  �حتياجات  لتلبية 
�لذين ي�شافرون عرب مبنى �لطري�ن 
مو�قف  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �خل����ا�����ش 

خم�ش�شة للزو�ر.
حظريتني  �مل���������ش����روع  ي�������ش���م  ك���م���ا 
للطائر�ت �خلا�شة تت�شع كل و�حدة 
نوع  من  كبريتني  لطائرتني  منهما 
خم�ش�شة  و���ش��اح��ة  جي”  ب��ي  “بي 
ل����وق����وف �ل����ط����ائ����ر�ت �خل���ا����ش���ة مع 
توفري �أحدث �لتقنيات و�لتجهيز�ت 
مر�قبة  �إج�����ر�ء  الإن���ه���اء  �ملخ�ش�شة 
�جلو�ز�ت وخدمات �جلمارك الإنهاء 
�إج��ر�ء�ت �ل�شفر يف �أ�شرع وقت وبكل 
�شهولة.وقال �شعادة علي �شامل �ملدفع 
“ ت�شهم �شر�كتنا �جلديدة مع جاما 
�أعلى  �ل��ط��ري�ن يف تقدمي  خل��دم��ات 
للم�شافرين  �خل���دم���ة  م�����ش��ت��وي��ات 
م�شروع  خ�����الل  م����ن  و�مل���ت���ع���ام���ل���ني 
كبار  �شيمنح  �ل���ذي  �جل��دي��د  �مل��ب��ن��ى 
�أكرب  و���ش��ه��ول��ة  ح��ري��ة  �ل�شخ�شيات 
�ل�شارقة  �ل�شفر من خالل مطار  يف 
يدعم  �ل����وق����ت  ن��ف�����ش  ويف  �ل�������دويل 
�ل�شارقة  �إم���ارة  مكانة  �مل�شروع  ه��ذ� 
�لطري�ن  �الإم����ار�ت يف قطاع  ودول���ة 
�خلا�ش».و�أ�شار �ىل �أن هذه �ل�شر�كة 
���ش��ت�����ش��ك��ل خ���ط���وة مهمة  �جل����دي����دة 
�أخرى نحو تعزيز فر�ش منو قطاع 
�ل�شارقة  �إم��ارة  �لطري�ن �خلا�ش يف 
من خالل �لعمل على منح مزيد من 
�لت�شهيالت و�خلدمات �ملميزة لكبار 

ي�شتخدمون  �ل���ذي���ن  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
بني  تنقالتهم  يف  �خلا�ش  �لطري�ن 

دول �لعامل.
 “ من جنبه قال ريت�شارد الينفلدت 
�ل�شارقة  مطار  يف  بتو�جدنا  نفخر 
�التفاقية  ه��ذه  متثل  حيث  �ل���دويل 
هذ�  يف  �ال�شتثمار  حجم  جانب  �إىل 
�مل�������ش���روع دل���ي���اًل ع��ل��ى م����دى ثقتنا 
�ملمتاز  للدعم  نتيجة  �لعمل  ب��اآف��اق 
�لذي نلقاه من هيئة مطار �ل�شارقة 
�ل������دويل ود�ئ�������رة �ل����ط����ري�ن �مل���دين 

بال�شارقة » .
�ل����ط����ري�ن  ق����ط����اع  �ن  �ىل  م�������ش���ري� 
�خل��ا���ش �شهد من��و�ً م��ت��ز�ي��د� خالل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية ونتوقع �أن يتو��شل 
فقد  م�شتد�م  نحو  على  �لنمو  ه��ذ� 
�ل��ط��ري�ن منذ  د�أب��ت جاما خلدمات 
�نطالق عملياتها يف مطار �ل�شارقة 
�لدويل يف �لعام 2012 على تو�شيع 
قاعدة عمالئها يف �شناعة �لطري�ن 

�خلا�ش.
خل����دم����ات  “جاما  �أن  و�أ��������ش�������اف 
ب�شفتها مزود�ً خلدمات  �لطري�ن” 
�لطائر�ت �خلا�شة يف مطار �ل�شارقة 
كافة  ب���ت���ق���دمي  ����ش���ت���ق���وم  �ل���������دويل 
�خلدمات �ملتعلقة برحالت �لطري�ن 
�خلا�شة  و�ل���ت�������ش���ه���ي���الت  �خل����ا�����ش 
ب��رج��ال �الع���م���ال و���ش��ُي�����ش��ه��م منوذج 
عمل �شركة جاما وعالقاتها �ملتميزة 
يف  �خلا�ش  �لطري�ن  �إد�رة  ب�شركات 

�لدويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  ي�شبح  �أن 
�خل����ي����ار �مل��ف�����ش��ل مل�����ش��غ��ل��ي وم����الك 

�لطائر�ت �خلا�شة.
و�أكد �شعادة �ل�شيخ في�شل بن �شعود 
�لقا�شمي مدير هيئة مطار �ل�شارقة 
�لدويل �لتز�م مطار �ل�شارقة �لدويل 
�خلدمة  م���ع���اي���ري  �أع����ل����ى  ب���ت���وف���ري 
�حتياجات قطاع  تلبية  و�لعمل على 
يف  �لنمو  �ملت�شارع  �خلا�ش  �لطري�ن 

�ملنطقة .
�الت���ف���اق���ي���ت���ني  �أن  �إىل  م���������ش����ري�ً 
“جاما  ����ش���رك���ة  م����ع  �ل���ت���ج���اري���ت���ني 
يف  ت����اأت����ي����ان  �لطري�ن”  خل����دم����ات 
�ال�شتمر�ر  على  �ملطار  حر�ش  �إط��ار 
�لطري�ن  ق��ط��اع  خ��دم��ات  تطوير  يف 

�خل�������ا��������ش وت�������ق�������دمي ت�������ش���ه���ي���الت 
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  �إىل  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ل�شفر  جتربة  ت��رثي  �أن  �شاأنها  م��ن 

�خلا�ش يف �ملطار.
�ل�شارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  وح���ر����ش���ت 
ت�شميم  ي���ك���ون  �أن  ع���ل���ى  �ل�������دويل 
ل��ل��ط��ري�ن �خلا�ش  �مل��ب��ن��ى �جل���دي���د 
وذلك  �لعاملية  �ملعايري  الأحدث  وفقاً 
ب���ه���دف حت��ق��ي��ق �أق�������ش���ى ق�����در من 
من  للم�شافرين  و�ل�شهولة  �لر�حة 
�الأعمال  ورج���ال  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار 
�الإن�شائية  �الأعمال  يف  �لبدء  و�شيتم 
للم�شروع فور �النتهاء من �لدر��شات 
�ملو�فقات  ك��اف��ة  و�أخ����ذ  و�لت�شاميم 

�لر�شمية عليها.

وتاأتي �التفاقيتان �شمن ��شرت�تيجية 
�لتي  �ل���دويل  �ل�شارقة  م��ط��ار  هيئة 
�لطري�ن  ق��ط��اع  تطوير  �إىل  ت��ه��دف 
�الأعمال  رج����ال  وط�����ري�ن  �خل���ا����ش 
لهذ�  �ملتز�يد  �لنمو  من  لال�شتفادة 
�ل��ق��ط��اع يف دول���ة �الإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ب�شكل عام ويف �إمارة �ل�شارقة 

على وجه �خل�شو�ش.
للطري�ن”  “جاما  ���ش��رك��ة  وت��ع��ت��رب 
�لطائر�ت  مل��ن��اول��ة  �ل��وح��ي��د  �مل�����زود 
�لدويل  �ل�شارقة  مطار  يف  �خلا�شة 
مناولة  خ���دم���ات  ذل����ك  وي��ت�����ش��م��ن 
�خلا�شة  و�خل�����دم�����ات  �ل����ط����ائ����ر�ت 
و�حل���������ش����ري����ة ل�����رج�����ال �الأع�����م�����ال 

و�لطري�ن �خلا�ش.

•• دبي-وام:

تد�شني  على  عاما   20 مب��رور  دب��ي  �قت�شادية  �حتفلت 
ب��������اإد�رة عمليات  �مل��ع��ن��ي  �ل���ت���ج���اري  �ل��رتخ��ي�����ش  ن���ظ���ام 
�إم��ارة دبي و�لذي مت  �لرتخي�ش و�لت�شجيل �لتجاري يف 
�أكرث  �لنظام  �شجل  1997حيث  عام  يف  ر�شميا  �طالقه 
من 6.8 مليون معاملة عرب �ل�شنو�ت �ملا�شية وما ال يقل 

عن 4 ماليني معاملة دفع.

م�شتخدم حاملني  �أل��ف   175 �أك��رث من  �لنظام  ويخدم 
90 جهة  باأكرث من  206 جن�شيات ويرتبط  �أك��رث من 
حملية و�حتادية على م�شتوى دولة �الإمار�ت و35 جهة 
�ملحرك  �لتجاري  �لرتخي�ش  نظام  ويعد  حكومية.  �شبة 
�القت�شادي  �لن�شاط  بدء  �إج���ر�ء�ت  ت�شهيل  يف  �لرئي�شي 
و�آلية  �الإل���ك���رتون���ي���ة  �ل�����ش��رك��ات و�خل���دم���ات  وت�����ش��ج��ي��ل 
م��ز�ول��ة �الأع��م��ال يف �الإم���ارة ملا يقدمه من خدمات ذ�ت 
قيمة م�شافة لرجال �الأعمال و�مل�شتثمرين من �أ�شحاب 

عبد  من  كل  دبي.وقام  م�شتوى  على  �لتجارية  �لرخ�ش 
�هلل ح�شن �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لدعم �ملوؤ�ش�شي وعمر 
و�لت�شجيل  �لرتخي�ش  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  بو�شهاب 
�لتجاري يف �قت�شادية دبي بتكرمي �مل�شاهمني يف ت�شغيل 
20 عاما  وتطوير نظام �لرتخي�ش �لتجاري على مد�ر 
تقنية  �إد�رة  مدير  �لقيزي  خليفة  حممد  .و��شتعر�ش 
�ملعلومات يف �قت�شادية دبي �الإجناز�ت �لتي متت و�لروؤية 
�مل�شتقبلية لتح�شني �لنظام �آملني �أن يكون �لنظام �الأف�شل 
حول �لعامل يف �الأعو�م �لقادمة من خالل در��شة تطبيق 
�أحدث �لتقنيات �لعاملية مثل “بلوك ت�شني” و�لتطبيقات 
�ملمار�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  �الأ���ش��ي��اء  و�ن��رتن��ت  �ل�شحابية 
�لذكية.وقال عبد�هلل ح�شن �إن نظام �لرتخي�ش �لتجاري 
�ملا�شية   20 �ل����  �ل�����ش��ن��و�ت  ع��رب  ع��دي��دة  ت��ط��ور�ت  �شهد 
�أدى  �ل��ذي  �الأم��ر  �لتجاري  �لرتخي�ش  عمليات  لت�شهيل 
�إىل تقلي�ش مدة �إ�شد�ر �لرخ�شة �لتجارية �إىل �أقل من 
�ل��ذي ي�شاف  5 دقائق ه��ذ� �لعام وه��و �الإجن��از �جلديد 
�إىل �شل�شلة �إجناز�ت �قت�شادية دبي. وذكر �إن �إد�رة تقنية 
ملو�كبة  للنظام  مم��ي��ز�ت  ع��دة  باإ�شافة  قامت  �ملعلومات 
�لتطور �لتكنولوجي وحت�شني �خلدمات �ملقدمة ل�شركاء 

�قت�شادية دبي من �أ�شحاب �لرخ�ش �لتجارية .
و�أ�شاف عبد�هلل ح�شن �أن �لعامل �شهد �ليوم ثورة كربى 
با�شتخد�م  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  وت���ق���وم  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
جديدة  �بتكار�ت  عليها  وت�شيف  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�لتكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  تطبيق  ع��ل��ى  ن��رك��ز  ي��وحم��ي��ث  ك��ل 

�جلديدة كنو�ة لرت�شيخ مكانة دبي �لريادية يف جماالت 
عاملي  كمركز  مكانتها  وت��ع��زي��ز  و�لتكنولوجيا  �الب��ت��ك��ار 

ل�شناعة �مل�شتقبل.
من جهته قال عمر بو�شهاب “يحر�ش قطاع �لرتخي�ش 
و�لت�شجيل �لتجاري على تطبيق كل ما هو جديد يف نظام 
ذ�ت قيمة م�شافة  �لتجاري لتوفري خدمات  �لرتخي�ش 
للمتعاملني ما ي�شاعد يف �لو�شول �إىل �لهدف �الأ�شا�شي 
دبي  �قت�شادية  و�شع  وه��و  �أعيننا  ن�شب  و�شعناه  �ل��ذي 
�لتقني  �ل�شعيد  على  حكومية  د�ئ���رة  �أف�����ش��ل  م��وق��ع  يف 

و�الإلكرتوين على م�شتوى �إمارة دبي«. 
ال  م��ا  ينجز  �ل��ت��ج��اري  �لرتخي�ش  ن��ظ��ام  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أكرث  مع  يرتبط  حيث  يوميا  معاملة   1500 عن  يقل 
م�شتوى  على  حكومية  و�شبه  حكومية  جهة   125 م��ن 
دولة �الإمار�ت وهو ما يظهر حجم �الأعمال �لقائمة من 
و�أ�شاف بو�شهاب �أن نظام �لرتخي�ش �لتجاري  خالله”. 
و�لت�شجيل  �لرتخي�ش  لعمليات  �لرئي�شي  �لع�شب  ميثل 
�إم��ارة دبي حيث �شهد �لعديد من �لعمليات  �لتجاري يف 
يف  �أب��رزه��ا  متثلت  عاما  ع�شرين  م��د�ر  على  �لتطويرية 
و��شتحد�ث   2007 عام  �الإلكرتونية  �خلدمات  �إط��الق 
و�إطالق   2010 ع��ام  �إلكرتونيا  للدفع  ج��دي��دة  ق��ن��و�ت 
2011 وت��د���ش��ني تطبيق  ع���ام  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��رخ�����ش��ة 
2013 وخدمة �لتجديد �لتلقائي  �الأعمال يف دبي عام 
ع���ام 2015 وحم���رك �مل��خ��اط��ر وت��ط��ب��ي��ق خ��ارط��ة دبي 

لالأعمال يف 2016.

•• دبي-الفجر: 

�لتربيد  �الإم��ار�ت الأنظمة  �أعلنت موؤ�ش�شة 
خلدمات  م��زود  �أك��رب  “�إمباور”،  �مل��رك��زي 
دعمها  ع���ن  �ل����ع����امل،  �مل���ن���اط���ق يف  ت���ربي���د 
ل��ت��ق��ري��ر ح���ال���ة �الق���ت�������ش���اد �الأخ�������ش���ر يف 
�الم����ار�ت �ل�����ش��ادر ع��ن م��رك��ز دب��ي �ملتميز 
�لر�عي  �ل�شركة  لتكون  �لكربون،  ل�شبط 
حالة  تقرير  ويلقي  للتقرير.  �لبالتيني 
�جناز�ت  على  �ل�شوء  �الأخ�شر  �القت�شاد 
دب����ي يف ت��ط��ب��ي��ق �الق��ت�����ش��اد �الأخ�������ش���ر يف 
�أن���ه ي��رك��ز على  �ل��ق��ط��اع��ات. ك��م��ا  خمتلف 
جهود دبي لدعم جهود تخفي�ش �النبعاثات 

�لكربونية.
وقال �أحمد بن �شعفار، �لرئي�ش �لتنفيذي 
بدعم  ن�شاهم  ب��اأن  �شعد�ء  نحن  الإم��ب��اور: 

�أن  حيث  �الأخ�شر،  �القت�شاد  حالة  تقرير 
هذ� �لتقرير يوفر �ملعلومات �الأ�شا�شية عن 
فاإنه  �ل��دول��ة،  يف  �الأخ�����ش��ر  �القت�شاد  من��و 
لنوؤكد من جديد  �لفر�شة  كذلك مينحنا 
�ل�شركة وفق  ب��اإد�رة عمليات  �لتز�منا  على 
مبادئ �ال�شتد�مة �لبيئية. وتعك�ش رعايتنا 
�ل��ت��ي حققتها  �ل��ن��ج��اح  ���ش��ن��و�ت  ل��ل��ت��ق��ري��ر 
��شرت�تيجيات  تبني  خالل  من  “�إمباور” 
مبتكرة ت�شاهم بتقليل �الآثار �ل�شلبية على 

�لبيئة ككل .
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ه ق��د مت �ع���د�د تقرير 
مركز  قبل  م��ن  �الأخ�����ش��ر  �القت�شاد  ح��ال��ة 
دبي �ملتميز ل�شبط �لكربون، وهيئة كهرباء 
ومياه دبي، و�ملجل�ش �الأعلى للطاقة بدبي، 
�ملتحدة  �الأمم  ب���رن���ام���ج  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
تتعلق  موؤ�شر�ت  �لتقرير  ويوفر  �الإمنائي. 

