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الدهون امل�سبعة مرتبطة ب�سرطان الرئة 
الإ�صابة  يزيد خطر  اأن  الأخ���رة  الآون���ة  اأج��ري��ت يف  درا���ص��ة  رجحت 
وهو  امل�صبعة،  الدهون  الكثر من  يتناولون  الرئة بني من  ب�صرطان 
وحلوم  الزبد  مثل  اأطعمة  يف  بكرثة  موجود  ال��ده��ون  من  �صيء  ن��وع 

الأبقار.
م�صبعة  ده��ون��ا  يتناولون  م��ن  اإ���ص��اب��ة  احتمال  اأن  ال��درا���ص��ة  ووج���دت 
14 يف املئة عمن ل يتناولون دهونا  باأمرا�ض خبيثة يف الرئة يزيد 

كثرة يف طعامهم.
بولية  ناف�صيل  يف  الطبي  فاندربيلت  مركز  من  يو  دانك�صيا  وقالت 
املثلى خلف�ض  الطريقة  اإن  الدرا�صة  اإع��داد  يف  �صاركت  والتي  تني�صي 
نظام  ات��ب��اع  لكن  التدخني  ع��دم  ه��و  ال��رئ��ة  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة  خطر 

غذائي �صحي رمبا ي�صاعد اأي�صا يف خف�ض الإ�صابة ب�صرطان الرئة.
الدهون  ت��ن��اول  زي���ادة  اأن  اإىل  الأخ�����ض  نتائجنا على  ت�صر  واأ���ص��اف��ت 
امل�صبعة خا�صة  املتعددة مع الإق��ال من تناول الدهون  امل�صبعة  غر 
بني املدخنني اأو املقلعني عن التدخني حديثا رمبا ل ي�صاعد يف منع 
اأمرا�ض القلب والأوعية فح�صب ولكن �صرطان الرئة اأي�صا. وتو�صي 
اجلمعية الأمريكية للقلب باتباع حمية غذائية لتفادي ارتفاع �صغط 
الدم اأو حمية البحر املتو�صط للم�صاعدة يف الوقاية من اأمرا�ض القلب 
الطهي  على  الغذائيني  النظامني  ك��ا  وي��رك��ز  ال��دم��وي��ة.  والأوع��ي��ة 
والفواكه  املك�صرات  وتناول  امل�صبعة  غر  والدهون  النباتية  بالزيوت 
واخل�صر ومنتجات الألبان قليلة الد�صم واحلبوب الكاملة والأ�صماك 

والدواجن واحلد من تناول اللحوم احلمراء وال�صكر وامللح.

�ساعات جتري ات�ساالت هاتفية 
ذكرت بلومربج نقا عن م�صادر مطلعة اأن اأبل تعتزم اأن ت�صدر هذا 
ب�صبكات  مبا�صرة  الت�صال  ميكنها  الذكية  �صاعتها  من  ن�صخة  العام 

الهاتف املحمول.
اأب���ل ووت�ض  ب��ل��وم��ربج اإن بع�ض ال��ط��رز اجل��دي��دة م��ن  وق���ال ت��ق��ري��ر 
�صتكون مزودة برقائق اإل.تي.اإي، وهي اأحدث تقنيات �صبكات الهواتف 
لوجود  احلاجة  دون  املهام  العديد من  اأداء  و�صتتمكن من  املحمولة، 

هاتف اآي فون يف حميطها.
ويف الوقت احلايل يتعني اأن تكون اأبل ووت�ض مت�صلة بهاتف اآي فون 
وت�صغيل  اخل��رائ��ط  م��ن  الجت��اه��ات  على  وتتعرف  ر�صائل  تر�صل  ك��ي 

املو�صيقى.
برقائق  اجل��دي��دة  ال�صاعة  �صتزود  ك��ورب  اإن��ت��ل  ب��اأن  بلومربج  واأف���ادت 

اإل.تي.اإي.
واأ�صاف التقرير اأن اأبل جتري بالفعل حمادثات مع �صركات يف الوليات 

املتحدة واأوروبا لتزويدها بالن�صخة اخللوية من اأبل ووت�ض.
ورف�صت اإنتل التعليق يف حني مل ترد اأبل على طلب التعليق.