وي�شكل  دب��ي،  يف  �الأخ�شر  �القت�شاد  بنمو 
و�خلرب�ء  �ل��ق��ر�ر  و���ش��ن��اع  ل��ل��ق��ادة  م�شاحة 
مل�شاركة  و�ل��ع��امل��ي  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

و�حللول.  و�الأدو�ت  و�الأب���ح���اث  �ل��ت��ج��ارب 
كما يوفر �لتقرير فر�شة لعر�ش �ملبادر�ت 
�لقابلة للتنفيذ ودر��شات للحاالت �لعملية 
يف ه���ذ� �مل���ج���ال.و�أ����ش���اف ب��ن ���ش��ع��ف��ار:  �إن 
�ل��ت��ز�م �إم��ب��اور ب��دع��م �الق��ت�����ش��اد �الأخ�شر 
ه��و ت��وج��ه م��ب��دئ��ي. ون��ح��ن ف���خ���ورون باأن 
ن��ك��ون م��ن �ل��د�ع��م��ني مل��ب��ادرة تقرير حالة 
م�شتوى  ت��زي��د  و�ل��ت��ي  �الأخ�����ش��ر  �القت�شاد 
�لوعي باأهمية حتقيق مبد�أ �ال�شتد�مة بني 
�لتي  �ملبتكرة  �الأف��ر�د، وتركز على �حللول 
�خل�شر�ء.  �ل�شيا�شات  تبني  على  ت�شاعد 
هذه  يف  ن�شاهم  ب���اأن  �شعد�ء  فنحن  ول��ه��ذ� 
�ل���ه���ام���ة ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأنه  �مل����ب����ادرة 
�لعاملية  دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ���ش��ت�����ش��اه��م يف 

�لر�ئدة يف جمال �القت�شاد �الأخ�شر .
�الأخ�شر  �القت�شاد  حالة  تقرير  و�شيوفر 

ع���ل���ى �خلطط  ����ش���ام���ل���ة  ن����ظ����رة  ل���ل���ع���ام���ة 
�حلكومية وعلى �جلهود �ملبذولة من قبل 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل���ا����ش، ك��م��ا �شيلقي 
�لدولة �حل��ايل يف هذ�  �ل�شوء على موقع 

�ملجال.
�الإن��ت��اج��ي��ة ل�شركة  �ل���ق���درة  وت�����ش��ل  ه����ذ� 
ومئتني  مليون  م��ن  �أك���رث  �إىل  “�إمباور” 
وخم�شني �ألف طن من �لتربيد. وهي تقدم 
خ��دم��ات ت��ربي��د م��ن��اط��ق ���ش��دي��ق��ة للبيئة 
لعدد من �مل�شاريع �لبارزة يف �إمارة دبي مثل 
جمموعة جمري� وجمري� بيت�ش ريزيدن�ش 
ومركز دبي �ملايل �لعاملي و�خلليج �لتجاري 
ومدينة دبي �لطبية و�أبر�ج بحري�ت جمري� 
و�بن  ج��اردن��ز  ودي�شكفري  ج��م��ري�  ونخلة 
بطوطة مول وحي دبي للت�شميم و�ملنطقة 

�لعاملية لالإنتاج �الإعالمي وغريها. 

�سهم اإعمار يوا�سل دعمه الأ�سواق 
االمارات بالغا 8.19 درهم

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شو�ق �ملال �الإمار�تية خ�شرتها عقب جني �الأرباح �لطبيعي �لذي  ��شتعادت 
�شهدته يف �ليوم �ل�شابق و�شط مو��شلة �شهم �عمار �لعقارية �شعوده �لقوي 
للجل�شة �لثالثة على �لتو�يل بالغا م�شتوى �شعريا يعد �الأعلى منذ عدة �شهور 

قافز� �ىل 8.19 درهم يف ختام �لتعامالت .
لالأ�شو�ق  �ملكا�شب  لعودة  �مل�شاند  دور  �لقيادية  �لبنوك  ��شهم  بع�ش  ولعبت 
�ثر �عالن  8.12 دره��م  �رتفع �شهم بنك �الم��ار�ت دبي �لوطني �ىل  بعدما 
،كذلك فقد  �جل��اري  �لعام  �الول من  �لن�شف  �أرباحه خالل  �لبنك عن منو 
متكن �شهم بنك �أبوظبي �الأول �ملدرج يف �شوق �لعا�شمة من �ل�شعود مل�شتوى 
10.90 درهم باالإ�شافة ل�شهم بنك �أبوظبي �لتجاري 7.25 درهم و�ت�شاالت 

�ىل 18.40 درهم .
�شوقي  يف  �لعامة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �ىل  �لتح�شن  ع��ودة  �إن  �ل�شوق  يف  و�شطاء  وق��ال 
�أبوظبي ودبي �ملاليني كان �أمر� متوقعا بعد �النخفا�ش �ملحدود �مل�شجل �م�ش 
نتيجة جني �أرباح �شهدته بع�ش �ال�شهم �لتي �رتفعت يف وقت �شابق ، معربني 
�ملوؤ�شر�ت  يف  �الرت��ف��اع  من  �ملزيد  �شت�شهد  �لقادمة  �الي��ام  ب��اأن  �عتقادهم  عن 
�لعام  �ملوؤ�شر  .وك��ان  �ملوؤ�ش�شات  �لتد�ول من قبل  خا�شة يف ظل حت�شن �شهية 
ل�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �رتفع بن�شبة %0.49 بالغا 4594 نقطة يف 
حني منا �ملوؤ�شر �لعام ل�شوق دبي �ملايل بن�شبة %0.11 مغلقا عند 3582 
�ل�شوقني  �ل�شفقات �ملربمة يف  �ل�شابق.وبلغت قيمة  �ليوم  نقطة مقارنة مع 
نحو 442 مليون درهم وعدد �الأ�شهم �ملتد�ولة 281 مليون �شهم نفذت من 
خالل 4195 �شفقة. وتفوقت �الأ�شهم �لر�بحة على �ملرت�جعة فقد �غلقت 
تد�ولها  ج��رى  �شركة   58 ��شهم  �جمايل  من  ربحية  على  �شركة   28 ��شهم 
�م�ش يف حني �نخف�شت �أ�شعار �أ�شهم 20 �شركة وحافظت �أ�شهم 10 �شركات 

على م�شتوياتها �ل�شابقة.

»تراخي�س« ت�سهل ت�سديد مدفوعات 
متعامليها عرب »االأن�ساري لل�سرافة«

•• دبي-وام:

�لتنظيمي  �ل���ذر�ع   - تر�خي�ش”   – و�لتطوير  �لتخطيط  “د�ئرة  وقعت 
�مل�شوؤولة عن ترخي�ش  �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة و�جلهة  ملوؤ�ش�شة 
�الأن�شاري  مع  �تفاقية   - �خلا�شة  �لتطوير  مناطق  يف  �الأع��م��ال  وتنظيم 
لل�شر�فة - �ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف توفري خدمات �شرف �لعمالت �الأجنبية 
ومريحة  �شهلة  دف��ع  خ��ي��ار�ت  لتوفري   - �الإم����ار�ت  يف  �ملالية  و�لتحويالت 
تر�خي�ش  ملتعاملي  ميكن  �التفاقية  �شروط  �ل��د�ئ��رة.ومب��وج��ب  ملتعاملي 
فرعاً   170 �أك��رث من  وي�شر من خالل  ب�شرعة  ت�شديد مدفوعاتهم  �الآن 
�أنحاء �لدولة.وقع �التفاقية عدنان علي  لالأن�شاري لل�شر�فة يف خمتلف 
�لعبار �ملدير �لتنفيذي ل�رت�خي�ش ور��شد علي �الأن�شاري مدير عام �شركة 
�جلانبني. كال  من  �مل�شوؤولني  كبار  بح�شور  وذل��ك  لل�شر�فة  �الأن�����ش��اري 
و�أع�����رب ع��دن��ان ع��ل��ي �ل��ع��ب��ار ع��ن ���ش��ع��ادة �ل���د�ئ���رة ب��ت��وق��ي��ع �الت��ف��اق��ي��ة مع 
“�الأن�شاري لل�شر�فة” باعتبارها و�حدة من �أهم �شركات �ل�شر�فة يف دولة 
�الإمار�ت بحيث تتما�شى هذه �ل�شر�كة مع �جلهود �ملتو��شلة لتقدمي �أف�شل 
ب�شيطة  ط��رق  توفري  ذل��ك  يف  مبا  �إ�شعادهم  بهدف  للمتعاملني  �خلدمات 
�لعمل  �أوق���ات  من  �أي�شاً  و�ال�شتفادة  �ملختلفة  �ملدفوعات  ل�شد�د  و�شريعة 
�لتعاون  ب��اأن هذ�  �لكاملة  ثقته  د�خ��ل فروعهم .معرب� عن  و�ملرنة  �ملمتدة 
�شيثمر بو�شول خدماتهم ب�شكل �أكرب لعمالئهم �لذين بات باإمكانهم �الآن 
�الإمار�ت  دولة  �أنحاء  �ملنت�شرة يف  لل�شر�فة  �الأن�شاري  �أي من فروع  زي��ارة 
مع  �جل��دي��دة  �ل�شر�كة  �أن  �الأن�����ش��اري  ر����ش��د  م��دف��وع��ات��ه��م.و�أك��د  لت�شديد 
تر�خي�ش تعك�ش م�شاعيهم يف توفري �أف�شل �حللول و�لت�شهيالت يف جمال 

تزويد �ملتعاملني بطرق �شريعة و�شهلة ومريحة لت�شديد �ملدفوعات .
�لد�ئرة من  تعزيز جتربة متعاملي  �إىل  يهدف  �لتعاون  �أن هذ�  �ىل  الفتا 
و�إجر�ء  �لو��شعة  خدماتها  جمموعة  من  �ال�شتفادة  من  متكينهم  خ��الل 
خمتلف  يف  �ملنت�شرة  فروعهم  خ��الل  من  ور�ح��ة  �شهولة  بكل  معامالتهم 

�أنحاء دولة �الإمار�ت.

م�سروع »�سيليكون بارك« يفوز 
بجائزة اأف�سل بنية حتتية مبتكرة

•• دبي -وام: 
�ملزود   -  «  NXN  « م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�شيليكون  دب��ي  و�ح���ة  �شلطة  ح�شلت 
بنية  “�أف�شل  جائزة  على   - �لرقمية  و�خل��دم��ات  �لذكية  �مل��دن  ال�شت�شار�ت 
حتتية مبتكرة” مل�شروع “�شيليكون بارك” خالل حفل توزيع “جو�ئز �أعمال 

�الت�شاالت �لعاملية »GTB« لالبتكار” �ل�شنوية يف لندن.
وتكرم هذه �جلائزة �أهم �مل�شاريع �لتي يتم �إجنازها عرب �ل�شر�كات يف �لقطاع 

كما ت�شتعر�ش �أف�شل �مل�شاريع يف قطاع �الت�شاالت.
وتاأتي �جلائزة لتكرم جهود �لتعاون بني �شلطة و�حة دبي لل�شيليكون و�شركة » 
NXN ال�شت�شار�ت �ملدن �لذكية و�خلدمات �ملد�رة حيث هدفت هذه �جلهود 
وهو  لل�شيليكون  دب��ي  و�ح��ة  يف  ذكية  ملدينة  متكامل  م�شروع  �أول  �إن�شاء  �إىل 

بارك«. “�شيليكون 
�إىل عدة معايري منها  ��شتناد�  وفازت �شلطة و�حة دبي لل�شيليكون باجلائزة 
�لذكية  �ملناطق  و�الت�شاالت يف  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لكلي  �ملفهوم  ت�شميم 
و�ملخطط �لتكنولوجي و�إطار عمل ت�شليم �خلدمات مل�شروع “�شيليكون بارك” 

يف و�حة دبي لل�شيليكون �لذي يحدد �مل�شروع خدمات ومز�يا �ملناطق �لذكية.
كما يهدف �إىل تطوير ت�شاميم ومو��شفات فنية مف�شلة جتعل من �مل�شروع 

قادر� على �حت�شان �ملزيد من �خلدمات �لذكية حال توفرها يف �مل�شتقبل.
ومير م�شروع “�شيليكون بارك” حاليا مبرحلة �الإن�شاء بقيمة �إجمالية تقدر 
 71 �ألف مرت مربع وي�شم   150 ب�1.3 مليار وميتد �مل�شروع على م�شاحة 
من  مربع  مرت  �ل��ف   25 �إىل  �إ�شافة  �ملكاتب  م�شاحات  من  مربع  مرت  �ل��ف 
�مل�شاحات �لتجارية و46 �لف مرت مربع للمناطق �ل�شكنية وفندق “ر�دي�شون 
فندقية  غرفة   112 ي�شم  �ل��ذي  لل�شيليكون  دب��ي  و�ح��ة  يف  ريد” لالأعمال 

و59 �شقة مفرو�شة.
�ملطاعم  مثل  �لع�شرية  �حل��ي��اة  الأمن���اط  من�شاآت  على  �مل�����ش��روع  و�شيحتوي 
و�مل��ق��اه��ي وغ���رف �ل�����ش��الة وم��رك��ز للت�شوق وم��و�ق��ف ���ش��ي��ار�ت حت��ت �الأر�ش 

ميكنها �أن ت�شتوعب ما يزيد عن 2500 �شيارة.
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املال والأعمال

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س  665

 25 % م�شاهمة اندك�س يف منو قطاع املعار�س يف الدولة

االإمارات: الوجهة االأمثل للموؤمترات واملعار�س 

ملدة 10 �شنوات 

الهيئة االحتادية للمياه والكهرباء تربم عقدا مع يوتيكو لتزويد االإمارات ال�سمالية باملياه 

تقدمت على الواليات املتحدة وبريطانيا والهند

جمارك دبي تفوز بجائزة التميز يف الت�سميم املوؤ�س�سي من »ذا اأوبن جروب« العاملية

•• دبي -وام: 

ح��ق��ق��ت �ل��ت�����ش��رف��ات �ل��ع��ق��اري��ة يف د�ئ������رة �الأر�����ش���ي 
و�الم��الك يف دبي �م�ش �أكرث من 665 مليون درهم 
حيث مت ت�شجيل 232 مبايعة بقيمة 410 ماليني 
درهم منها 21 مبايعة لالأر��شي بقيمة 146 مليون 
 264 بقيمة  و�ل��ف��ل��ل  لل�شقق  مبايعة  و211  دره���م 

مليون درهم.

مليون   18 بقيمة  ل��الأر����ش��ي  مبايعات  �أه���م  وج���اءت 
 17 بقيمة  مبايعة  تليها  �ل�شطوة  منطقة  يف  دره��م 
مليون درهم يف منطقة �ل�شطوة تلتها مبايعة بقيمة 

15 مليون درهم يف منطقة �ل�شطوة.
وت�����ش��درت منطقة �ل�����ش��ط��وة �مل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد 
مليون   68 بقيمة  مبايعات   5 �شجلت  �إذ  �مل��ب��اي��ع��ات 
درهم وتلتها منطقة �ليفرة 2 بت�شجيلها 3 مبايعات 
بت�شجيلها  �لو�شل  وثالثة يف  درهم  4 ماليني  بقيمة 

مبايعتني بقيمة 12 مليون درهم.
فقد  و�لفلل  �ل�شقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  فيما  �أم���ا 
جاءت مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم مبنطقة �لو�شل 
كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف 
منطقة مر�شى دبي و�أخري� مبايعة بقيمة 6 ماليني 
درهم يف منطقة مر�شى دبي.وت�شدرت منطقة مدينة 
�ملطار �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل 
�إذ �شجلت 73 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها 

منطقة �خلري�ن �الأوىل بت�شجيلها 21 مبايعة بقيمة 
31 مليون درهم وثالثة يف �خلليج �لتجاري بت�شجيلها 

17 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.
درهم  مليون   255 قدرها  قيمة  �لرهونات  و�شجلت 
منها 19 رهنا الأر��ش بقيمة 213 مليون درهم و32 
رهنا لفلل و�شقق بقيمة 42 مليون درهم، وكان �أهمها 
95 مليون درهم و�آخر  مبنطقة نخلة جمري� بقيمة 

يف منطقة �م �ل�شيف بقيمة 33 مليون درهم.

•• دبي – الفجر:   

�أعلنت �شركة �ندك�ش للموؤمتر�ت و�ملعار�ش 
يف  ومتخ�ش�شة  ر�ئ��دة  وطنية  �شركة  وه��ي 
�ملحلية  و�ملعار�ش  �ملوؤمتر�ت  و�إد�رة  تنظيم 
دبي،  �إم���ارة  ومقرها  و�لعاملية  و�الإقليمية 
عن م�شاهمتها بن�شبة %25 يف منو قطاع 
�مل��ع��ار���ش يف �ل���دول���ة وذل����ك الأه��م��ي��ة هذ� 
�ل����ذي ي�شهد من���و� م��ل��ح��وظ��ا من  �ل��ق��ط��اع 
خالل عدد �لفعاليات �جلديدة و�ملوؤمتر�ت 
�لدولة  ت�شت�شيفها  �لتي  �لعاملية  و�ملعار�ش 
�الإم������ار�ت على  ���ش��ن��وي��ا مم��ا يعك�ش م��ك��ان��ة 
�خلارطة �لتجارية �لدولية عالوة على ما 
توفر  م��ت��ط��ورة  حتتية  بنية  م��ن  ب��ه  تتمتع 
من�شة حيوية ملختلف �لقطاعات �لتجارية 

باالأخ�ش قطاع �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ش.
�أ�شدرتها  �لتي  �ل�شنوية  �لتقارير  وك�شفت 
����ش���رك���ة �ن���دك�������ش ع����ن م�����ش��اه��م��ت��ه��ا بدعم 

خا�ش  ب�شكل  �لدولة  يف  �لوطني  �القت�شاد 
حيث  ع���ام  ب�شكل  �ملنطقة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا 
قدمو�  �لذين  و�مل�شاركني  �ل���زو�ر  ع��دد  بلغ 
و�ملعار�ش  �ملوؤمتر�ت  للم�شاركة يف  دبي  �إىل 
�لتي تنظمها �ندك�ش �أكرث من 140،000 
م�شارك وز�ئر من 130 دولة من خمتلف 
�ل�شفقات  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت  �ل���ع���امل.  �أن���ح���اء 
معار�ش  خالل  �إبر�مها  مت  �لتي  �لتجارية 
�إ�شافة  دوالر،  مليار   3 م��ن  �أك��رث  �ندك�ش 
�لتي مت  �لفندقية  �أن ع��دد �حل��ج��وز�ت  �إىل 
ح��ج��زه��ا ل���ل���زو�ر و�مل�����ش��ارك��ني خ���الل �لعام 
75،000 ليلة فندقية يف  �أكرث من  بلغت 

�لعديد من �لفنادق.  
�أع���دت���ه���ا �شركة  وك�����ش��ف��ت �ل��ت��ق��اري��ر �ل��ت��ي 
�ملحا�شر�ت  ع���دد  �أن  �إىل  �أي�����ش��ا  �ن��دك�����ش 
�لتي مت تنظيمها خالل هذ  �لعمل  وور���ش 
�لعام و�شلت �إىل �أكرث من 800 حما�شرة 
�أك��رث من  وور���ش��ة عمل متخ�ش�شة قدمها 

من  وم��ت��ح��دث  ومتخ�ش�ش  خ��ب��ري   650
ب��ل��غ عدد  ف��ق��د  �إ���ش��اف��ة،  و�ل���ع���امل.  �ملنطقة 
�ل�����ش��رك��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ملعار�ش �لتي نظمتها �شركة �ندك�ش الأكرث 
من 4،000 �شركة وجهة حملية و�إقليمية 
وعاملية وبلغت م�شاحة �ملعار�ش �لتي �أقيمت 
هذ� �لعام �إىل �أكرث من  150،000 مرت 

مربع. 
ت�شعى �شركة �ندك�ش للموؤمتر�ت و�ملعار�ش 
يف �ملحافظة على ��شتقطابها الأهم �لفعاليات 
�لعلمية و�القت�شادية وجذبها لال�شتثمار�ت 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ن��ظ��م��ت للعام 
موؤمتر�   25 م��ن  �أك��رث   2017  -2016
�شملت  خمتلفة  تخ�ش�شات  يف  وم��ع��ر���ش��ا 
قطاع �لرعاية �ل�شحية و�لطب و�ل�شيدلة 
و�الألعاب  و�لتكنولوجيا  �مل�شروبات  وقطاع 
و�لتقنية  و�لعائلة  و�لطفولة  �الإلكرتونية 
�ل��رق��م��ي��ة و���ش��ن��اع��ة �مل��ح��ت��وى �الإع���الم���ي 

�لتجارية  و�ل���ع���الم���ات  �الم��ت��ي��از  وح���ق���وق 
و�لتطوير،  �الإغ��اث��ة  ق��ط��اع  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
و�لطو�رئ  �لكو�رث  و�إد�رة  �جلرمية  وعلم 
تزويد  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �لوطنية  و�خل��دم��ة 
لقطاع  و�مل���ت���ك���ام���ل���ة  �ل�������ش���ام���ل���ة  �حل����ل����ول 

�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ش يف �لدولة. 
رئي�ش  �مل��دين،  �ل�شالم  عبد  �لدكتور  وق��ال 
�ن��دك�����ش �ل��ق��اب�����ش��ة: ك��ون��ن��ا ���ش��رك��ة وطنية 
ر�ئدة يف هذ� �ملجال و�إمياناً منا باإمكانيات 
نعمل على  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 
�ل���رتوي���ج ل���دول���ة �الإم��������ار�ت و�إم�������ارة دبي 
من  لعدد  وتنظيمنا  م�شاركتنا  خ��الل  م��ن 
مثل  خمتلفة  دول  يف  �خلارجية  �لفعاليات 
�لوليات �ملتحدة و�أوروبا وبريطانيا و�لهند 
و�ليابان وكوريا و�أملانيا و�ل�شعودية ون�شعى 
�إىل دعم �جلهود �ملبذولة من قبل حكومة 
دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة لتفعيل 
دولة  بني  و�القت�شادية  �لتجارية  �ل�شر�كة 

�الإمار�ت و�لعامل.
وع���رب �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل�����ش��الم �مل����دين عن 
على  �لقطاع  منو  با�شتمر�ر  وتفاوؤله  ثقته 
�أن  م�شري�  و�الإقليمي،  �ملحلي  �ل�شعيدين 
تعمل  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها  خ���الل  م��ن 
�ندك�ش على تطوير موؤمتر�تها ومعار�شها 

بن�شبة 10- 15 % �شنويا.
للموؤمتر�ت  �ن��دك�����ش  �شركة  وجن��ح��ت  ه��ذ� 
جديدة  فعالية   12 �إ���ش��اف��ة  يف  و�مل��ع��ار���ش 
الأجندتها �ل�شنوية تنظمها ما ينب �لعا�شمة 
و�إم�������ارة عجمان.  دب����ي  و�إم�������ارة  �أب���وظ���ب���ي 
توظيف  م��ع��ر���ش  �ن��دك�����ش  ���ش��رك��ة  فنظمت 
جم��ن��دي �خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة ممثلة بهيئة 
ومعر�ش  و�الحتياطية  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�لعاملي  و�مل���ع���ر����ش  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع�����امل 
لالألعاب �الإلكرتونية ومعر�ش اليف �شتايل 
ومعر�ش عامل �لطفولة و�لعائلة و�ملعر�ش 
و�مللتقى �ل�شنوي لطب �الأ�شعة يف �الإمار�ت 

 – للمعار�ش  �ل��وط��ن��ي  �أب���و ظبي  م��رك��ز  يف 
�أما  �أب��وظ��ب��ي.  �لعا�شمة  يف   ADNEC
�ندك�ش  �شركة  فنظمت  عجمان  �إم����ارة  يف 
معر�ش عجمان حلقوق �المتياز و�لعالمات 
�ل��ت��ج��اري��ة وق��ط��اع �ل��ت��ج��زئ��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان و�ل��ذي لقيا 
جناحا ملحوظا من خالل ��شتقطابه لعدد 
م��ن �ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��امل��ي��ة وقامت 
من  �الأوىل  �ل��دورة  بتنظيم  �ندك�ش  �شركة 
�المتياز  حلقوق  �لعاملي  و�مللتقى  �ملعر�ش 
ونظمت موؤمتر ومعر�ش �الإمار�ت �لدويل 
لالأدلة �جلنائية وعلم �جلرمية وبالتعاون 
م���ع ���ش��رط��ة دب����ي يف م���رك���ز دب����ي �ل����دويل 

للموؤمتر�ت و�ملعار�ش. 
ه���ذ� وم���ن �مل���زع���م �ن��ع��ق��اد �ل�����دورة �الأوىل 
�شهر  يف  �ل������رج������ال  ����ش���ح���ة  م���ل���ت���ق���ى  م�����ن 
بن  حم���م���د  جم���م���ع  يف  دي�شمرب2017 
وتنظيم  دب��ي  �لطبي يف  �الأك���ادمي���ي  ر����ش��د 
يف  �لثامن  �الإ�شالمي  �لطب  تاريخ  موؤمتر 
�إمارة دبي يف �شهر فرب�ير 2018 وتنظيم 
جامعة  مع  بالتعاون   11 عربية  �إب��د�ع��ات 
مار�ش  �شهر  يف  �لذكية  حممد  بن  حمد�ن 
للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  2018 يف مركز 

و�ملعار�ش.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�أعلنت �شركة يوتيكو �لتي تتخذ من دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر�ً لها وتعترب 
�ل�شرق  يف  �لعامة  �مل��ر�ف��ق  �شركات  ك��ربى 
فريد  لعقد  توقيعها  ع��ن  �ل��ي��وم  �الأو���ش��ط 
م��ن ن��وع��ه م��دت��ه 10 ���ش��ن��و�ت م��ع �لهيئة 
�الحتادية للمياه و�لكهرباء تقوم �ل�شركة 
�ل�شمالية  �الإم���������ار�ت  ب���ت���زوي���د  مب��وج��ب��ه 
من  �الأول  �لعقد  ويعترب  باملياه.  للدولة 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل ح��ي��ث يتيح 
�أن تدفع فقط ثمن ما  للهيئة �الحت��ادي��ة 
�لنموذج  مع  مقارنة   ، �ملياه  من  ت�شتهلكه 
فيه  �ل��دف��ع  يرتبط  ال  �ل���ذي  ع��امل��ي��اً  �ملتبع 

باال�شتهالك.
�لعقد  �أن  ي��وت��ي��ك��و  �أ����ش���درت���ه  ب��ي��ان  وذك����ر 
 6 �لذي تلتزم �لهيئة مبوجبه با�شتهالك 
ماليني جالون من �ملياه على �الأقل يومياً، 

معدل  و�أن  بالفعل  �لتنفيذ  حيز  دخ��ل  قد 
�إىل  �رتفع  للهيئة قد  �ليومي  �ال�شتهالك 
8 و10 م��الي��ني جالون  م��ا ي���رت�وح ب��ني 
�لطلب  ����ش��ت��د�د  نتيجة  ي��وم��ي��اً  �مل��ي��اه  م��ن 
على �ملياه. كما طلبت �لهيئة �لتعاقد على 
من  �إ�شافية  جالون  ماليني   9 ��شتجر�ر 

�ملياه يومياً.
�لتطور،  ه����ذ�  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ���ش��ي��اق  ويف 
�ملدير  مينيزي�ش،  ري��ت�����ش��ارد  �ل�����ش��ي��د  ق���ال 
�لعقد  “ي�شكل  يوتيكو:  ل�شركة  �لتنفيذي 
�لعامل  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  �الأوىل  ه��ي  �شابقة 
عقود  تقوم  حيث  �لعقود.  من  �لنوع  لهذ� 
�ملر�فق �لعامة عادة على �أ�شا�ش مبد�أ “خذ 
لل�شركة  يدفع  �مل�شرتي  �أن  �أي  �دفع”،  �أو 
ومن  �شيئاً.  ي�شتهلك  مل  �إذ�  حتى  �مل���وردة 
مع  يوتيكو  لعقد  �الأخ��رى  �لفريدة  �ملز�يا 
�لهيئة ت�شمنه لبند يق�شي بثبات �الأ�شعار 

طو�ل مدة �لعقد«.

�ملتفق  �الأ���ش��ع��ار  “تاأخذ  ب��ق��ول��ه:  و�أو����ش���ح 
تكلفة  �الع��ت��ب��ار  ع��ني  يف  �ل��ع��ق��د  يف  عليها 
�ملياه  لنقل  �أن��اب��ي��ب  بتمديد  يوتيكو  قيام 
للمياه  �لهيئة �الحتادية  �إم��د�د  �شبكة  �إىل 
و�لكهرباء يف �شتة مو�قع خمتلفة على بعد 
50 كيلومرت�ً من نقطة �الإمد�د باملياه يف 

ر�أ�ش �خليمة«.
و�أ����ش���اف ق���ائ���اًل: ن��ظ��ر�ً الرت���ف���اع �لطلب، 
فقد جتاوزت ��شتثمار�ت يوتيكو يف مر�فق 
مليون   800 قيمته  م��ا  و�ل��ت��وزي��ع  �لنقل 

درهم .
وخ��ت��م �ل�����ش��ي��د ري��ت�����ش��ارد ي��ق��ول��ه: “نحن 
يبلغ  �أنابيب  خ��ط  يف  لال�شتثمار  نخطط 
طوله 70 كيلومرت�ً خلدمة �ملناطق �لتي 
خا�شة  وب�شفة  بعد،  خدماتنا  تبلغها  مل 

لدعم ري �ملز�رع«.
عقد  �أي�����ش��اً  �أب��رم��ت  ق��د  يوتيكو  �أن  ي��ذك��ر 
متويل �شندوق �شيادي بقيمة 147 مليون 

كابيتال  �أ�شما  موؤ�ش�شة  مع  �أمريكي  دوالر 
�الإ�شالمي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ب��ن��ك  ميتلكها  �ل��ت��ي 
�لعامة  �ال����ش���ت���ث���م���ار�ت  ه��ي��ئ��ة  و����ش���ن���دوق 
للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�لتقاعدية ووز�رة �ملالية �لبحرينية ووز�رة 
يتوىل  و����ش���وف  ب���رون���اي.  �شلطنة  م��ال��ي��ة 
�ل�����ش��ن��دوق مت��وي��ل ت��و���ش��ع �أع���م���ال �شركة 
�لفريد  عملها  من���وذج  وحت�����ش��ني  يوتيكو 
�لذي ي�شاعد �حلكومات يف تخفي�ش قيمة 
�الأ�شعار  وتخفي�ش  تقدمه  �ل���ذي  �ل��دع��م 

على �مل�شتهلكني.
�ل�شيد  �إىل  �ل�شيد ريت�شارد بال�شكر  وتقدم 
حم��م��د حم��م��د ���ش��ال��ح، م��دي��ر ع��ل��م هيئة 
�ملياه و�لكهرباء �الحتادية، تقدير�ً لدعمه 

لنموذج عمل يوتيكو �لفريد.
�أك���رث من  ب��خ��دم��ة  وت��ق��وم يوتيكو ح��ال��ي��اً 
�ق��ت�����ش��ادي��اً ومت��ت��ل��ك طاقة  650 ق��ط��اع��اً 
م��ل��ي��ون جالون   31 ت��ب��ل��غ  ب��امل��ي��اه  ت���زوي���د 

22 مليون جالون من  �إىل  �إ�شافة  يومياً 
�ملياه قيد �الإن�شاء. 

كهرباء  توليد  طاقة  �ل�شركة  متتلك  كما 
 450 و�أك���رث م��ن  م��ي��ج��او�ط   120 تبلغ 
و�لتوزيع،  �لنقل  خ��ط��وك  م��ن  ك��ي��ل��وم��رت�ً 
�ل�������ش���رك���ات �خلا�شة  ك����ربى  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا 
�خل���دم���ات يف  متكاملة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��م��ر�ف��ق 
وت�شم  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
قائمة زبائن �ل�شركة �لعديد من �ملجمعات 
�أمثال  و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��و�ن��ئ 

�لعامة و�شركات �لتطوير �لعقاري.
�أوىل  �أ�شبحت يوتيكو   ،2017 �أبريل  ويف 
�شركات �ل�شرق �الأو�شط �لتي تفوز بجائزة 
 ،2017 �أف�شل �شركة لتحلية �ملياه للعام 
يف  تن�شط  ع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ات  �إي��اه��ا  منحتها 
ن��ف�����ش �مل���ج���ال خ����الل �ج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه يف 

�لعا�شمة �الإ�شبانية مدريد.

•• دبي-الفجر:

�لقدر�ت  ت��ط��وي��ر  دب���ي ج��ه��وده��ا يف  ت��وج��ت ج���م���ارك 
�ملوؤ�ش�شية بفوزها بجائزة �لتميز يف �لت�شميم �ملوؤ�ش�شي 
�ل��ع��امل��ي، وم��ق��ره �شان  �أوب���ن جروب”  “ذ�  م��ن �حت���اد 
فر�ن�شي�شكو �الأمريكية وي�شم �ملوردين و�مل�شتخدمني 
�أن���ح���اء �لعامل،  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات م���ن ج��م��ي��ع 
ر�ئدة  عاملية  وج��ه��ات  موؤ�ش�شات  على  بذلك  متقدمة 
�ملتحدة  �لواليات  �جلائزة من  على  للح�شول  ناف�شت 

وبريطانيا و�لهند و�أ�شرت�ليا.
دبي هذ�  �أحمد حمبوب م�شبح مدير جمارك  وثمن 
�الإجناز �لعاملي خالل ��شتقباله فريق عمل �إد�رة �بتكار 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لغيث  جمعة  بح�شور  �خل��دم��ات، 
ل��ق��ط��اع �ل��ت��ط��وي��ر �جل��م��رك��ي، وح�����ش��ام جمعه حممد 
جهود  �أن  �إىل  م�شري�ً  �خل��دم��ات،  �بتكار  �إد�رة  م��دي��ر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة و�خلدمات  �ل���ق���در�ت  ت��ط��وي��ر  �ل���د�ئ���رة يف 
�الإجناز�ت  من  �لعديد  حتقيق  عن  �أثمرت  �جلديدة، 
�لعمل �جلمركي حملياً  ت��ط��ور  ع���ززت  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة 

و�إقليمياً وعاملياً.
�ملوؤ�ش�شي  �لت�شميم  م��ب��ادرة  تطبيق  ف��و�ئ��د  وتتمثل 
�لعاملي  �ملعهد  �عتماد  �البتكار�ت �حلا�شلة على  -�أحد 
�ملوؤ�ش�شة،  مكونات  جميع  وتوثيق  ربط  يف   - لالبتكار 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  �ل�شرعة و�لدقة و�جلودة يف  وحتقيق 
و�إتاحة �إد�رة فعالة للتغيري، ومعرفة تاأثري�ت �لتغيري 
�الإد�ري  �جلانب  بني  �لتام  و�لتن�شيق  �ملوؤ�ش�شة،  على 

و�الأع��م��ال م��ن جهة، وب��ني �جل��ان��ب �لتقني م��ن جهة 
�إع����ادة  �ل���وق���ت م���ن خ���الل  �أخ�����رى، وك���ذل���ك تقلي�ش 
�ل��ت��ي مت ت�شميمها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  ����ش��ت��خ��د�م خم��ط��ط��ات 
وتوثيقها، ون�شر �ملعرفة �ملرت�بطة �ملتكاملة �جلمركية 

وغري �جلمركية.
وجنح م�شروع �لت�شميم �ملوؤ�ش�شي يف تقلي�ش تكاليف 
�إجناز �ملعامالت وتوفري �لتكاليف، وحت�شني وتطوير 
عملية �تخاذ �لقر�ر، كما يوفر �مل�شروع قاعدة بيانات 
و�أق�شام  و�إد�ر�ت  ق��ط��اع��ات  جلميع  ومف�شلة  و����ش��ع��ة 
به يحتوي على  و�ح��د موثوق  دب��ي، كم�شدر  جمارك 
�لد�ئرة  روؤي���ة  رب��ط  على  وي�شاعد  �مل��ع��ل��وم��ات،  جميع 
ور�شالتها و�أهد�فها بجميع �لوحد�ت �لتنظيمية، من 
وتو�شيح  �لديناميكية  �لعمل  �حتياجات  دع��م  �أج���ل 
وربط معلومات �ملوؤ�ش�شة بع�شها ببع�ش، للم�شاعدة يف 
�شرعة �تخاذ �لقر�ر�ت، وم�شاعدة �ملديرين و�مل�شوؤولني 
على �إجر�ء �لتحليالت �لالزمة عند �تخاذ �لقر�ر�ت، 
و�لد�عمة  �مل�شاندة  �خلطط  وو�شع  �آث��اره��ا،  ومعرفة 
لها، وتعد جمارك دبي �أول د�ئرة حكومية تقوم بتنفيذ 

هذ� �مل�شروع على م�شتوى �ملنطقة �لعربية.
ومن جانبه �أكد ح�شام جمعة حممد مدير �إد�رة �بتكار 
�خلدمات �أن جائزة �لتميز يف �لت�شميم �ملوؤ�ش�شي من 
�حتاد “ذ� �أوبن جروب” �لعاملي ، تاأتي ترجمة حقيقية 
�لتميز  منظومة  لتطوير  �حلثيثة  �ل��د�ئ��رة  مل�شاعي 
�ملوؤ�ش�شي، و�شواًل للعاملية يف هذ� �ملجال، م�شري�ً  �إىل �أن 
جمارك دبي حققت هذ� �الإجن��از من خالل �لتز�مها 

�لكامل مبفاهيم �لتطوير و�الإبد�ع و�البتكار و�لتميز 
بفريق  ذ�ته  �لوقت  يف  �لد�ئرة، م�شيد�ً  تنتهجه  �لذي 
�لعمل يف �إد�رة �الإج��ر�ء�ت و�لت�شميم �ملوؤ�ش�شي �لتابع 
�ل��ذي مل يدخر جهد�ً يف  �لتطوير �جلمركي،  لقطاع 
بتميز  ذلك  على  وعمل  �ملبتكرة،  �ملبادرة  �إجن��از  �شبيل 
�ملن�شودة،  �الأه������د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  �أ���ش��ه��م��ا  و�ح��رت�ف��ي��ة 
وح�شد �لعديد من �جلو�ئز �ملحلية و�لعاملية، م�شري�ً 
تبتكر  حكومية  د�ئ���رة  �أول  تعد  دب��ي  ج��م��ارك  �أن  �إىل 
�لر�بع  �لتي تر�شخ للجيل  �ملوؤ�ش�شية،  �لقدر�ت  مبادرة 

من منظومة �لتميز يف �لعمل �حلكومي.
�بتكار �خلدمات يف جمارك دبي ت�شعى  �إد�رة  �إن  وقال 
وخدمات  م��ب��ادر�ت  بلورة  بهدف  �البتكار  حتفيز  �إىل 
وم�����ش��اري��ع ذك��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة ت��خ��دم �ل��ع��م��ل �جلمركي، 
ل��ل��د�ئ��رة م��ن خ��الل تقلي�ش  وحت��ق��ق وف����ور�ت مالية 
�لت�شغيلية  �لكفاءة  وزي��ادة  �ملعامالت،  �إجن��از  تكاليف 
مل��و�ج��ه��ة �ل���ت���ح���دي���ات، وت��ع��زي��ز ق�����درة �ل����د�ئ����رة على 
�مل�����ش��ت��م��ر، و�ل��ت��م��ي��ز يف بيئة  �ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��ح�����ش��ني 

مت�شارعة �لتغيري.