القرم يت�سبب مب�سكلة لفرقة مو�سيقة اأملانية
اإن فرقة  ام�ض  ن�صرت  اأملانيا يف مقابلة  الأوك��راين لدى  ال�صفر  قال 
لأدائها  ك��ب��رة  قانونية  ع��واق��ب  ت��واج��ه  الأمل��ان��ي��ة  املو�صيقية  �صكوتر 
عرو�صا يف مهرجان مبنطقة القرم الأوكرانية التي �صمتها رو�صيا يف 
ال�صفر الأوك��راين اندريج ملنيك ملجموعة �صحيفة  وقال   .2014
فونك مدينجروب اإن قرار الفرقة بدخول منطقة القرم "ب�صكل غر 
اأي�صا ميثل جرمية  قانوين" يوم اخلمي�ض "لي�ض فقط" ف�صيحة بل 

لها عواقب قانونية خطرة".
وقال ميلينيك اإن ممثلي الإدعاء الأوكرانيني بداأوا بالفعل اإجراءات 

قانونية �صد الفرقة.
جرمية  بل  ب�صيطة  خمالفة  لي�صت  "هذه  ال�صحيفة  ملجموعة  وق��ال 
خطرة �صيتم املعاقبة عليها". وكان مقررا اأن توؤدي الفرقة عرو�صا 

يف مهرجان مو�صيقي يف بالكافا ام�ض الول اجلمعة.
لو�صائل  ق��ال  قد  باك�صرت  بي  اإت�ض.  بالفرقة  الرئي�صي  العازف  وك��ان 
الإعام الأملانية ال�صهر املا�صي اإن الفرقة �صتذهب اإىل القرم من اأجل 
حفلة مو�صيقية ولي�ض الدخول يف ال�صيا�صة. ومل يت�صن احل�صول على 

تعليق من الفرقة على الفور.
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البحث عن �سريك لبيع اأكرب اأملا�سة 
بعد نحو عامني من ا�صتخراجها اأملا�صة خاما تزن 1109 قراريط بحجم 
كرة التن�ض تدر�ض �صركة لوكارا دياموند اإقامة �صراكة مع جهة اأخرى لبيع 
اأ�صابيع. وقال  اإىل ثمانية  اإن مل جتد م�صرتيا خال �صتة  احلجر الكرمي 
وليام لمب الرئي�ض التنفيذي لل�صركة يف موؤمتر عرب الهاتف مع حمللني 
اليوم اجلمعة اإن �صركته، التي ف�صلت يف بيع الأملا�صة يف مزاد بدار �صوذبيز 

يف يونيو حزيران 2016، ل تزال تتلقى عرو�صا.
واأو�صح لمب اأن �صركة التعدين التي يقع مقرها يف فانكوفر تدر�ض "خيارا 

اأو اثنني" لتنفيذ عملية بيع مبا�صرة.
ثمانية  اإىل  �صتة  خ��ال  �صنبحث   ... �صيء  عن  ت�صفر  مل  "اإن  يقول  وتابع 
اأ�صابيع مقبلة الدخول يف �صراكة. اأعتقد اأنه ينبغي علينا القيام بذلك. مر 
عامان تقريبا منذ اأن اكت�صفنا احلجر الكرمي وال�صوق، فيما اأعتقد، ترتقب 

منتظرة النتيجة".
اأجل  ل�صريك من  �صتحتاج  لوكارا  اأن  يوليو مت��وز  ذك��رت يف  روي��رتز  كانت 
�صقل وبيع الأملا�صة اخلام التي تاأتي يف املركز الثاين من حيث احلجم خلف 
اإىل  قراريط وقطعت   3106 اأك��رث من  تزن  كانت  التي  كولينان  الأملا�صة 