في�ستفال الند م�سروع ت�سويقي ترفيهي 
ين�سم للقطاع ال�سياحي يف عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

�الإمارة  الإم��ت��الك  نظر�  عجمان  �إم���ارة  يف  �ل�شياحي  �لنمو  وت��رية  تت�شارع 
مقومات �شياحية فريدة ومتنوعة جعلت منها مق�شد� ومتنف�شا للجميع، 
وباتت �لوجهات �لت�شويقية و�لرتفيهية من �هم عنا�شر �جلذب �ل�شياحي 

ملختلف �جلن�شيات و�العمار.
تنفيذ  عن  الن��د،  ف�شتيفال  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �لعامري  مبارك  وك�شف   
م�شروع ف�شتيفال الند يف �إمارة عجمان مب�شاحة �إجمالية تتجاوز 10 �آالف 
من  و�ملقيمون  �ملو�طنون  ت�شتهدف  ت�شويقية  ترفيهية  وجهة  ليكون  مرت 

كافة �جلن�شيات و�العمار وكذلك �ل�شائحني.
و�و�شح �ن �مل�شروع ي�شم عدد من �لقرى �لرت�ثية للعديد من �لدول و�لتي 
و�لفعاليات �خلا�شة  و�الأن�شطة  بها  تتميز  �لتي  �ملنتجات  �أهم  �شت�شتعر�ش 
�إىل جانب  �مل�شاركة،  �ل�شعبي للدول  و�لفلكور  �لفنية  �لفرق  بها مع وجود 
من  و�شل�شلة  �لرتفيهية  و�لفعاليات  و�ملحلية  �لعاملية  �لت�شوق  معار�ش 
�ملطاعم و�ملقاهي �ملحلية و�لعاملية ومنطقة �ألعاب د�ئمة ومو�قف �شيار�ت، 
على  و�الن�شطة  و�لفعاليات  �ملهرجانات  �مل�شروع وجهة الهم  يعترب  بحيث 

مد�ر �لعام.
�مل��و�ط��ن��ني و�ملقيمني  ���ش��ي��خ��دم ك��اف��ة  و�ك����د �ن م�����ش��روع ف�����ش��ت��ي��ف��ال الن���د 
و�ل�شائحني يف عجمان خا�شة و�المار�ت ب�شكل عام نظر� ملوقعه �ملتو�شط يف 
�إمارة عجمان و�شهولة و�شرعة  �لو�شول له من خمتلف �المار�ت، م�شري� 
و�لقدرة  �ل��ر�ح��ة  �شبل  ك��اف��ة  بتوفري  �مل�����ش��روع  على  �لقائمني  ح��ر���ش  �إىل 
�ال�شتيعابية �لهائلة لزو�ر �مل�شروع �إىل جانب �إعتماد �لعديد من �لفعاليات 
�لفعاليات  م��ن  ع��دد  تنظيم  وك��ذل��ك  �ل��ع��ام،  ط���و�ل  �ل�شخمة  و�مل��ه��رج��ات 
�خلا�شة بقرى �لدول �مل�شاركة وح�شور �جلاليات ودعوة �لدبلوما�شيني من 

تلك �لدول.
هذ� و�أكد رئي�ش جمل�ش �إد�رة ف�شتيفال الند، على �لتطور و�لتنوع �ل�شياحي 
فنادق  م��ن  �ل�شياحة  م��ق��وم��ات  لكافة  �الم����ارة  �إم��ت��الك  و  عجمان  الإم����ارة 
ومر�كز  نوعها  من  فريدة  �شياحية  وم���ز�ر�ت  طبيعية  ومناظر  و�شو�طئ 
ت�شوق و�أ�شو�ق �شعبية ومطاعم متنوعة تلبي كافة �الذو�ق، م�شيد� بجهود 
�جلهات �ملعنية يف �المارة على توفري �خلدمات �ل�شياحية �ملتنوعة و�لعمل 
جلذب  �ملنا�شبة  �الج��و�ء  وتهيئة  جديدة  خدمات  و�إ�شافة  تطويرها  على 

م�شاريع �شياحية ذ�ت طابع ت�شويقي وترفيهي يف عجمان.
من جانبه �أو�شح خالد زكي � مدير عام م�شروع ف�شتيفال الند، �ن �مل�شروع 
و�مل�شرية  �لكويتية  �خلليجية  �لقرية  ومنها  �لقرى  من  ع��دد�  �شيت�شمن 
�لعربي  و�مل��غ��رب  و�ل�شند  �لهند  وق���رى  و�ل�شينية  و�ل��رتك��ي��ة  و�ل�شامية 
مبختلف  للماأكوالت  من�شة  �مل�شروع  �شيت�شمن  كما  �لتايلندية،  و�لقرية 
وتنظيم  لالألعاب  من�شة  وكذلك  و�جلن�شيات  �الذو�ق  كافة  لتلبي  �نو�عها 

�لفعاليات و�الحتفاالت على مد�ر �لعام.

كهرباء ال�سارقة ت�ستعر�س تقرير اال�ستدامة االأول 
والفر�س والتحديات خالل ملتقى ال�سركاء الثاين

•• ال�شارقة-وام:

��شتعر�شت هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة خالل ملتقى �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني 
تقرير  �أول  �ل�شارقة  يف  بلو  ر�دي�����ش��ون  فندق  يف  م��وؤخ��ر�  نظمته  �ل��ذي  �ل��ث��اين 
مع   2020 ل��ع��ام  �ال�شرت�تيجية  خطتها  �شمن  �أع��دت��ه  و�ل���ذي  لال�شتد�مة 
�شركائها �ال�شرت�تيجيني يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ش بهدف �شمان ح�شن 

تنفيذ �مل�شاريع و�ملبادر�ت �مل�شرتكة.
�ىل  �لهيئة  رئي�ش  �لليم  ر��شد  �ملهند�ش  �لدكتور  �شعدة  �مللتقى  �أعمال  ح�شر 
جانب ممثلي 100 �شركة حملية وعاملية وممثلني عن �لعديد من �جلهات يف 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�ش.و�أو�شح �شعادة �لدكتور �ملهند�ش ر��شد �لليم �أن 
تنظيم �مللتقى ياأتي �نطالقاً من �إميان �لهيئة �لتام بالدور �لريادي ل�شركائها 
�ال�شرت�تيجيني وم�شاهمتهم يف حتقيق �أهد�ف �خلطة �ال�شرت�تيجية للهيئة .

موؤكد� حر�ش �لهيئة على تعزيز وتطوير �لتعاون مع �شركائها يف �لقطاعني 
خمتلفة  �أ�شكال  عرب  م�شتمرة  ب�شفة  �لتعاون  ه��ذ�  ودع��م  و�خلا�ش  �حلكومي 
وبال�شكل �لذي يج�شد روؤية قيادتنا �لر�شيدة من حيث �شرورة تكامل �الأدو�ر 
خدمة  يف  ي�شهم  مبا  �مل�شرتكة  بامل�شوؤوليات  و�ال�شطالع  �جلهات  خمتلف  بني 

�شكان �إمارة �ل�شارقة و�لريادة يف تقدمي �خلدمات ومتيزها عاملياً.
و�أ�شار �ىل �أن �مللتقى ياأتي لتفعيل �لتعاون مع �ل�شركات �ملحلية و�لعاملية عرب 
بالهيئة وخطط  �لتعريف  على  تركز  وموؤمتر�ت  و�جتماعات  ملتقيات  �شل�شلة 
�لتطوير و�مل�شروعات وتو�شيح روؤيتها و��شرت�تيجيتها و�أهد�فها وتبادل �الآر�ء 
�مللتقى  �أع��م��ال  �أن  �إىل  .الف��ت��ا  �لطرفني  ب��ني  �ملفتوح  للنقا�ش  فر�شة  و�إت��اح��ة 
�الأول لل�شركاء �ال�شرت�تيجيني �شي�شاهم يف حتديد تو�شيات للتطوير وتزويد 
و�خلطط  بامل�شروعات  تتعلق  �لتي  �ل�شرورية  و�لبيانات  باملعلومات  �ل�شركاء 
�مل�شتقبلية و�لعمل ب�شكل فعال على �لتاأثري يف �ل�شيا�شات �ملت�شلة مب�شروعات 
جماالت  يف  م�شتقبلية  وخططاً  م�شروعات  �مللتقى  و�ملياه.و��شتعر�ش  �لطاقة 
�لكهرباء و�ملياه و�لغاز �لطبيعي وروؤية و��شرت�تيجية �لهيئة ومبادئها �الأ�شا�شية 
ورقات   6 ��شتعر��ش  �مللتقى  ت�شهده.وت�شمنت جل�شات  �لذي  �لتقني  و�لتطور 
عمل قدم �الأوىل �لدكتور �ملهند�ش ر��شد �لليم حول ��شرت�تيجية �لهيئة وخطة 
�الإد�ري��ة وت�شهيل �الإجر�ء�ت  �لعمليات  �لتي بد�أت تنفيذها وتب�شيط  �لتطوير 
و�ملتاأنية  �ملتخ�ش�شة  �لدر��شات  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  و��شتعر�ش  �الإلكرتونية 

للم�شروعات بحيث حتقق �لعائد �القت�شادي �مل�شتقبلي.
من جانبه ��شتعر�ش �شيد تو�شيف من تقنية �ملعلومات �لفر�ش و�لتحديات يف 
�لهيئة مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني �خلطط �مل�شتقبلية للهيئة و�مل�شروعات �لتي 
تت�شمنها �خلطة لتقدمي �أف�شل �خلدمات ل�شكان �إمارة �ل�شارقة .م�شري� �إىل 
�لتطور �لذي �شهدته �لهيئة بف�شل �ل�شر�كات �لناجحة مع عدد من �ل�شركات 
�لعاملية و�ملحلية ما �شاهم يف �إجناز �مل�شروعات يف وقت قيا�شي وباأقل تكلفة.كما 
��شتعر�شت ر�شا حممود من �إد�رة �لت�شويق يف �لهيئة �خلطة �لت�شويقية للهيئة 
�أنها تعتمد  �أعدتها .. مو�شحة  �لتي  2020 وخارطة �لطريقة  وروؤيتها لعام 
و�لتوعية  �مل�شروعات  لتطوير  تنفيذها  �لهيئة  ب��د�أت  طموحة  م��ب��ادر�ت  على 
باال�شتخد�م �الأمثل للطاقة.وقدمت �ملهند�شة �ميان �خليال مدير �إد�رة تقنية 
�ملعلومات عر�شا حول �أهد�ف �لفاتورة �خل�شر�ء وفو�ئدها للم�شرتكني و�لهيئة 
و�حلفاظ على �لبيئة.وقدمت فاطمة كاظم من ق�شم �ال�شتد�مة بالهيئة عر�شا 
خمت�شر� عن تقرير �ال�شتد�مة �الأول �لذي �أ�شدرته �لهيئة لعام 2016 وما 

ت�شمنه من حمتويات و�أهد�ف.
كما مت تقدمي ورقة عمل حول تطور �لعمل يف كافة �إد�ر�ت �لهيئة و�الجناز�ت 

�لتي حققتها و�جلو�ئز �لتي ح�شلت عليها خالل عام 2017.
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العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5541  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-م��ارت لالعمال �لفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى  �ل�����ش��رب��ي��ن��ي حم��م��د  ق��د  مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��ع��ب��ان رزق 
وتذكرة  دره���م(   16641( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة رقم 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb172650413ae:ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���ش   08.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/7/23
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5019  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شادو الين لالعمال �لفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /با�شم عبد�لباري �بر�هيم مندور  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13.265.3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�شكوى:MB172953763AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�شاعة 08.30 �ش مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/281 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ل��ف ب��اء ملقاوالت �لبناء ����ش.ذ.م.م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �شعيد خان وميثله:علي 
�ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق����ام عليك  �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د �حل���م���ادي  ق��د 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12248.65( 
�ملحكمة  �ملحكمة  .وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1691 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- كينان �وروك �وروك  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
دريلكو  �شركة   - )حاليا(  �����ش.ذ.م.م  �مل��ي��اه  �ب��ار  حلفر  دريلكو  �لتنفيذ/�شركة 
لال�شا�شات وحفر �بار �ملياه ذ.م.م �شابقا وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن   
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بالت�شامن  بدفع  قد 
�و خزينة �ملحكمة    �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )285470( درهم �ىل طالب  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1732 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شامل ح�شن �شامل �ل�شورى �لزعابي  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/موؤمنه �حمد حممود �حليارى   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )94687( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة مع �اللتز�م 
�الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف���ان  و�مل�����ش��اري��ف.وع��ل��ي��ه  �ل��ر���ش��وم  ب��دف��ع 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2015/26 تنفيذ �صرعي

�ىل �مل��ن��ف��ذ �����ش����ده/1- �����ش���رف ����ش���الح ع��ب��د �ل����ه����ادي  جم���ه���ول حمل 
�بو�شلطان  خليفه  ح�شن  �شليم  �لتنفيذ/�شريين  طالب  �ن  مبا  �القامة 
من  �شهر  خ��الل  �لدين  ب��اد�ء  نعلنكم  �هلل  خري  �شبلي  وميثله:جو�شلني 
تاريخ �لتبليغ و�ال �شيتم بيع �لعقار �ملحجوز على ل�شالح ملف �لتنفيذ 
باملز�د �لعلني تفا�شيل �لعقار )�شقة �شكنية - مبنطقة ند ح�شة - رقم 

�الر�ش:591 - ��شم �ملبنى �ك�شي�ش ريزيدن�شز - رقم �لعقار:401.
بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2017/7/3

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12  ا�صتئناف عقاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- عبد�لرحمن فهد جابر �حلارثي  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / متويل )م�شاهمة خا�شة( وميثله:نا�شر مال 
�هلل حممد غ���امن  ق��د ��شتاأنف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/482 عقاري كلي بتاريخ:2017/1/8     
وحددت لها جل�شه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/9/18 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/69  تظلم مدين

�ىل �ملتظلم �شده / 1-م��رو�ن بن �شالح بن حمد �جلهني جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملتظلم / هاين �بر�هيم ح�شن حممد قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله 
ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �المر على عري�شة رقم 2017/302 مدين. 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/25   �ل�شاعة 11.00 �ش بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2032  تنفيذ عمايل 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-ح��ب��ي��ب ل��ت��ج��ارة �مل��ع��ادن �������ش.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شلمان ميهانغا  قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15432( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ )1259( 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1285  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ناديه عتيق جوهر �شعود �لكتبي جمهول حمل �القامة 
���ش.م.ع وميثله:عبد�لعزيز خمي�ش علي فرج  مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �لهالل 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م   )533.933.47( وق���دره  مببلغ 
�خلمي�ش  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول 
�ملو�فق 2017/7/27 �ل�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2315  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بيج �شيتي فت �وت �ش.ذ.م.م وميثلها مالكها/يل فوجن - 
�شيني �جلن�شية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شينجو�ن �شني قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )13750( 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  8.30 �ش  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/8/1  �لثالثاء  ي��وم  
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/2099  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �شركة جولد �يه �ي م.د.م.���ش  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ز�هد علي خان علي ��شغر خان   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(    95000( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/8/2   �ل�شاعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/848  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  م�شعود حممد خادمي  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

�حمد  ع��ب��د�هلل حم��م��د  دب���ي وميثله:من�شور  ف���رع   - �ال���ش��الم��ي  �ب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف 
بان  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل��زرع��وين 
يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.421.924.64 درهم(  باال�شافة للق�شاء للمدعي 
و�لر�شوم  �ل�����ش��د�د  مت��ام  وح��ت��ى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %10 ب��و�ق��ع  بالتعوي�ش 
�ل�شاعة   2017/8/3 �ملو�فق  �خلمي�ش  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�التعاب.   و�مل�شاريف 
9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1477  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  فاطمة علي �حمد �مل�شلمى زوجة مانع �حمد حممد  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:من�شور عبد�هلل 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �لزرعوين قد  حممد �حمد 
عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي �جمايل مبلغ وقدره )205.136.74 درهم(  و�لفائدة 
�ل�����ش��د�د و�لر�شوم  �مل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى مت���ام  ت��اري��خ  ب��و�ق��ع 12% �شنويا م��ن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�ل�شاعة  و�مل�شاريف و�الت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/8/7   
8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1262  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �شلمان غلوم ح�شن دروي�ش �لبلو�شي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �بوظبي �لتجاري )فرع(  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/7/17 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�ش 
�ل��دع��وى وت��ك��ون مهمته ك��االت��ي:�الط��الع على ملف  �ل���دور ب��اجل��دول خبري� يف ه��ذه  �شاحب 
�لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم و�النتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها 
�ل�شجالت و�لدفاتر  �لورقية و�اللكرتونية �ن وجدت  �ملر��شالت  �ن لزم �المر و�الط��الع على 
�لتجارية �لورقية و�اللكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها �شبعة �الف درهم �مانة م�شروفات 
�ملحكمة جل�شة يوم  ، وح��ددت لها  �ملحكمة  ب�شد�دها يف خزينة  �ملدعي  و�تعاب �خلبري و�لزمت 

 .ch1.C.12:الثنني �ملو�فق:2017/7/24 �ل�شاعة:08:30 �ش يف �لقاعة�
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2015/22 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �شده/1-لور�يني لو�شيلي لك  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري وميثله:من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين.

قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2017/7/13 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالب 
بها )2.847.500( درهم خالل 30 يوم من تاريخ �العالن و�ال بيع �لعقار �ملبني 
�و�شافه �دناه بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ش �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية 
)نوع �لعقار:�شقة �شكنية - �ملنطقة:نخلة جمري� - رقم �الر���ش:1113 - رقم 
�ملبنى:1 - ��شم �ملبنى:ALANBARA-B12 - رقم �لعقار:301 - رقم �لطابق:3 

- م�شاحة �لعقار:147.33 مرت مربع(
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2086  تنفيذ عمايل 
��ش جمهول حمل �القامة  �يه  �شي�شتمز  �ملنفذ �شده/1-ميلي�شتون  �ىل 
عليك  �أق��ام   قد  ليكاجمى  برياد�ر�شيني  �لتنفيذ/ناليكا  طالب  �ن  مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )48978(
مبلغ )3254( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2015/612  تنفيذ عقاري 

حمل  جم��ه��ول  علي  �ل  حممد  �ح��م��د  ���ش��ده/1-ع��ب��د�ل��ق��ادر  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/درر �المار�ت �لعقارية �ش.ذ.م.م  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )28795540( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/53  بيع عقار مرهون   

مبنطقة  رق��م:914  �لعقار  على  �لتحفظي  �حلجز  بايقاع  �لقر�ر  �لق�شية:��شد�ر  مو�شوع 
وقدره  مبلغ  نظري  دب��ي  ب��ام��ارة  مربع  ق��دم    32/6.893 م�شاحته   �لبالغ  �لر�بعة  �حلبية 

)3.799.897/77( درهم.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:م�شرف �بوظبي �ال�شالمي

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- مارتني جو�شيف م�شيوغ جمهول حمل �القامة
مو�شوع �العالن:

�ملنطقة:�حلبية   - �ر���ش  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لر�بعة - رقم �الر�ش:914 - رقم �لبلدية:682-367 - �مل�شاحة:640.41 مرت مربع ، وفاء� 

للمبلغ �ملطالب به )3.748.373.51( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1944 تنفيذ جتاري

�شوبر�مانيان   نا�شيابان  نا�شيابان  ن��ات��ار�ج��ان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ال�شالمي  دب��ي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  )�شركة م�شاهمة عامة(   قد 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )227511( درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3606  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شاهد �قبال حممد لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �ش.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /زي�شان �كرم حممد �كرم  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)33840 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb168597851ae  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم �خلمي�ش �ملو�فق:2017/7/27 �ل�شاعة 08.30 �ش بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي���ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4243  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنظرة �ل�شاحرة العمال �لفنية جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /�يهاب جمدي عبد�لنبي �حمد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)18750  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
  mb171065311ae:2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(
�ش   08.30 �ل�شاعة  �مل����و�ف����ق:2017/8/10  �خلمي�ش  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�أيام على �الأقل. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1142  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-ي���ان وجن  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�مل�شتاأنف /هايفينج زهاجن وميثله : بدر عبد�هلل خمي�ش عبد�هلل   قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2016/1550 جتاري 
�ملو�فق  �الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2017/6/13 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.16 بالقاعة رقم  �ل�شاعة 10.00 �شباحا      2017/8/21
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/7127  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��اي��ن ي��ون��ي��ف��رز ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف - �ش 
�أقام  ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / الل��ني باتينو �وك���وي   قد 
 3305( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�لثالثاء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB175243296AE(ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  �لقا�شي   مبكتب  ���ش   8.30 �ل�شاعة     2017/7/25 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03802/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/03668/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

 �ىل �ملنفذ �شده: منر �ملدينة لالعمال �لفنية - موؤ�ش�شة فردية - مالكها - �حمد بن 
�شليمان بن �حمد �جلهني -  جمهول حمل �القامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(    
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني لعدم �ل�شد�د 
�يجارية للفرتة من 2017/3/15 وما ي�شتجد من  �ملدعي عليها ب�شد�د قيمة  �لز�م   -2
قيمة �يجارية حتى �الخالء �لفعلي بو�قع 55000 درهم �شنويا و�لز�مها بت�شليم بر�ءة 

ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
3- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د قيمة �شيك �يجار 13.750 درهم 

4- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ 2500 درهم غر�مة �شيك مرجتع 
5- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03849/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/03803/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : �ف�شل �ملز�يا لالعمال �لفنية - �ش ذ م م 
جمهول حمل �القامة - حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن 
�شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية ( �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى 

�ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ )866 درهم( و�لزمتها 

باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات. 
2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر 
�ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�شر  تاريخ  من  يوم 

�ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03729/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02516/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

 �ىل �ملنفذ �شده : باركود مطعم ومقهي - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : كيلفينتون �لعقارية - دبي - �ملحدودة  

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- ف�شال عما ي�شتجد منها حتى متام �الخالء و�لت�شليم 

 2- بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعقار �ملوؤجر وت�شليمه �ىل �ملدعية خالية من �ل�شو�غل
3- وباأن توؤدي �ليها مبلغ 875836 درهم قيمة ما تر�شد بذمتها من دين �الجرة 
حتى تاريخ 2017/3/20 ، وبان تقدم �ليها ما يفيد �شد�د قيمة ما ��شتهلكت من 

ماء وكهرباء خالل مدة �شغل �لعقار �ملوؤجر حتى متام �لت�شليم 
4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حل��ك��م  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �ن��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03813/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/03836/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : ماك�شتون لتجارة �اللكرتونيات - �ش ذ م م
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية 
�شابقا( �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �الخالء �لفعلي 
2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل 

وما   2017/3/1 من  للفرتة  �اليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -3
�شنويا  بو�قع 230.000 درهم  �لفعلي  �يجارية حتى �الخالء  ي�شتجد من قيمة 

و�لز�مها بت�شليم بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03809/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/03825/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

 �ىل �ملنفذ �شده : حممد �كرم حاجي لتجارة �ال�شماك - �ش ذ م م 
�شبيب  بن  عبد�لو�حد   : �لتنفيذ  طالب  تقدم  حيث    - �القامة  حمل  جمهول 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  �ل�شادر ل�شاحله يف   - �لعقارية(  �شبيب  �لعقارية )بن 

و�لقا�شي باالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �ملاأجور وت�شليمه للمدعية خالية من �ل�شو�غل

�يجارية  كقيمة  دره��م   4.085 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -2
للفرتة من 2017/3/14 وحتى 2017/4/25 ، وما ي�شتجد من �لقيمة �اليجارية 
حتى �الخالء �لفعلي ، و�لز�م �ملدعي عليها بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء 

ومياه دبي  
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03819/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/03357/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : �ر �يه جلوبال للتجارة �لعامة - �ش ذ م م  - جمهول حمل �القامة   
 حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(    

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �الخالء �لفعلي 

2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل 
ت��وؤدي للمدعية متاأخر�ت بدل �اليجار مبلغ وق��دره 7.266  �ل��ز�م �ملدعي عليها بان   -3
درهم للفرتة من 2017/2/20 حتى  2017/4/11 مع ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى 
�الخالء �لفعلي بو�قع �جرة �شنوية 52.00 درهم �شنويا - و�لز�م �ملدعي عليها بان ت�شلم 
للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة �ملياه و�لكهرباء للفو�تري �مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ 

�الخالء  
4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/04918/2017 / �صكني  
�ىل �ملدعى عليه : ماجنونات جاجناياه كيمباياه جاجناياه 

مبا �أن �ملدعي :  فهد بن عبد�لرحمن حمد عبد�هلل �ل ثاين  
�ي��ج��ار�ت �م��ام �ملركز بطلب  �أق��ام �شدكم �لدعوى 02/04918/2017/���ش��ك��ن��ي  قد 

�لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 

2016/3/25 وحتى 2016/4/27 
مطالبة مالية -  �لز�مه ب�شد�د مبلغ بدل �جرة �شهرين كتعوي�ش مبلغ 13333 

ثالثة ع�شر �لف وثالثمائة وثالث وثالثون درهما 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�الثنني  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �ع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�ل�شاد�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  2.30م  �ل�شاعة  �ملو�فق  2017/7/24  
بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى 
. فاأنت مكلف  �لن�شر  تاريخ  �يام من  �مل�شافة �ىل ثالثة  �أمر بتق�شري مدة  ، وقد 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05349/2017 �صكني ل�صنة 2017  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن /  عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - �لبناء )هور 

�لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية  
�ملحكوم عليهما  �ملطلوب �عالنهما / رز�ق �شو ر�ت منزل قادر  - وعبد �لنظر بوثان بيديكايل �شوند�نغابويل �بر�هيم 
وبجانب حمالت   - ريجين�شي  فندق حياة  - مقابل  نا�شر  عيال  - منطقة  دي��رة   - دب��ي  �إم���ارة   : �لعنو�ن   - ر�ن���د�   
 308 رق��م  �ل�شقة  نا�شر  عيال  477-116  منطقة  رق��م  �الر���ش  م�شاد على  قطعة   - بني  ل��ون  بناء   -  ف��و�ز �خلطيب 

رقم مكاين  2927096597
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/7/10 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

- بالز�م �ملدعي عليه �الول باخالء �لعني �ملوؤجرة 
- �لز�م �ملدعي عليه �الول ب�شد�د مبلغ 7350 كقيمة �يجارية للفرتة من تاريخ 2017/4/15 حتى 2017/6/17 ، وما ي�شتجد 
 من قيمة �يجارية من تاريخ 2017/6/18 حتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 42000 درهم كاأجرة �شنوية  

- �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د مبلغ وقدره 21000 درهم قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة 
- �لز�م �ملدعي عليه �الول ب�شد�د مبلغ 7500 درهم غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة 

- �لز�م �ملدعي عليه �الول بت�شليم �ملدعية بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
- �لز�م �ملدعي عليه �الول ب�شد�د مبلغ وقدره 15000 درهم غر�مة عدم جتديد �لعقد  

- �لز�م �ملدعي عليهما بامل�شروفات
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكن من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� 

لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05348/2017 �صكني ل�صنة 2017   ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - �لبناء 

)هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية  
�ملحكوم عليهما  �ملطلوب �عالنه / حمدويل �شكيل �شريف  

 �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة دبي - منطقة فريج �ملرر - �شارع نايف - مفرق ميني م�شجد �لفطيم  - بناء لون بني - 
م�شاد على  قطعة �الر�ش رقم 686-117   فيه �شوبرماركت منال �ملدينة - �ل�شقة رقم 110 رقم مكاين 3025396816

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة  2017/7/10   - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
- بالز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة 

حتى   2017/4/19 تاريخ  من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  دره��م   9133 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -
2017/6/17 ، وما ي�شتجد من قيمة �يجارية من تاريخ 2017/6/18 حتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع مبلغ 

وقدره 56500 درهم كاأجرة �شنوية 
- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 18800 درهم قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة 
- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 5000 درهم غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة 

- �لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ملدعية بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 15000 درهم غر�مة عدم جتديد �لعقد 

- �لز�م �ملدعي عليه بامل�شروفات
باحلكم  نعلنكم  �لطعن لذلك  ليمكنه من  للمحكوم عليه  �لغيابي  باعالن �حلكم  �لزم  �لقانون قد  �ن  وحيث 

متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05498/2017 جتاري ل�صنة 2017   ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - �لبناء 

)هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية  
�ملحكوم عليهما  �ملطلوب �عالنهما / �لقر�ش لالكيا�ش �لبال�شتيك - �ش ذ م م  - وحممد يو�شف كانيكوت  

�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة -  منطقة نايف - �شارع �مل�شلي - بناء هاردوير - لون بني - م�شاد على �الر�ش رقم 
)118.253( منطقة نايف �ملحالت )13.12.11.1( رقم مكاين )2962796142 (  

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة  2017/7/16 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
- بالز�م �ملدعي عليها �الوىل باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�ال�شخا�ش 

- بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن �شد�د مبلغ 11.000 درهم �ملتبقي من قيمة �ل�شيك
- بالز�م �ملدعي عليها �الوىل  مبا ي�شتجد من قيمة �يجارية من 2017/5/1 وحتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع 

مبلغ 170.000 درهم كاأجرة �شنوية 
- بالز�م �ملدعي عليها �الوىل �ن ت�شلم للمدعي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري �مل�شتحقة على 

�ملاأجور حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 
- بالز�م �ملدعي عليهما باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف ورف�ش ما عد� ذلك من طلبات. 

باحلكم  نعلنكم  �لطعن لذلك  ليمكنه من  للمحكوم عليه  �لغيابي  باعالن �حلكم  �لزم  �لقانون قد  �ن  وحيث 
متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05339/2017 جتاري ل�صنة 2017   ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - �لبناء 

)هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية  
�ملحكوم عليهما  �ملطلوب �عالنهم /  فور�ش تري �لكهروميكانيكية - �ش ذ م م  ، و�نوز حممد �شينابافا ، و�شفيد 
�لعنز - خلف هايرب  ه��ور  �ل�شديق - منطقة  �بوبكر  �شارع  دي��رة -  دب��ي -  �إم��ارة   : �لعنو�ن   - ��شحاق   حممد 
ماركت بناء - هور �لعنز  بالز� - م�شاد على �الر�ش رقم )127.752( منطقة هور �لعنز - مكتب رقم )148( 

رقم مكاين 3196196147 
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة  2017/7/10   - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

- بالز�م �ملدعي عليه �الأول باخالء �لعني �ملوؤجرة 
- �لز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ وقدره 26000 درهم  قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة ،  وما ي�شتجد من قيمة �يجارية 

حتى تاريخ �الخالء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 52000 درهم كاأجرة �شنوية 
- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 5000 درهم غر�مة �ل�شيكات �ملرجتعة 

- �لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �ملدعية بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
- �لز�م �ملدعي عليه �الول ب�شد�د مبلغ وقدره 15000 درهم غر�مة عدم جتديد �لعقد 

- �لز�م �ملدعي عليهم بامل�شروفات
باحلكم  نعلنكم  �لطعن لذلك  ليمكنه من  للمحكوم عليه  �لغيابي  باعالن �حلكم  �لزم  �لقانون قد  �ن  وحيث 

متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم غيابي )بالن�صر(
 اإعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم 02069132016  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / �شركة �لنابوده �ال�شتثمار �لعقاري - �ش ذ م م 
 : رق��م  متحرك   - �ل�شعلة  بناية   - �شعيد  ب��ور  منطقة   - دي���رة   : �ل��ع��ن��و�ن 

0563987005 ، هاتف : 042019445 
�ملحكوم عليه  �ملطلوب �عالنه / علي يد �له ن�شاجي  

�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة  
منطوق �حلكم بجل�شة  2016/12/4    - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
�وال : بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي مللدعية مبلغ وقدره 52.064 درهم للفرتة 

من 2015/4/15 حتى 2016/11/8  
ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  باعالن �حلكم  �لزم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 
من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن 

عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم /ن�صر
 اإعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم 2017/04681/02  ايجارات   

 �ملحكوم له طالب �العالن /�شركة د�نية لالإد�رة و�ال�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م 
-4472444/703/ رق��م  �ملكتب   - دو���ش��ل��دورف  بناية   -  1 �ل��رب���ش��اء   : �ل��ع��ن��و�ن 

  055-1908882/04
�ملحكوم عليه  �ملطلوب �عالنه /  يف ��ش �ت�ش ال�شت�شار�ت تطوير �مل�شاريع  

�لعنو�ن / دبي - �لرب�شاء �الوىل - بناية دي�شلدورف - على قطعة �الر�ش رقم 
: 0-338 - مكتب رقم 410 

منطوق �حلكم بجل�شة  2017/7/10 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
�لز�م �ملدعي عليه : بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 26.250 درهم بدل �شيك �يجار 

عن �ملدة 2017/2/1 وحتى 2017/4/30 
ب��اخ��الء �مل��دع��ي عليها م��ن �ل��ع��ق��ار �مل��وؤج��ر �مل��ب��ني ب����اور�ق �ل��دع��وى وبت�شليمه 

للمدعية خالية من �ل�شو�غل 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
�لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف 

�ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف االغفال  رقم  47 ل�صنة 2017   ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب 
 ماركت - �لبناء )هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية  

�ملحكوم عليهما  �ملطلوب �عالنهما / �ي يف �و لتجارة �اللكرتونيات - �ش ذ م م 
            وحممد �شالح �لدين �خلو�جا 

�لعنو�ن : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �لرفاعه - �ل�شوق �لكبري خلف مركز �شرطة �لرفاعه - 
بناي �ي تي �شنرت لون بني م�شاد على �الر�ش رقم 895.312 منطقة �ل�شوق �لكبري - �ملحل 

رقم  18 رقم مكاين : 2779295069  
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة  2017/7/11   حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

يف مو�شوع طلب �الغفال بالز�م �ملدعي عليها �الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 5.000 درهم 
غر�مة �رجتاع �ل�شيكات

وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 
نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
دائرة االرا�صي واالأمالك

اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03775/2017 جتاري  ل�صنة 2017   ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنز - خلف يونايتد هايرب  �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور  دي��رة - �شارع  �إم��ارة دبي -   : �لعنو�ن 

ماركت - �لبناء )هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية  
�ملحكوم عليهما  �ملطلوب �عالنهما / �شاتروهان بر��شاد خلدمات �لتنظيف - �ش ذ م م  