من جموهرات التاج الربيطاين. عدد  ومنها  اأملا�صات   105
وقال لمب "اأعتقد اأن النا�ض ل يفهمون حقا قدر املال الذي نتطلع اإليه". 
كانت العرو�ض يف مزاد لندن توقفت عند 61 مليون دولر دون اأقل �صعر 
طلبته ال�صركة وكان 70 مليون دولر. وقال لمب خال املوؤمتر الهاتفي 
اثنني من الأثرياء الذين  اأو  الأغلب واحدا  املكاملة يعرف يف  "كل واحد يف 
 250 مقابل  لمبورجيني  �صيارة  �صراء  الأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  ميكنهم 
األف دولر. ما نطلبه يف مقابل هذا احلجر الكرمي هو اأن تاأتي �صركة وتنفق 

ما يعادل 280 �صيارة لمبورجيني".

خدمة جديدة لت�سلية 
االأطفال يف �سيارات االأجرة

بال�صيارات  ال��ط��وي��ل��ة  ال���رح���ات  ت�����ص��ك��ل 
ت�صطحب  التي  لاأ�صر  حقيقياً  كابو�صاً 
لتاأجر  �صركة  لكن  برفقتها،  الأط��ف��ال 
ال�������ص���ي���ارات، وج����دت ح����ًا م��ث��ال��ي��اً لهذه 
يبقي  ن�صاط  توفر  خ��ال  م��ن  امل�صكلة، 
الرحلة  ط�������وال  م��ن�����ص��غ��ل��ني  الأط������ف������ال 
ل��ل�����ص��ي��ارة. وعمل  اخل��ل��ف��ي��ة  امل���ق���اع���د  يف 
لتاأجر  ه���رت���ز  ���ص��رك��ة  يف  امل�����ص��م��م��ون 
ال�������ص���ي���ارات، ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة م���ن فكرة 
�صيارات  اإىل  ون��ق��ل��وه��ا  ال��ت��ل��وي��ن،  ك��ت��ب 
الأج��رة، من خال جمموعة من ال�صور 
وغرها،  والأزه�����ار  وامل��ن��ازل  للحيوانات 
ميكن لاأطفال الن�صغال بتلوينها خال 
هذا  اأن  اإىل  ال�صركة  واأ����ص���ارت  ال��رح��ل��ة.  
النموذج هو الأول من نوعه، لكنها �صتعمل 
على التو�صع يف هذا املفهوم، اعتماداً على 
�صحيفة  ب��ح�����ص��ب  اجل���م���ه���ور،  ف��ع��ل  ردة 
مرور الربيطانية. وحظيت هذه الفكرة 
والأمهات،  الآب���اء  م��ن  العديد  برتحيب 
خا�صة واأنها تخفف من �صجيج الأطفال 
على الطريق خال الرحلة، لكن البع�ض 
عربوا عن قلقهم من زيادة اأ�صعار تاأجر 

ال�صيارات بعد توفر هذه اخلدمة.

فيل ي�سطو على 
�ساحنة بطاطا 

ن�صر  طريف،  فيديو  مقطع  اأظهر 
الإلكرتوين  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ف��ي��ًا ج��ائ��ع��اً وه����و ي��ق��وم ب�صحب 
غطاء �صاحنة قبل اأن ي�صرق بع�ض 

حمولتها من البطاطا. 
وق�����د اأظ����ه����ر ال���ف���ي���دي���و ال������ذي مت 
ت�����ص��وي��ره ع��ل��ى ط��ري��ق مي��ر بغابة 
بولية  ميدنابو،  غ��رب  يف  غاربيتا 
ال���ب���ن���غ���ال ال���غ���رب���ي���ة، ال���ف���ي���ل وهو 
البطاطا  ���ص��رق��ة  ب��ع��م��ل��ي��ة  ي���ق���وم 
ال�صاحنة  داخ��ل  من  تفريغها  عرب 
م����ت����ج����اه����ًا الأل�������ع�������اب ال����ن����اري����ة 
باجتاهه  اأطلقت  التي  التحذيرية 

لابتعاد عن ال�صاحنة. 
وهو  الأ�صخا�ض  اأح��د  �صوهد  وق��د 
ي�����ص��رخ ع��ل��ى ال��ف��ي��ل ل��اب��ت��ع��اد عن 
اآذان  اأي  يلقى  اأن  دون  ال�����ص��اح��ن��ة 
ا�صتمر  ال���ذي  ال��ف��ي��ل  م��ن  �صاغية 
بعملية ال�صطو على ال�صاحنة.  من 
ال�صر  ب��اأن حركة  بالذكر  اجلدير 
لبع�ض  ت���وق���ف���ت  ال���ط���ري���ق  ع���ل���ى 
الوقت نتيجة للحادث، ومل يت�صح 
كيف انتهى هذا احلادث الطريف، 
بي  "يو  م��وق��ع  يف  ورد  م��ا  بح�صب 

اآي" الإلكرتوين.

الطق�س ال�سيء يزيد 
الوفيات باأوروبا 

الوفاة  اإن ع��دد ح��الت  ق��ال علماء 
اأوروب���ا  يف  الطق�ض  ك���وارث  ب�صبب 
بحلول  ���ص��ع��ف��ا   50 ي���رت���ف���ع  ق����د 
واإن احلرارة  احل��ايل  القرن  نهاية 
���ص��ت��ودي بحياة  امل��رت��ف��ع��ة وح��ده��ا 
�صخ�ض  األ������ف   150 م����ن  اأك������رث 
يتم  مل  اإذا   2100 بحلول  �صنويا 
ت��اأث��ر تغر  ���ص��يء للحد م��ن  فعل 

املناخ.
واأ������ص�����اف ال���ع���ل���م���اء يف درا�����ص����ة يف 
دورية لن�صيت بانتري هيلث اأن 
اأثبتت  اإليها  تو�صلوا  التي  النتائج 
متزايدا  عبئا  ي�صع  املناخ  تغر  اأن 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ري��ع ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع مع 
م��ن بني  �صخ�صني  ت��اأث��ر  اح��ت��م��ال 
اإذا  اأوروب���ا  يف  اأ�صخا�ض  ثاثة  ك��ل 
انبعاثات  ع��ل��ى  ال�صيطرة  ي��ت��م  مل 
لاحتبا�ض  امل�������ص���ب���ب���ة  ال������غ������ازات 
املناخية  وال����ظ����واه����ر  احل��������راري 
التوقعات  ه��ذه  واعتمدت  احل���ادة. 
ع����ل����ى اف�������رتا��������ض ع��������دم ح������دوث 
ان���خ���ف���ا����ض يف ان���ب���ع���اث���ات غ�����ازات 
الحتبا�ض احل��راري وعدم حدوث 
اإىل  الرامية  ال�صيا�صات  يف  حت�صن 
املناخية  ال��ظ��واه��ر  ت��اأث��ر  تقلي�ض 

ال�صيئة.

لون الل�سان
وما مييز الل�صان ال�صحي اأن لونه وردي ونظيف ومغطى 
باحلليمات ال��ذوق��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ب��راع��م ال���ذوق، 
اأو  لاأ�صود  لونه  مييل  ال��ذي  امللتهب  الل�صان  اأن  حني  يف 
كما  القاع،  مثل  خمتلفة  اأم��را���ض  على  فيدل  الأبي�ض، 
على  حت�ص�صي  فعل  رد  ع��ن  الل�صان  ت���ورم  ينتج  اأن  ميكن 

بع�ض الأدوية اأو الأطعمة.
ويف حال كان لون الل�صان اأقرب اإىل الأ�صود، فهذا يدل يف 
زيادة  اأو  احليوية،  امل�صادات  ا�صتخدام  فرط  على  الغالب 
املكت�صبة  املناعة  نق�ض  مر�صى  ل��دى  الفطريات  انت�صار 

املعروف بالإيدز، بح�صب موقع كوليكتف اإيفولو�صن.