و�شاتروهان بر��شاد جوجار ر�جما�ش  
�لعنو�ن : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �لرفاعه - �ل�شوق �لكبري خلف مركز �شرطة �لرفاعة - بناء 
 F 74 ي تي �شنرت لون بني - م�شاد على �الر�ش رقم 895.312 منطقة �ل�شوق �لكبري - �ملكتب رقم�

رقم مكاين : 2779295069 
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة  2017/7/11   - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

- بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ 15.178 درهم �ملتبقي من متاأخر�ت �لقيمة �اليجارية 
على يت�شامن �ملدعي عليه �لثاين معها يف حدود قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة 

- بالز�م �ملدعي عليها �الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 2.500 درهم غر�مة �رجتاع �ل�شيكات. 
- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم  بامل�شروفات

وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
اإعادة اإعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/05013/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : حميد عبيد يحيى �ملغربي 

        و�ل�شائق ال�شالح �لدر�جات  
         و�شاجنيفان كوين ر�مان كوين ر�مان بول 

مبا �أن �ملدعي : عقار�ت �لغرير - ذ م م   
 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/05013/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

قيمة  م��ن  ي�شتجد  م��ا  ب���اد�ء  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهم  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   - مالية  مطالبة 
�يجارية من تاريخ 2017/7/1 حتى تاريخ �الخالء �لتام 

�خالء عقار - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/1 
وحتى 2017/7/1 ورغم �خطاره يف 2017/4/9 ميتنع عن �ل�شد�د 

مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/1 
وحتى 2017/7/1 ورغم �خطاره يف 2017/4/9 ميتنع عن �ل�شد�د 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �الح��د   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثالثة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مام  �ل�شاعة 2.30م   2017/7/23
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  �لن�شر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03701/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02475/2017  �صكني- ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : �شركة �لديكور �حلديث - ذ م م
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: علي �لتميمي للمقاوالت - �ش ذ م م 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 216.980.00 درهم على 
�شبيل �لتعوي�ش و�لر�شوم و�مل�شروفات 

2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى  
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
�ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ  من 

�شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02595/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02048/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

 �ىل �ملنفذ �شده : غامن للتجارة �لعامة - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : م�شوع للتخلي�ش و�ل�شحن - �ش ذ م م   

 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
ملدة  �ل��دع��وى  مو�شوع  �الي��ج��ار  عقد  بتجديد  بها  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
�شنة �خرى تبد�أ من 2017/3/1 حتى 2018/2/28 بذ�ت �شروطه وقيمته 
، �لز�مه بان ي�شلم �ملدعية تقابال �شهادة عدم ممانعة من ترخي�ش �جلزء 

�مل�شاف باملاأجور ، �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف عن �لدعوتني 
2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/05101/2017/ �صكني  

�ىل �ملدعى عليه : برونتو ميدل �ي�شت الد�رة �ملن�شاأت و�ملر�فق - �ش ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : فيجاي غوبال جيتو�ين    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/05101/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د بدل �لقيمة �اليجارية على ��شا�ش �لقيمة �اليجارية �ل�شنوية 
�لف  وخم�شون  وث��الث��ة  و�شبعمائة  )مليونان  دره���م   2.753.300 وق���دره  مبلغ  و�لبالغة  بالعقد  �مل��ح��ددة 

وثالثمائة درهم( حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/3/8 وحتى 2017/6/8 

ورغم �خطاره يف 2017/3/23 ميتنع عن �ل�شد�د 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعي عليها بقيمة �ملخالفات �ملرتكبة على �لغرف �ملوؤجرة ولغاية تاريخ �لتخلية �لفعلية 
ف�شخ عقد �يجار �شاري - �نه �جر - ��شتاأجر من �ملدعي عليه �ملاأجور �ملبني �شلفا ويرغب يف ف�شخ �لعقد قبل 
�ملادة رقم  �نتهاء �ملدة لال�شباب �التية : نتيجة خمالفة �ملدعي عليها لبنود ملحق �لعقد �ملوقعة وخا�شة 
11 من ملحق �لعقد B جلهة وجود زحام عمايل يف �لغرف �ملوؤجرة وهو �المر �لثابت من خالل �ملخالفات 

�لو�ردة و�الأو�مر على عري�شة �ملرفقة بحافظة �مل�شتند�ت طي �لدعوى. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه والبد من تطهري �ملاأجور من 

تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23 �ل�شاعة 2.30م 
�مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شابعة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش �ملنازعات �الإيجارية 
لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12075 بتاريخ 2017/7/20   
  اإعادة اعالن ح�صور امل�صتانف �صده  بالن�صر 

يف اال�صتئناف  03/00693/2017 / �صكني  
�ىل �مل�شتانف �شده : برونتو ميدل �ي�شت الد�رة �ملن�شات و�ملر�فق - �ش ذ م م 

مبا �أن �مل�شتانف  : فيجاي غوبال جيتو�ين 
قد �أقام �شدكم �ال�شئناف 03/00693/2017 / �شكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
�ملو�شوع  ويف  �شكال  �ال�شتئناف  قبول   - جم��دد�  و�لق�شاء  �مل�شتانف  �حلكم  �لغاء 

�لغاء �حلكم �مل�شتاأنف و�لق�شاء جمدد� بالطلبات �لو�ردة يف الئحة �ال�شتئناف. 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  

�الحد  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�ملو�فق 2017/7/23 �ل�شاعة 2.00 م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ال�شتئنافية 
�الإيجارية  �ملنازعات  ف�ش  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �ال�شتئنافية  بالد�ئرة  �لثانية( 
لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

. يتم ��شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا وال تتطلب �ي ختم �وتوقيع

مركز ف�س املنازعات االيجارية



عمر  ح�شرها  �لتي   �� �ملحا�شرة  ��شتهلت 
���ش��امل �ل��ّدوي��ل��ة، م��دي��ر خ��دم��ات �ل���زو�ر 
�الأكادمييني  م���ن  ون��خ��ب��ة  �مل���ت���ح���ف،  يف 
و�ل��ب��اح��ث��ني و�مل��ه��ت��م��ني وج��م��ه��ور ك��ب��ري �� 
بكلمة لفاطمة م�شعود �ملن�شوري، مديرة 
م��رك��ز ز�ي���د ل��ل��در����ش��ات و�ل��ب��ح��وث قالت 
هذه  خ���الل  م��ن  ي�شعى  �مل��رك��ز  �إن  فيها 
�مل��ح��ا���ش��رة �ل��ت��ي ت��اأت��ي يف �إط���ار مو�شمه 
�الأح���د�ث  توثيق  �إىل   ،2017 �ل��ث��ق��ايف 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ه��م��ة يف ت���اري���خ �ل���ّدول���ة، 
وت��وث��ي��ق وح��ف��ظ �ل���ت���اري���خ، وه���و بذلك 
�ل�شديدة  �لتوجيهات  من  روؤيته  ي�شتمد 
ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان، 
�لدولة،  رئ��ي�����ش  �ل�����ش��م��و  مم��ث��ل ���ش��اح��ب 
رئ��ي�����ش ن�����ادي ت�����ر�ث �الم���������ار�ت، �ل���ذي 
�ل���رت�ث مقّوما  جعل م��ن �حل��ف��اظ على 

ح�شاريا مهما ت�شتند �إليه �لّدولة.
�لثامن  ت��اري��خ  �أن  �ملن�شوري  و�أو���ش��ح��ت 
�ليوم  ه���و   ،1971 ي��ول��ي��و  م���ن  ع�����ش��ر 
وثيقة  ت��وق��ي��ع  �شهد  �ل���ذي  �ال�شتثنائي 
ق��ي��ام دول���ة �الم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة، 
وي�شكل يف حياتنا مف�شال مهما، وجتربة 
وح����دوي����ة ري�����ادي�����ة. ورك������ز �ل�����ّدرع�����ي يف 
حما�شرته، على جملة حماور تتّبع من 
ر�فقها  وم��ا  �لتاريخية  �مل�شرية  خاللها 

و�إر�دة،  وت�شميم  وع��و�ئ��ق  �أح����د�ث  م��ن 
�لعربية  �إىل قيام دولة �الم��ار�ت  �أف�شت 
2 دي�شمرب  �مل��ت��ح��دة، وحت��ق��ق �حل��ل��م، يف 
جوهر  حقيقته  يف  ميثل  �لذي   ،1972

تاريخ �لدولة وتطورها ومنوها.
وب���ن���ى �ل�����ّدرع�����ي ق����ر�ءت����ه ع���ل���ى حتقيق 
�لطموحات يف تاأ�شي�ش �الحتاد، كتجربة 
�مل�����ش��ت��وى �لعربي،  ن����ادرة ع��ل��ى  وح��دوي��ة 
م��ن خ���الل ع��ر���ش��ه م��ع��ل��وم��ات تاريخية 
ت��وث��ي��ق��ي��ة، ب���د�أه���ا ب��ح��دي��ث ع���ن دو�ف����ع 
�ملنطقة،  م���ن  �ل���ربي���ط���اين  �الن�����ش��ح��اب 
وم���ن���ه���ا ع����و�م����ل �ق���ت�������ش���ادي���ة، و�أخ������رى 
�أو  �شاحل عمان  بقوة  �شيا�شية، ثم عّرف 
وذكر  �ملت�شاحلة،  �الم����ار�ت  �شاحل  ق��وة 
يف  بريطانيا  �أن�شاأتها  ع�شكرية  قوة  �أنها 
فرق  حماية  بهدف   ،1951 مايو   11
بني  �ل�شالم  وحلفظ  �لنفط  ��شتك�شاف 
و�لتنقل  �ل�شفر  ط��رق  وت��اأم��ني  �لقبائل، 

بني �المار�ت.
و�أو�����ش����ح �مل��ح��ا���ش��ر �أّن������ه يف ت���اري���خ 21 
بريطانيا  ق���ام���ت   ،1971 دي�����ش��م��رب 
بت�شليم قّوة �شاحل عمان بعد �ن�شحابها، 
دي�شمرب   27 ويف  �الم������ار�ت،  دول���ة  �إىل 
مّت تغيري �مل�شّمى �إىل قّوة دفاع   ،1971
�إىل وجود قو�ت  �الحت��اد، هذ� باالإ�شافة 

�أبوظبي،  دف��اع  ق��وة  مثل  �أخ���رى  حمّلية 
وق��وة دف��اع دب��ي، و�لقوة �ملتحركة بر�أ�ش 
�ل�شارقة  يف  �لوطني  و�حل��ر���ش  �خليمة، 
�أن�����ش��ئ��ت م��ن قبل  �ل��ق��ي��وي��ن، و�ل��ت��ي  و�أم 

حّكام �المار�ت.
6 مايو  ت���اري���خ  �ن����ه يف  �ل����درع����ي  وق�����ال 
�لقو�ت  توحيد جميع هذه  مت   ،1976
حت���ت ق���ي���ادة و�ح�����دة وع��ل��م و�ح�����د، ومت 
تغيري �مل�شمى �إىل �لقيادة �لعامة للقو�ت 
�مل�شّلحة. وعر�ش �لدرعي يف حما�شرته 
�لتي تابعها عدد من �لباحثات يف �ملركز 
قيام  �شبقت  �لتي  �الإرها�شات  جملة من 
�المار�ت  جمل�ش  تاأ�شي�ش  مثل  �الحت��اد، 
و�لطريق  �لثنائي  و�الحت��اد  �ملت�شاحلة، 
تفا�شيل  حيثياته  ويف  ي��ول��ي��و،   18 �إىل 
 ،1968 فرب�ير   18 يف  �ل�شميح  �تفاق 
�لت�شاعي،  �الحت��������اد  ع����ن  ح����دي����ث  ث����م 
فرب�ير    27  –  25 دب�����ي  و�ت���ف���اق���ي���ة 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وت��رح��ي��ب   ،1971
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 

ثر�ه” باملبادرة.
وحول ذلك قال �ملحا�شر �إن �ل�شيخ ز�يد 
كان يرى �أن �الأولوية يف و�شع �لد�شتور، 
�ل��رئ��ي�����ش، و�ل��ع��ا���ش��م��ة، بحيث تتخذ  ث��م 

�لقر�ر�ت وفقا الآلية �الإطار �لقانوين.

�الحتاد  �تفاقية  ب��ن��ود  �أب���رز  �ن  و�أ���ش��اف 
�لّت�شاعي متثل يف �إن�شاء �شلطة تنفيذية، 
�أعلى  جمل�ش  و�إقامة  �لرئا�شة،  وتدوير 

للحكام لتحديد �خلطوط �لعري�شة.
كما حت��دث ع��ن �أب���رز �ل��ق��ر�ر�ت �لتي مت 
�الأربعة للحكام،  طرحها يف �الجتماعات 
و�لتي عقدت جميعها يف فرت�ت متباينة 
�شرح  �إىل  و����ش���وال   ،1968 �ل���ع���ام  م���ن 
“رحمه  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ج��ه��ود  ع���ن  و�ف 
�لّت�شاعي،  �الحت���اد  على  ل��الإب��ق��اء  �هلل”، 
للحكام،  �الجتماعات  من  متو�ليات  ثم 
وما �أحاط بها من ظروف و�ختالفات يف 
�لقر�ر�ت،  �لنظر حول �شياغات  وجهات 
ح��ت��ى �ع��ت��م��اد �ل��ّد���ش��ت��ور �مل��وؤق��ت للّدولة 
�أول  وت�����ش��ك��ي��ل   ،1971 ي��ول��ي��و   18 يف 
�الأول  يف  �أب��وظ��ب��ي،  يف  ل���ل���وزر�ء  جمل�ش 
�شاحب  توىّل  حيث  من يوليو 1971، 
�آل نهيان،  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
الإمارة  حمّلي  وزر�ء  جمل�ش  �أول  رئا�شة 
�أبوظبي، �إ�شافة �إىل �لدفاع و�ملالية، وقد 
�ع��ت��رب ه���ذ� �الأم����ر يف ن��ظ��ر �ل��ع��دي��د من 
حالة  يف  للغاية  مهما  تطور�  �ملر�قبني، 
�لدرعي  وق��ّدم  �الحتادية.  �مل�شاعي  ف�شل 
تاريخيا  ���ش��رد�  �ل��ق��ّي��م��ة  حم��ا���ش��رت��ه  يف 
للخطو�ت و�الإج��ر�ء�ت �لتي �شبقت قيام 

�الحت����اد، ب���دء� م��ن ع��ر���ش مل��الم��ح مو�د 
دبلوما�شي  ن�شاط  ثم  �مل��وؤق��ت،  �لد�شتور 
برفع  ر�شمي  الع���رت�ف  للتمهيد  مكثف 
 ،1971 دي�شمرب   22 يف  �الحت���اد  علم 

�المار�ت،  وباتت  �ملتحدة،  �الأمم  مببنى 
�لدولة 18 يف جامعة �لدول �لعربية.

بالتاأكيد  حم��ا���ش��رت��ه  �ل��درع��ي  و�خ��ت��ت��م 
على �أهمية تخليد ذكرى يوم 18 يوليو 

�حلقيقي  �لتاأ�شي�ش  باعتباره   ،1971
لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة، وبد�ية 
�لبناء  يف  م��ب��ارك��ة  ل��رح��ل��ة  �الن���ط���الق���ة 

و�لتطور يف �أر�ش �المار�ت �لطيبة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملنظمة  لل�شياحة و�لثقافة، �جلهة  �أبوظبي  ك�شفت هيئة 
فنية  �شالة   48 م�شاركة  ع��ن  �أبوظبي” �م�����ش،  “فن  ل��� 
�لدورة  يف  �ل��ع��امل  ح��ول  دول��ة   18 م��ن  ونا�شئة  معروفة 
�لتا�شعة من �حلدث �لفني �ل�شنوي �لذي �شيقام يف منارة 
�ل�شعديات يف �لفرتة من 8 ولغاية 11 نوفمرب 2017. 
متنوعة  �إب��د�ع��ات  �مل�شاركة  �لفنية  �ل�شاالت  و�شتعر�ش 
و�أمريكا  و�آ�شيا  �أوروب���ا  من  ونا�شئني  معروفني  لفنانني 
هذ�  �أبوظبي”  “فن  ويقدم  �لعربي.  و�مل�شرق  �ل�شمالية 
جديدة”  ف�����ش��اء�ت  “نحو  ب��ع��ن��و�ن  ج��دي��د�ً  ق�شماً  �ل��ع��ام 

باإ�شر�ف �لقيم �لفني �لدكتور عمر خليف. 
وبهذه �ملنا�شبة، قالت دياال ن�شيبة، مدير “فن �أبوظبي”: 
�أبوظبي  فن  مكانة  تعزيز  �إىل  �لعام  ه��ذ�  دورة  “تهدف 
م�شتوى  على  مهماً  �شنوياً  وثقافياً  فنياً  حدثاً  باعتباره 
�ملنطقة ي�شتقطب م�شاركة كربى �شاالت �لعر�ش �لعاملية 
�ل��ت��ي ت��ق��دم �أع���م���ااًل ل��ف��ن��ان��ني م��ع��روف��ني ون��ا���ش��ئ��ني على 
�ل�شو�ء. وي�شرنا �أن نرحب بال�شاالت �لفنية �لتي ت�شارك 
للم�شاركة يف  �لتي تعود جمدد�ً  و�ل�شاالت  �الأوىل  للمرة 

دورة هذ� �لعام . 
توفري  يف  ر�شالته  �أبوظبي”  “فن  “�شيو��شل  و�أ�شافت: 
من�شة الإطالق حو�ر ثقايف وفني ميهد �لطريق لالرتقاء 
�ملتحدة  �لعربية  و�الإم�����ار�ت  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لفني  بامل�شهد 
على نطاق �أو�شع نحو م�شتويات جديدة، وذلك بالتو�زي 
يقدمها  �لتي  �لفنية  �مل��ج��االت  تو�شيع  على  حر�شنا  م��ع 

للجمهور و�ملتخ�ش�شني بال�شاأن �لفني«.
�شتقدم �ل�شاالت �لفنية للزو�ر �أعمااًل فنية متثل حقبتي 
�لفنون �حلديثة و�ملعا�شرة لنخبة من �لفنانني �لبارزين. 
�أبوظبي  فن  �إىل  �لعائدة  �لفنية  �ل�شاالت  قائمة  وت�شم 
بريوت،  �لت�شكيلية  للفنون  �أج��ي��ال  م��ن  ك��اًل  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
باري�ش،  دب��ي، وكامل مينور  �آرت جالريي  فاين  وك��و�درو 
باري�ش،  فالو�  نتايل  �أن��د  جورج-فيليب  وجالريي  لندن، 