الأخاديد والتقرحات
اأما الأخاديد الطويلة على �صطح الل�صان، فهي يف الغالب 
ناجتة عن بع�ض الأمرا�ض، يف حني اأن التقرحات يجب اأن 
تدق ناقو�ض اخلطر لدى املري�ض للتحذير من الإ�صابة 

مبر�ض كرون اأو التهاب القولون التقرحي.
الفيتامني  يف  نق�ض  اإىل  ي�صر  والناعم،  ال�صمني  الل�صان 
وعند  ال���دم،  وف��ق��ر  الفوليك  واحل��دي��د وحم�ض   12 ب��ي 
اأكرث جدية كظهور تقرحات وكتل  اأعرا�ض  اإىل  النتقال 
فيجب  متكرر،  لنزيف  التعر�ض  اأو  الل�صان  على  كبرة 
مراجعة الطبيب على الفور لأن هذه الأعرا�ض عادة ما 

ترتافق مع الإ�صابة بال�صرطان.

�سور رقمية لل�سان
وب��ال��ن�����ص��ب��ة لأول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ع��ي�����ص��ون يف م��ن��اط��ق نائية 
الل�صان  ف��اإن فح�ض  الطبيب،  اإىل  الو�صول  معها  ي�صعب 
قام  لذلك  �صعباً،  اأم���راً  يبدو  ق��د  الأم��را���ض  وت�صخي�ض 

يعمل  جديد  اختبار  بو�صع  الهند  يف  العلماء  من  فريق 
ل�صورة  الرقمي  التحليل  مع  الأعرا�ض  بني  اجلمع  على 

ل�صان املري�ض.
املري�ض  ل�صان  وملم�ض  ل��ون  الرقمية  ال�����ص��ورة  وتك�صف 
وت�صاعد  م��ت��ن��وع��ة،  ب��اأم��را���ض  مرتبطة  اأخ����رى  وع��وام��ل 
على حتديد احلالة املر�صية وو�صف العاج املنا�صب دون 

احلاجة لزيارة الطبيب.
وو�صع العماء يف النظام اجلديد 14 ت�صخي�صاً خمتلفاً 
ب��ن��اء ع��ل��ى ح��ال��ة ال��ل�����ص��ان ول��ون��ه وم��ل��م�����ص��ه، وي��اأم��ل��ون يف 
على  للح�صول  للعني  ���ص��ورة  اإ���ص��اف��ة  القريب  امل�صتقبل 
الأمثل  ال��ع��اج  ت��ق��دمي  �صبيل  امل��ع��ل��وم��ات، يف  م��زي��د م��ن 

للمر�صى.

ملاذا يطلب منك الطبيب مبد الل�سان؟
اأثناء  الأط��ب��اء  مل�����اذا ي�صر  م��رة واح���ده  �صالت نف�صك  ه��ل 
زيارتنا لهم يف العيادة على طلبهم الدائم بفتح الفم ومد 

الل�صان. من منا مل ي�صمع كلمة اإفتح فمك اأكيد ل اأحد .
مع��لومة كنت اأجهلها ا اإىل وقت قريب . 

ول���و ت���درى م��ا ه��ي ف��وائ��د م��د ال��ل�����ص��ان ودللت���ه���ا ملددت 
ل�صانك كل دقيقه . 

ي�صاألك الطبيب اأن تخرج ل�صانك 
عند الفح�ض وذلك لاأ�صباب التالية:

اإذا ك�ان لون ل�صانك مييل اىل ال�صفرار فهذا دليل  لأنه 
على ن�صبة ال�صفار عالية يف الدم .

اأما اإذا ك��ان لون ل�صانك مييل اإىل الزرقة فهذا يدل على 
وجود مر�ض بالقلب اأو اجلهاز التنف�صي . 

على  ي��دل  ف��ه��ذا  وردي���اً  اأحم�����ر  الل�صان  ل��ون  ك��ان  اإذا  اأم���ا 
ال�صحة .

اأما اإذا كان لون الل�صان باهتاً فذلك يدل على وجود اأنيميا 
اإذا ك�ان يك�صو الل�صان طبقة بي�صاء فهذا يدل على  اأما   .

وج�������ود حمى واإ�صطراب يف اله�صم .
اأما اإذا كان هنالك رع�صة يف الل�صان عند اإخراجه من الفم 

فهذا يدل على وجود ت�صمم اأو توتر ع�صبي .
وتفتح فمك  املراية  اإىل  تذهب  اأن  اإل  ما عليك  الآن  اأم��ا 

ومتد ل�ص�انك وحتدد علتك .

فوائد تنظيف الل�سان 
هل تعلم ان نظافة الل�صان من المور الهامة جداً ،حيث 
ان تراكم البكرتيا  على اجلزء اخللفي من الل�صان ي�صبب 
تقرحات وروائح كريهة بالفم .وذلك لن الل�صان يتو�صط 
اىل  وال�صوائل  الطعمة  ان���واع  خمتلف  عليه  ومي��ر  الفم 
يتناولها الن�صان ،وبقايا هذه الطعمة وامل�صروبات تعترب 

بيئة خ�صبة لنمو البكرتيا والفطريات .
هذا وين�صح اطباء الفم وال�صنان ب�صرورة تنظيف الل�صان 
،وخطوات  مبا�صرة  ال��ن��وم  قبل  تتم  ان  ويف�صل  ي��وم��ي��اً  
تنظيف الل�صان  تتم باأداة �صنعت خ�صي�صاً لهذا الغر�ض 
ان  مراعاة  ،م��ع  العادي  ال�صنان  معجون  معها  ي�صتخدم 
تتجمع  وال��ذى  الل�صان  اخللفي من  اجل��زء  على  تركيزنا 
عليه الفطريات والبكرتيا . كما انه من املمكن ا�صتعمال 
حملول املاء بامللح وهو عبارة عن قليل من املاء الدافئ مع 
كمية قليلة من امللح  وا�صتعماله عن طريق امل�صم�صة به 
ملدة دقيقتني .ومن املمكن اي�صا ا�صتعمال فر�صاة ال�صنان 
منا�صبة  كمية  و�صع  طريق  عن  الل�صان  لتنظيف  العادية 
من معجون ال�صنان ودعك الل�صان برفق نومن اجلدير 
التي حتتوى  ال�صنان  ان��واع من فر�ض  انه توجد  بالذكر 

على اداة لتنظيف الل�صان .

النطق  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  يلعب  الل�سان  اأن  امل��ع��روف  من 
وابتالعه،  طحنه  لت�سهيل  الفم  يف  الطعام  وحت��ري��ك 

بالإ�سافة اإىل اأنه يحتوي على الرباعم الذوقية التي 
اأن  كما  املختلفة،  الطعوم  متييز  على  ت�ساعد 

من  ل�ساحبه  ال�سحية  احلالة  يعك�س  الل�سان 
ميكن  التي  واجل�سيمات  و�سكله  لونه  خالل 

اأن تنت�سر على �سطحه.
وعند زيارة الطبيب، غالبًا ما يطلب من املري�س 

فتح فمه ليفح�س ل�سانه، بهدف التعرف على بع�س 
على  دلئل  اإىل  ي�سري  اأن  لل�سان  وميكن  املر�سية،  الأعرا�س 

الإ�سابة باحلمى والريقات وال�سداع والتهاب الأمعاء، وي�ساعد 
الأطباء على ت�سخي�س هذه احلالت.

ما هو �سر تعلق االأطفال بيوتيوب ؟؟
اك��ت�����ص��ف ب���اح���ث���ون يف ال����ولي����ات 
امل����ت����ح����دة، ����ص���ر ت���ع���ل���ق الأط����ف����ال 
يوتيوب،  الفيديو  تبادل  مبن�صة 
وذل�����ك م���ن خ����ال خ���وارزم���ي���ات 
م�صاهدة  ع���ل���ى  ال���ط���ف���ل  ت�����ص��ج��ع 

وت��ك��رارا م��ن دون  م���رارا  الفيديو 
م��ل��ل. وك���ان���ت الإج���اب���ة ع��ل��ى هذا 
احتواء  فكرة  على  تركز  ال�����ص��وؤال 
عنا�صر  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
جذب للطفل، كاملو�صيقى والألوان 
املحببة  الكرتونية  وال�صخ�صيات 