�شالزبروغ،  ل��ن��دن،  ب��اري�����ش،  روب���اك  تادييو�ش  وج��ال��ريي 
بكني،  م��وال،  ليه  جيميجنانو،  �شان  كونتينو�  وجالرييا 
ولي�شون  ن��ي��وي��ورك  دب���ي،  ج��ال��ريي  هيلر  ليلى  ه��اف��ان��ا، 

جالريي لندن، نيويورك. 
جديد�ً  ق�شماً  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أبوظبي”  “فن  ��شتحدث  كما 
�ل�شاالت  ت�شجيع  ب��ه��دف  �لفردية”  “�مل�شاريع  ب��ع��ن��و�ن 
�ل��ف��ن��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م���ن �الأعمال 
عمر�ين  �شابرينا  �شالة  وت�شارك  و�ح���د.  لفنان  �لفنية 
جالريي للمرة �الأوىل يف هذ� �لق�شم حيث �شتقدم �أعمااًل 
فنية للفنان �شانت �أفيدي�شيان، يف حني تقدم �شالة ميم 

جالريي عماًل �شخماً للفنان �شياء �لعز�وي. 
�لر�شمية  �لفنية  �ملفاهيم  �لتا�شعة  �ل��دورة  و�شت�شتك�شف 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق��ت�����ش��ادي��ة م���ن خ����الل ق�����ش��م “نحو 
ف�شاء�ت جديدة” �لذي ي�شرف عليه �لدكتور عمر خليف، 
�لعاملية يف متحف  �ملبادر�ت  مانيلو ومدير  �أول  فني  قيم 
�أعمااًل ملجموعة  �لق�شم  يت�شمن  �ملعا�شر.  للفن  �شيكاغو 
�إىل  �إ�شافة  متفاوتة  �أج��ي��ال  م��ن  �لعامليني  �لفنانني  م��ن 
م�����ش��اري��ع ك����ربى ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ����ش���االت ف��ن��ي��ة معروفة 
ونا�شئة تعر�ش للمرة �الأوىل للجمهور يف منطقة �ل�شرق 
فنية  �شاالت  �شبع  �جلديد  �لق�شم  يف  وت�شارك  �الأو�شط. 
دن  ف��ان  �إي��ز�ب��ي��ل  وج��ال��ريي  ��شطنبول،  جالريي�شت  ه��ي 
�إيندي دبي، و�إن �شيتو - فابيان ليكلرك باري�ش، وجافريي 
ك��ون��ت��ي��م��ب��ور�ري م��وم��ب��اي، وم���اري���ان ج��ودم��ان جالريي 
نيويورك، باري�ش، لندن، و�شربوث مايريز لندن، برلني، 
لو�ش �أجنلو�ش(، و جالريي �خلط �لثالث دبي. كما تعود 
فن  يف  للم�شاركة  ن��ي��وي��ورك  ج��ال��ريي  كيلي  ���ش��ون  �شالة 
و�حلديث  ج��دي��دة  ف�����ش��اء�ت  نحو  ق�شمي  ع��رب  �أب��وظ��ب��ي 

و�ملعا�شر.
للفنانني  �أع��م��ااًل  فيعر�ش  �ل��ف��ردي��ة،  �مل�شاريع  ق�شم  �أم���ا 
�فتخار د�دي، وناليني ماالين من جافريي كونتيمبور�ري 
جالريي وجو�نا هادجيتوما�ش، وخليل جريج من �إن �شيتو 
- فابيان ليكلرك، وجو�شيبي بينوين من ماريان جودمان 

جالريي، و�أوتو بيني من �شربوث مايريز، وح�شن �شريف 
�إ�شكندر  و�شاهزيا  �إيندي،  دن  فان  �إيز�لبيل  جالريي  من 
كاهر�مان من جالريي  وهيف  كيلي جالريي،  �شون  من 

�خلط �لثالث. 
 ،2017 �أبوظبي  ل�فن  �لفني  �لربنامج  مع  وب��ال��ت��و�زي 
تاريخ  ت��ت��ن��اول  �لثقافية  �حل����و�ر�ت  م��ن  �شل�شلة  �شتنظم 
�لفنون يف �الإم��ار�ت ودول جمل�ش �لتعاون �خلليجي من 
�إعد�د �لقيمة �لفنية منرية �ل�شايغ. كما �شيتيح �ملعر�ش 
ل���ل���زو�ر وم��ق��ت��ن��ي �الأع���م���ال �ل��ف��ن��ي��ة �ل��ف��ر���ش��ة لالحتفاء 
�لدورة  خالل  من  �ملعا�شرة  �الأد�ء  عرو�ش  من  بالعديد 
عليه  ي�شرف  �ل��ذي  �لطو�يا  دروب  برنامج  من  �خلام�شة 

�لقّيم �لفني طارق �أبو �لفتوح. 
فابري�ش  �لفني  للقيم  �ل�شارع  فنون  برنامج  �شيعود  كما 
بو�شتيو جمدد�ً يف دورة هذ� �لعام، يف حني �شتقدم �لقيمة 
“بو�بة” يركز  بعنو�ن  فنياً  �ألي�شون معر�شاً  �لفنية مايا 
�الإمار�تيني  �لفنانني  تربط  �لتي  �لفنية  �لعالقات  على 
�ملعروفني مع نظر�ئهم يف خمتلف �أنحاء �لعامل. و�شيقدم 
ماركي  دي  وكري�شتيانا  كاظم  حممد  و�لفنانان  �لقّيمان 
فن  وق��ام  �لنا�شوؤون”،  �لفنانون  “�آفاق:  بعنو�ن  ق�شماً 
�أعمال  الإب����د�ع  �آخ��ري��ن  فنانني  ث��الث��ة  بتكليف  �أب��وظ��ب��ي 
يف  عامة  م��و�ق��ع  يف  للجمهور  �شخمة  ونحتية  تركيبية 

�أرجاء خمتلفة من مدينتي �أبوظبي و�لعني. 
�أعمااًل  يقدم  �ل��ذي  �آف��اق  ق�شم  ي�شهد  مت�شل،  �شياق  ويف 
يف  عامة  م��و�ق��ع  يف  للجمهور  �شخمة  ونحتية  تركيبية 
�إطالق  �ل��ع��ام،  �أب��وظ��ب��ي ه��ذ�  �أن��ح��اء خمتلفة م��ن مدينة 
�لفنانني” و�لذي  تكليف  “�آفاق:  بعنو�ن  جديد  برنامج 
هذه  وت��ه��دف  “�آفاق”.  ق�شم  م��ن  �أ�شا�شياً  ج���زء�ً  �شيكون 
�لتكليفية يف منارة  �الأعمال  �إىل عر�ش  �ملبادرة �جلديدة 
�ل�شعديات ومو�قع خمتلفة يف كافة �أنحاء مدينة �أبوظبي 
�ل�شويان  منال  �ملعا�شرَين  �لفناَنني  تكليف  و�لعني، ومت 
لهذه  �أع��م��ال  الإب���د�ع  �ل�شامل  ونا�شر  م�شطفى  وجم��دي 

�ملبادرة. 

نظم مركز زايد للدرا�شات والبحوث 
ت���راث االإم������ارات، مبقر  ن���ادي  يف 
االول،  اأم�س  العني،  ق�شر  متحف 
يوليو   18“ ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة 
البنيان  يف  االأوىل  اخلطوة   1971
را�شد  حمدان  األقاها  الوحدوي”، 
الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  ال��ّدرع��ي، 

والبحوث والندوات بالنادي.

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم حما�سرة يوثق فيها تاريخ 18 يوليو 1971

»فن اأبوظبي« يعلن اأ�سماء ال�ساالت 
الفنية امل�ساركة يف دورة 2017

ثقافة وفن�ن
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اأحمد ال�سعدين يبداأ بت�سوير
 جزء جديد من )الكربيت االأحمر(

 )بني عاملني( جتربة �شعبة على امل�شتويات كافة

طارق لطفي: م�سروعي ال�سينمائي اجلديد 
يحمل تفا�سيل اإن�سانية خمتلفة

�لفائت؟ �لرم�شاين  �لعر�ش  من  عاملني(  )بني  خروج  �شبب  • ما 
رغبة  ولدينا  كافة،  �مل�شتويات  على  �شعبة  جتربة  عاملني(  )ب��ني   -

كفريق عمل من �لبد�ية يف تقدميه بال�شورة �لتي تليق به. 
د�همنا،  �لوقت  لكن  �أح��د�ث��ه،  من  كبري�ً  ج��زء�ً  �شّورنا 

نحو  ت�شتغرق  كانت  خارجية  م�شاهد  �أن  خ�شو�شاً 
�أ�شبوعني بتفرغ كامل من فريق �لعمل، وهو �أمر 

يف  ي�����ش��ارك��ون  ممثلني  ث��م��ة  الأن  �شعباً  وج��دن��اه 
ر يف �لقاهرة، باالإ�شافة  �أعمال �أخرى كانت ُت�شوَّ
�إىل �شيق �ل��وق��ت، ل��ذ� ك��ان �ل��ق��ر�ر �خل���روج من 

�ل�شباق �لرم�شاين.

�الأمر؟ هذ�  من  بال�شيق  ت�شعر  • �أمل 
يف  لكننا  كله،  �لفريق  على  �شهاًل  �ل��ق��ر�ر  يكن  -  مل 
�لنهاية نحرتم �جلمهور ونقدره وهدفنا تقدمي عمل 

�لقر�ر  �تخاذ  ن��رتدد يف  ل��ذ� مل  �لتوقعات،  ال يقّل عن 
�لذي يفيد �لعمل بغ�ش �لنظر عن �أية �عتبار�ت �أخرى، 
م�شر  يف  عر�شه  ح��ق  على  ح�شلت  �ل��ت��ي   cbc وق��ن��اة 

فلي�ش  م�شاكل،  دون  م��ن  �الأم���ر  تفهمت 
م���ن �جل���ي���د �حل�������ش���ور يف 

رم�����������ش�����ان 

بعمل �أقل من �ملتوقع �أو مب�شاهد ناق�شة.

�ملنتج  وب��ني  بينك  خالفات  ثمة  �أن  ت��رّدد   •
تامر مر�شي.

- غ���ري ���ش��ح��ي��ح ع��ل��ى �الإط�������الق، وال 
ل��ل��خ��الف��ات من  ���ش��ب��ب  وج�����ود الأي 
�الأ������ش�����ا������ش، ف���ه���و م���ن���ت���ج حم���رتم 
�لتي  ك��اف��ة  ب���االأم���ور  و�ل��ت��زم معنا 
ر  ووفَّ �لتعاقد،  لدى  عليها  �تفقنا 
�ح��ت��ي��اج��ات ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ليخرج 
�أحد  وه��و  جيدة،  ب�شورة  �مل�شل�شل 
�أهم �ملنتجني �لذين تعاملت معهم، 
يف  �هلل  �شاء  �إن  م�شتقباًل  و�شنتعاون 

م�شاريع �أخرى.

)بني  ل��ق�����ش��ة  ح��م��ا���ش��ت��ك  ���ش��ب��ب  • م���ا 
عاملني(؟

�مل�شل�شل  ي���ن���اق�������ش   -
م���و����ش���وع���اً 

�إن�شانياً له جو�نب خمتلفة، ��شتفزين لتقدميه. دوري يف �الأحد�ث موظف 
يف �شركة كربى تدفعه �لظروف ليجد نف�شه يف مو�قف خمتلفة ومتباينة 
توؤثر يف حياته، وتظهر جانبي �خلري و�ل�شر يف �شخ�شيته. ال �أحبذ ك�شف 
��شتمعت  مثلما  مب�شاهدتها  �جلمهور  ي�شتمتع  كي  تفا�شيلها  من  �ملزيد 

بتج�شيدها.

مدحت؟ �أحمد  �ملخرج  مع  �لتعاون  تكر�ر  عن  • ماذ� 
- جتمعني عالقة �شد�قة ممتدة مبدحت منذ �شنو�ت، وهو �شبب حما�شتي 
عن  متاماً  تختلف  �أنها  خ�شو�شاً  �لتجربة،  من  قلقي  فرغم  للم�شل�شل، 

�الأدو�ر �لتي قدمتها فاإن مناق�شتنا �لطويلة كانت �شبب مو�فقتي.

بالفنان؟ �شرر�ً  نف�شه  �ملخرج  مع  �لتعاون  تكر�ر  يف  يرى  �لبع�ش  • لكن 
- يف ر�أيي، يتوقف هذ� �الأمر على عو�مل عدة، فتكر�ر �لتعاون بني فريق 
�لفريق  وعلى  �إيجابي،  و�آخ��ر  �شلبي  و�ح��د  له جانبان،  يكون  رمب��ا  �لعمل 

��شتغالل �الإيجابي،
�ل��ت�����ش��وي��ر، و�ملعاجلة  �ل��ت��ف��اه��م يف  ي��وؤك��د ح��ال��ة  بيننا  �ل��ت��ع��اون  ف��ت��ك��ر�ر   
و�ملناق�شات �لتي ت�شبقه �إذ� مل �أ�شعر باأنها �شت�شيف �إيل وتظهرين بطريقة 

جيدة �شتجعلني �أعدل عن ر�أيي.

�لعمل؟ تفا�شيل  يف  تتدخل  • هل 
يكون  ال  �الآخرين  مهام  يف  و�لتدخل  �لنهاية  يف  ��شمي  �مل�شل�شل  يحمل   -
باملعنى �ملفهوم، فاأنا �أقول وجهة نظري و�أت�شاور مع فريق �لعمل للو�شول 
�إىل روؤية �أف�شل، فبمجرد �لدخول يف �أي عمل جتد نف�شك حتت �شغط 

ع�شبي ونف�شي وبدين من �أجل خروجه بالطريقة �لتي تتمناها.

هل  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �ل��در�م��ي��ة  جت��ارب��ك  يف  �حل��رك��ة  ع��ل��ى  • �ع��ت��م��دت 
�شن�شاهدها يف )بني عاملني(؟

�الأحد�ث،  على  �حلركة  م�شاهد  تفر�ش  مل  �الأح���د�ث  طبيعة   -
فامل�شل�شل در�ما �جتماعية بعيدة عن �الأك�شن، ومل �أطلب �إ�شافة 
�حلركة �إىل �الأحد�ث الأن تقدميها يجب �أن ياأتي يف �ل�شياق 

�ملنا�شب له �إذ� �حتملت �لق�شة ذلك.

عنه؟ ماذ�  جديد�ً.  در�مياً  م�شروعاً  • �أعلنت 
- ل��ي�����ش �إع���الن���اً ب��امل��ع��ن��ى �مل��ف��ه��وم. ث��م��ة رو�ي����ة �ت��ف��ق��ت على 
ر�هناً  عنها  �أرغ��ب يف �حلديث  ال  لكن  �ملقبل  �لعام  تقدميها 

الأن هذ� �الأمر �شابق الأو�نه.

�ل�شينمائية؟ م�شاريعك  عن  • ماذ� 
عمرو  �ل�شيناري�شت  م��ع  ج��دي��د  �شينمائي  م�����ش��روع  ل��دي   -
�شمري عاطف، يحمل تفا�شيل �إن�شانية خمتلفة، يتواله منتج 
جديد ي�شعى �إىل �لدخول بقوة يف جمال �الإنتاج �ل�شينمائي، 
باالإ�شافة �إىل فيلم �آخر �تفقت عليه مع �إحدى �شركات �الإنتاج، 

وبيننا عقد مبدئي على �لتعاون يف �أربعة �أعمال جديدة.

يبدو �أن �لعمل على مو�شوعات و�أفكار )�جلن و�لعفاريت( يف �الأعمال �لفنية، �أ�شبح وجبة د�شمة للموؤلفني 
يف �لفرتة �الأخرية.

�ل�شعدين  �أحمد  �ل�شاب  �مل�شري  �لفنان  بطولته  لعب  و�ل��ذي  �الحمر(،  )�لكربيت  م�شل�شل  عر�ش  فبعد 
وتناول فيه �أحد�ثاً عن �جلن وعالقتهم باالإن�شان وقدرة هذ� �لعامل على ك�شف �أ�شر�ر وخبايا من �ملمكن 
�أن ت�شر باالإن�شان، ك�شف �ل�شعدين عن �أنه مت �التفاق مع �ل�شركة �ملنتجة الإنتاج جزء ثان من �لعمل ليتم 

�لبدء يف ت�شويره الحقا.
يد �جلان  �ختفاء زوجته على  �الأح��د�ث حول  ��شتكمال  فيه  يتناول  �أن �جل��زء �جلديد  �ل�شعدين  و�أ�شاف 

وكيف �شيتم ��شتعادتها من جديد.
�مل�شل�شل من بطولة د�ليا م�شطفى، ريهام حجاج، عبد�لعزيز خميون، هاين عادل، ووفاء قمر، وهو من 

تاأليف ع�شام �ل�شماع و�إخر�ج �شيف يو�شف.

ال�شباق  م���ن  ل��ط��ف��ي  ط����ارق  خ���رج 
ال��رم�����ش��اين ال���درام���ي ال��ف��ائ��ت يف 
ل  ف�شّ ب��ع��دم��ا  االأخ����رية  ال��ل��ح��ظ��ات 
يف  التعّجل  ع��دم  العمل  ف��ري��ق  م��ع 
االنتهاء من الت�شوير. يف هذا احلوار 
م�شل�شل  عن  امل�شري  الفنان  يتحدث 
وكوالي�س خروجه من  )بني عاملني( 

ال�شباق وتفا�شيل اأخرى.

اأمل بو�سو�سة: النجومية جمد باطل
�أّكدت �ملمثلة �أمل بو�شو�شة يف �أول لقاء لها بعد والدة �بنتها )ليا( �أن �الأمومة 
بالن�شبة �إليها �أهم من �أن تطل يف م�شل�شالت رم�شان، الأن �لنجومية جمد 

باطل، على حّد تعبريها.
�ل��ر�ح��ة لتتفرغ حلياتها بعد  �أخ���ذت ه��ذ� �ل��ع��ام ق�شطاً م��ن  �أن��ه��ا  و�أ���ش��اف��ت 
�حلمل و�لوالدة وتكون �إىل جانب �بنتها ليا �لتي مل تتجاوز �ل�شهر �لر�بع 

من �لعمر.
ُيذكر �أن بو�شو�شة ُرزقت مبولودتها �الأوىل )ليا( من زوجها رجل �الأعمال 

�للبناين وليد عو��شة، وكانا �حتفال بزفافهما يف �أغ�شط�ش 2015.