لل�صغار.
لهذه  اأن  فيه  ومم��ا ل�صك 
نف�صية  يف  اأث����ر  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
لي�صت  ل���ك���ن���ه���ا  ال����ط����ف����ل، 
اكت�صف  ف���ق���د  ال����وح����ي����دة، 
هارفرد  جامعة  يف  ب��اح��ث��ون 
ط�����ورت  غ����وغ����ل  ����ص���رك���ة  اأن 
ل��ي��وت��ي��وب تدفع  خ��وارزم��ي��ات 
مقاطع  م�صاهدة  اإىل  الطفل 

فيديو بعينها.
ف��ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا مت��ل��ك غوغل 

م�����ن م���ع���ل���وم���ات ب���������ص����اأن ع������ادات 
ال��ط��ف��ل وع���م���ره وم���وق���ع���ه، تقوم 
الفيديو  ب��ع��ر���ض  اخل���ورازم���ي���ات 
التي  امل���ع���ل���ن���ني،  ي���ن���ا����ص���ب  ال������ذي 
حت����وز ع��ل��ى ال��ن�����ص��ب الأك������رب من 
امل���������ص����اه����دات. وع����ن����د ال���ن���ظ���ر يف 
ال��ف��ي��دي��و تلك،  ط��ب��ي��ع��ة م��ق��اط��ع 
اأغاٍن  اأن غالبيتها  الباحثون  وجد 
ب�����ص��خ�����ص��ي��ات ك��رت��ون��ي��ة، واأخ����رى 
لأطفال يفتحون بي�صا با�صتيكيا 
واألعاب.  م��ف��اج��اآت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
هذه  الفيديو  مقاطع  ت��ب��دو  وق��د 
املتعة  قمة  لكنها  ل��اأه��ل،  بدائية 
اأنها حتتوي  اإذ  لاأطفال،  والفرح 
ال�صريع،  والإيقاع  املفاجاأة  عن�صر 
مما يدفعهم اإىل م�صاهدتها مرارا 

وتكرارا من دون ملل.

ماذا ميكن اأن يخرب 
ل�سانك عن �سحتك؟
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�ش�ؤون حملية

�سمن فعاليات مو�سم �سيف اأبوظبي 2017 يف العني

البوادي مول على موعد مع الكثري من التحديات واملغامرات يف عر�س �سالحف النينجا

حتت م�سمى  مالزم الغد  

ال�سريفي يكرم 140 طالبًا  من " اأبطال �سرطة الغد " و "م�سروع مهنتي"

•• العني -الفجر

اإطار فعاليات مو�صم  ت�صت�صيف مدينة العني �صمن 
الأربعة  النينجا  �صاحف  العام  هذا  اأبوظبي  �صيف 

املدربة على فنون الدفاع عن النف�ض. 
الذين  الكرتونية  ال�صخ�صيات  ه��وؤلء  ا�صتهروا  وقد 
يحملون اأ�صماء مايكل اأجنلو، وليوناردو، ودوناتيللو، 
التلفزيوين  املتحركة  الر�صوم  برنامج  يف  ورفاييل 
اأح��داث��ه ح��ول مكافحة  ا�صمهم وت��دور  ال��ذي يحمل 

اجلرمية يف �صوارع مدينة نيويورك. 
تنظمه  ال��ذي   2017 اأبوظبي  �صيف  مو�صم  يقدم 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
جمموعة من ال�صركات الرائدة يف تنظيم الفعاليات 

مبا فيها جمموعة اإم بي �صي واألكمي بروجكت وياك 
واأوب����روي  اإيفينت�ض  و�صاميت  الفعاليات  لتنظيم 
ميدل اإي�صت اإيفنت�ض �صل�صلة من العرو�ض امل�صرحية 
العا�صمة  العائلة يف  اأفراد  الرتفيهية تنا�صب جميع 
اأبوظبي ومدينتي العني والظفرة، اإىل جانب العديد 
الرتويجية  الت�صوق  وعرو�ض  املميزة  الأن�صطة  من 
التي تقدمها املراكز التجارية من 20 يوليو ولغاية 