)خري وبركة( يف عيد االأ�سحى
�ملقبل  �الأ�شحى  عيد  مو�شم  يف  �ملناف�شة  على  �ل�شبكي  �أحمد  �ملنتج  ��شتقّر 
ذلك  �لرحمن،  عبد  وحممد  ربيع  علي  بطولة  من  وب��رك��ة(  )خ��ري  بفيلم 

بعدما تاأّجل من مو�شم �لربيع ب�شبب عدم �النتهاء من ت�شويره.
�النتهاء من ت�شويره خالل  �لعزيز يعكف على  �شامح عبد  �لفيلم  خمرج 

�ل�شهر �جلاري متهيد�ً لبدء عملية �ملونتاج وت�شوير �ملل�شقات �لدعائية.

اخلميس   20   يوليو    2017  م   -   العـدد  12075  
Thursday  20   July   2017  -  Issue No   12075



عوامل ت�ساعد على ظهور االأمرا�س الروماتيزمية
�الأزهر  بطب  �لروماتيزمية  �الأم��ر����ش  ��شت�شارى  على  هانى  �لدكتور  ق��ال 
10 �إىل  �إن ظهور �الأمر��ش �لروماتيزمية يكون عادة فى �شن �شغرية من 
20 عاًما خا�شة �لزئبة �حلمر�ء كما يظهر �لروماتويد فى �لع�شرينيات �أو 

�لثالثينيات، كما يظهر فى نف�ش �لعمر مر�ش �لتيب�ش �لفقارى.
و�أو�شح ��شت�شارى �الأمر��ش �لروماتيزمية �أن هناك عدًد� من �لعو�مل �لتى 
توؤدى خللل �جلهاز �ملناعى وت�شيب �الإن�شان باالأمر��ش �لروماتزمية ومنها 
�ل�شغوط  �ملر�ش،  �نت�شار  على  ت�شاعد  �لتى  �لفريو�شية  بالعدوى  �الإ�شابة 
�أن  كما  �الأمر��ش،  ظهور  على  ت�شاعد  �ل�شخ�ش  لها  يتعر�ش  �لتى  �لنف�شية 
هناك بع�ش �ملفاهيم �خلاطئة �لتى يعتقدها �لبع�ش من �أن كرثة �لتعر�ش 
�ملر�شى  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لروماتزمية.  باالأمر��ش  �ل�شخ�ش  ي�شيب  لل�شم�ش 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��و� م��ن �الأم���ر�����ش �ل��روم��ات��زم��ي��ة الب��د لهم م��ن �ت��ب��اع ع��دد من 
�لن�شائح ومنها ممار�شة �لن�شاط �لريا�شى حتى يتم �ملحافظة على �لع�شالت 
من �لت�شوهات، كما ت�شاعد على قوة �لع�شالت، ومقاومة �ملر�ش، و��شتجابة 
�أكرب فى �لعالج، �إ�شافة �إىل �البتعاد عن �لتدخني نهائًيا �لذى ي�شاعف من 

�ملر�ش، ومنع �أ�شحاب �لزئبة �حلمر�ء من �لتعر�ش لل�شم�ش نهائيا.

ن الـ40 فحو�سات طبية �سرورية ينبغي اإجراوؤها بعد تخطي �سِ
هام  مفتاح  تطورها  �أث��ن��اء  �أو  بد�ياتها  يف  �ل�شحية  �مل�شاكل  بع�ش  ر���ش��د 
للوقاية منها، �أو الحتو�ئها مبكر�ً. ينطبق ذلك ب�شدة على مر�ش �ل�شكري، 
وعلى م�شكلة �رتفاع �لكول�شرتول �لتي ال ميكن �كت�شافها �إال باإجر�ء فح�ش 

للدم، �إليك 5 فحو�شات �شرورية بعد تخطي �شن �ل�40.
�ل�شكري.

�لعاد�ت �لغذ�ئية غري �ل�شحية �شائعة، تناول �مل�شروبات �لغازية و�الأكالت 
يق�شي  ذلك  �إىل جانب  بال�شكري.  �الإ�شابة  تتز�يد خماطر  لذ�  �ل�شريعة، 
�إ�شايف  عامل  وه��و  �ملكاتب،  يف  جلو�شاً  �لنهار  من  طويلة  �شاعات  كثريون 
�ل�شيد�ت  ُتن�شح  كذلك   .40 �ل���  بلوغ  بعد  لل�شكر  فح�ش  �إج��ر�ء  ل�شرورة 
باإجر�ء  �ل�شكري  مر�ش  مع  عائلي  تاريخ  لديهن  �لالتي  خا�شة  �حلو�مل 

هذ� �لفح�ش.
فقر �لدم.

حتدث �الأنيميا نتيجة نق�ش �حلديد، �أو نق�ش فيتامني “ب12 ، و”ب9” 
�لذي ُيعَرف �أي�شاً با�شم حم�ش �لفوليك. تعترب �لتغري�ت �لهرمونية �لتي 
حتدث بعد �ل� 40 عامل خطر يزيد من �حتماالت �الإ�شابة بفقر �لدم، من 

هنا �أهمية هذ� �الختبار.
�لغدة �لدرقية. 

ز�ئ��د، الأنه ي�شاعد على  40 ملن لديهم وزن  �ل�  �لدرقية بعد  �لغدة  �ختبار 
ت�شخي�ش �الأمر��ش �ملرتبطة بهذه �لغدة مثل ق�شور �لغدة �لدرقية، وفرط 

ن�شاط �لغدة، و�شرطان �لغدة.
�الأمر��ش �ملنقولة. 

ي�شمل ذلك �لتهاب �لكبد B وC، و�ختبار �الإيدز. ي�شاعد هذ� �الختبار على 
ك�شف �الأمر��ش يف مرحلة مبكرة حال وجودها.

�ختبار �لدم �لكامل.
يك�شف هذ� �الختبار �لعدوى �لفريو�شية مثل �ل�شل و�ملالريا، كما يقوم بعد 
خاليا �لدم �حلمر�ء و�لبي�شاء و�ل�شفائح �لدموية ون�شبة �لهيموغلوبني، 

وقيا�ش ن�شبة �لكول�شرتول و�ملعادن مثل �ل�شوديوم و�لدهون �لثالثية.

اليابان؟ على  الذرية  القنبلة  األقيت  • متى 
- يف عام 1945

فل�شطني؟ حرب  بداأت  • متى 
- يف عام 1948

بلفور؟ وعد  كان  • متى 
- يف �لعام 1917

؟ القاهرة  يف  القلعة  بنى  الذي  هو  •  من 
- �شالح �لدين �الأيوبي

امل�شرفة؟ الكعبة  اإىل  املقد�س  بيت  من  القبلة  حولت  • متى 
- �شعبان �ل�شنة 2 للهجرة

االأوىل؟ العاملية  احلرب  كانت  عام  اأي  • يف 
-  �شنة 1914

. �إمرب�طوري  �ليابان  يف  �حلكم  • نظام 
بالدر�مي  �مللقب  عامر  بن  ربيعة  �ل�شاعر  نظمه  �ل�شعر  من  بيت  �شكل  يف  كان  �لتاريخ  يف  �إعالن  �أول  • �إن 
منه  �أح��د  ي�شرتيها  فلم  �ل�شود�ء  ع��د�  يبيعها  �لتي  �خل��م��ار�ت  كل  نفاذ  ي�شكو  �لتجار  �أح��د  �إليه  ح�شر  فقد 
.. فنظم �ل�شاعر ق�شيدة و �أر�شلها الأحد �ل�شعر�ء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف �خلمار 
�أ�شود  �لق�شيدة مل تبقى و�ح��دة مل ت�شرت خمار  �نت�شرت هذه  ،،، وملا   . .. م��اذ� فعلت بنا�شك متعبد  �الأ�شود 

فنفذت كل �خلمار�ت لدى �لتاجر بل �أنه باعها ب�شعر مرتفع ....
• �أقدم �شجادة يف �لعامل م�شنوعة من �لوبر و �ل�شوف باللونني �الأحمر و �الأبي�ش �كت�شفت عام 1947م 

ويعود تاريخها �إىل �لقرن �خلام�ش قبل �مليالد و توجد حالياً يف مدينة 
)ليننجر�د(.

. �الأر�ش  على  �جلاذبية  �شد�ش  ت�شاوي  �لقمر  على  • �جلاذبية 
�شطحه. معظم  تغطي  �جلبال  و  جوي  غالف  للقمر  • لي�ش 

. حديقة   35 هو  �لنادرة  �الأ�شجار  من  عدد  على  حتتوي  �لتي  و  فرن�شا  يف  �ملوجودة  �حلد�ئق  • عدد 
�الآالت  هذه  ت�شبب  و  �آلة  مليون   70 �ملتحدة  �لواليات  يف  �حل�شائ�ش  لق�ش  ت�شتخدم  �لتي  �الآالت  • عدد 

تلوث للبيئة يعادل ما ت�شببه 30 مليون �شيارة .

الل�ص الغبي 
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فوائد اجلوافة 
�لدكتور  �أو�����ش����ح 
�ملني�شي،  حم��م��د 
�أ������ش�����ت�����اذ �جل����ه����از 
�ل�������ه���������������ش�������م�������ي 
مب�����������ش�����ت�����������ش�����ف�����ى 
�لعيني،  ق�������ش���ر 
�أن  ب�����ال�����ق�����اه�����رة، 
حتتوي  �جل���و�ف���ة 
ع����ل����ى ك������م ه���ائ���ل 
�لفيتامينات،  من 
 � "�شي  كفيتامني 
ج � �أ" وكلها مهمة 

ملناعة �جل�شم وزيادة �النتباه و�لن�شاط.
وعن فو�ئد �جلو�فة، �أو�شح �أنها حتتوي على �حلديد و�لكال�شيوم، فالكميات 
�لقليلة منها يحافظ على �لوزن ر�شيقا، كما �أنها �أف�شل طارد لنزالت �لربد 
و�الأنفلونز�، كما ميكن تناولها عند �الإ�شابة بالنزلة �ملعدية الأنها منظفة 
خلطر  تقليلها  �جلو�فة  فو�ئد  ومن  بالطاقة،  �جل�شم  متد  كما  لالأمعاء، 
يف  �شبب  �أنها  كما  �خلاليا،  �أك�شدة  عو�مل  بفعل  وجتاعيده،  �جللد  ت�شقق 

ن�شارة �لب�شرة.

تعد م�شاكل �لتنف�ش م�شدر�ً لقلق كثري من 
�لنا�ش، وبينها م�شكلة �لتنف�ش من �لفم 
و�لتي تنتج عن �ن�شد�د يف جمرى �لهو�ء 
�الأنفي، لكن هذ� �لنوع من �لتنف�ش يعد 
ال  الأن��ه  �جل�شم  �شحة  على  كبري�ً  خطر�ً 
�الأك�شجني  م�شتويات  للج�شم  يوفر 
�ل���الزم���ة، �الأم����ر �ل����ذي يرتتب 
ع��ل��ي��ه �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �ل���دم، 

وبع�ش م�شاكل �لقلب.
�إل��ي��ك 6 ح��ق��ائ��ق عن 
هذ� �لنوع من �لتنف�ش 
و�لذي يوؤثر �شلباً على 
�ل�شحة، ح�شب ما جاء يف 

موقع “بولد�شكاي” �ملعنّي بال�شحة:
يوؤثر  �أن  مي��ك��ن  �ل���ف���م  م���ن  �ل��ت��ن��ف�����ش   –  1
ع���ل���ى ج������ودة ن���وم���ك م�����ش��ب��ب��اً �ل���ت���ع���ب، وذل����ك 
�الأك�شجني  كمية  م��ن  �جل�شم  ح��رم��ان  ب�شبب 

�لالزمة.
يرجع  ق���د  ف��م��ك  م���ن  ت��ن��ف�����ش��ك  – ���ش��ب��ب   2
�لتهاب  �ل���ل���وزت���ني،  �أو  �ل��ل��ح��م��ي��ة  ت�����ش��خ��م  �إىل 
�الأنفي،  �حل��اج��ز  �ن��ح��ر�ف  �لتح�ش�شي،  �الأن���ف 
قد  �ل��ذي  �الأم���ر  �الأن��ف��ي��ة،  �حلميدة  �الأور�م  �أو 
يتطلب �لتدخل �جلر�حي للتخل�ش من م�شكلة 

�لتنف�ش عن طريق �لفم.
�أي�شاً  تت�شبب  و�الأنفلونز�  �لربد  نزالت   –  3

لكن ب�شكل موؤقت يف �لتنف�ش من �لفم.

�الأتربة  من  �الأ�شخا�ش  بع�ش  – يتح�ش�ش   4
و�ل��غ��ب��ار وح��ب��وب �ل��ل��ق��اح، �الأم���ر �ل���ذي يرتتب 
ع��ل��ي��ه �ل���ت���ه���اب �جل����ي����وب �الأن���ف���ي���ة و�ن�������ش���د�د 
جم����رى �ل����ه����و�ء �الأن����ف����ي، ل����ذ� ي��ن�����ش��ح بغ�شل 
�الأنف مبحلول ملحي وعدم �لتعر�ش مل�شببات 

�حل�شا�شية، جتنباً للجوء للتنف�ش من �لفم.
م�شاكل  عن  م�شوؤول  �لفم  من  �لتنف�ش   –  5
���ش��ح��ي��ة خ���ط���رية، م��ن��ه��ا �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �ل���دم، 

م�شاكل �لقلب، وغريها.
�أن يخفف  بالكركم ميكن  – تناول �حلليب   6
من  للتنف�ش  �مل�شبب  �الأن���ف  حت�ش�ش  ح��دة  م��ن 
�لفم غري �ملرغوب فيه، وذلك بف�شل م�شاد�ت 

�اللتهاب �ملوجودة بالكركم.

وجتنبها عليها  ف  تعرَّ الفم..  من  تتنف�س  جتعلك  اأ�سباب   6

فتاتان من فريق املجر خالل مناف�شة يف نهائي العر�س الفني لل�شيدات خالل م�شابقة ال�شباحة االإيقاعية 
يف بطولة العامل فينا 2017 .  )رويرتز(

��شاريره كثري� فقد كانت �حل�شيلة ر�ئعة مبلغا  �لل�ش من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه و�نب�شطت  �نتهي 
كبري� جد� مل يكن يتوقعه و�شعه يف لفافة وحمله كوليده و��شرع مبغادرة �ملكان وقال يف نف�شه مل يولد بعد 
من ي�شتطيع �ن ي�شرتد هذ� �ملال مني ،عاد كما دخل وال �ثر تركه خلفه النه بب�شاطة قد �عتاد على ذلك ،ويف 
�لطريق قرر �ن ياأخذ �جازة طويلة رمبا عدة �شهور حتى ي�شتمتع بهذ� �ملبلغ ،�فكار كثرية ر�ودته قبل �ن يلمح 
�شباك �شغري ترك مفتوحا يف �حدي �لفلل �لفاخرة وقال �نا و�ثق من �ن هذ� �لبيت عامر مبا لذ وطاب من 
ذهب وجموهر�ت ونقود ..ال باأ�ش يف غنيمة �خري فاملنطقة هادئة وال يوجد قمر وال حتي �شوء وبخفة ويف 
حلظات كان هناك ..جتول يف �لبيت كله ومل يجد �حد بل ومل يجد ما ي�شرقه فكلها �ثاثات �شخمة وفجاأة �شمع 
�شرير باب يفتح و��شو�ت تعلو فخاف و�رتبك و��شرع باجتاه �ل�شباك وغادر �لبيت يف �حلال و�طلق �شاقيه للريح 
و�ىل �قرب تاك�شي قفز عائد� �ليى بيته �ما يف �لبيت �لفاخر فكان هناك �شقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف 
حزن وهدوء فهذ� هو �خر يوم لهما يف تلك �ملدينة �نهما ر�حلتان عائدتان �يل �مهما يف بلد �خر فزوجة �بيهما 

قررت ذلك وكان لها ما �ر�دت ولكن ال يهم فالعودة �يل ح�شن �الم �هم من كل �مو�ل �لدنيا .
وهناك عند �ل�شباك و�شعت �شورة جميلة لهما مع و�لدهما قرر� �خذه .. ولكن ماهذ�، �شرخت نادية كم �نت 
ر�ئع يا و�لدي �عرف �نك حتبنا كثري� �نظري يا �شعاد ترك لنا و�لدنا بجو�ر �ل�شورة هدية جميلة �نظري مبلغ 
كبري من �ملال يكفي لنحقق به �حالما كثرية، ميكننا �ن نبد�أ به مع �مي م�شروعا �شغري� ي�شرتنا �لعمر كله، 
كم �نت ر�ئع يا �بي .. و�شعت �ملال يف حقيبتها و�شمته �إىل �شدرها وكاأنها ت�شم �باها وحملتا �حلقائب وخرجتا 
يف هدوء يف طريقهما للمطار وهن يف �شعادة كبرية.. ��شتمرت معهما حتى و�شتال �إىل ح�شن �مهما ويف �لبيت 

كانت فرحة ثالثتهن تكفي �لعامل با�شره .
�ما �لل�ش �مل�شكني فلم ينتبه �إىل فقد�نه للفافته �ال يف �لبيت وقال �ه� �لنقود لقد ن�شيتها.. ن�شيتها، رمبا بجو�ر 
�ل�شباك يا للحظ �ل�شئ ، و��شرع بالعودة مرة �خرى فوجد �ل�شباك ما ز�ل مفتوحا..��شرع وقفز �ليه وبحث يف 
كل �لغرف وعندما هم بفتح �لباب ليبحث يف �ماكن �خرى وجد �مامه ربة �ملنزل �لتي كانت �شرخاتها مثل 

ناقو�ش خطر جتمع على �ثرها كل من يف �لبيت و�نتهى يومه �لتعي�ش يف �يدي �ل�شرطة.