اأغ�صط�ض.  20
عر�ض  ال��ع��ني  مدينة  يف  م��ول  ال��ب��وادي  وي�صت�صيف 
�صاحف النينجا جرين اآند اإك�صرتمي خال الفرتة 
املمتدة بني 9 و12 اأغ�صط�ض، حيث �صيتيح لاأطفال 
ب��ب��اق��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن العرو�ض  ف��ر���ص��ة ال���ص��ت��م��ت��اع 

والألعاب والتحديات احلافلة باملغامرة والت�صويق.

للمرة  النينجا"  "�صاحف  ���ص��خ�����ص��ي��ات  وظ���ه���رت 
�صعبية  لتكت�صب  املتحركة،  الر�صوم  كتب  يف  الأوىل 
الت�صعينيات  وبداية  الثمانينيات  اأواخ��ر  بني  وا�صعة 
من القرن املا�صي، مع قيام فريق تلفزيوين بعر�ض 
موجهة  متحركة  ر�صوم  ك�صل�صلة  النينجا  �صاحف 
اجلرمية.  مكافحة  ح��ول  اأح��داث��ه��ا  ت��دور  لاأطفال 
باقة  بتقدمي  الت�صويق  اأب��ط��ال  �صيقوم  امل���رة  وه���ذه 
وور�ض  احل��ي��ة،  وال��ع��رو���ض  التفاعلية،  الأل��ع��اب  م��ن 
املركز  زوار  م��ن  الأط��ف��ال  �صي�صتمتع  حيث  ال��ع��م��ل، 
ال��ت��ج��اري ب��خ��و���ض حت���ٍد لج��ت��ي��از ال��ع��ق��ب��ات املتمثلة 
ري�ض،  ت��اي��ر  ترتلز  �صباق  يف  وال��ربام��ي��ل  ب���الإط���ارات 
بالإ�صافة اإىل ور�صة عمل "بالون باور" التي �صتتيح 
لاأطفال ا�صتك�صاف اإمكاناتهم الإبداعية من خال 

لديهم  املف�صلة  النينجا  �صاحف  �صخ�صية  �صنع 
بطريقتهم اخلا�صة. 

 05:00 ال�صاعة  من  التفاعلية  الأن�صطة  و�صتقام 
�صيوؤدي  بينما  م�صاًء،   10:00 ال�صاعة  حتى  ع�صراً 
اأبطال �صاحف النينجا عر�صهم الأول من ال�صاعة 
05:00 حتى 05:30 ع�صراً، والثاين من ال�صاعة 
07:30 حتى 08:00 م�صاًء، والثالث من ال�صاعة 

م�صاًء.   10:00 حتى   09:30
اآن���د  "جرين  ال��ن��ي��ن��ج��ا  ���ص��اح��ف  ع���ر����ض  وي��ن�����ص��م 
املخ�ص�صة  ال�صيقة  ال��ع��رو���ض  باقة  اإىل  اإك�صرتمي" 
ل��اأط��ف��ال م��ن امل��ق��ي��م��ني يف الإم�����ارة وزواره�����ا التي 
اأبوظبي  �صيف  م��و���ص��م  ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم��ه��ا 

.2017

•• ابوظبي - الفجر

�صرطة  ع��ام  مدير  ال�صريفي،  مكتوم  ال��ل��واء  �صعادة  ك��رم 
�صرطة  اأبطال  يف  امل�صاركني  من  طالباً   140  ، اأبوظبي 
اإدارات   اأقيم  مبجمع   ، يف حفل   الغد وم�صروع مهنتي 
ال�صرطة ،  وجرى خاله  اطاق م�صمى " مازم  الغد" 
على الطلبة  املتميزين  بربنامج "اأبطال �صرطة الغد"  
الإب���داع وال��ري��ادة يف خدمة الوطن  ت�صجيعاً  لهم على  

الغايل .
بال�صراكة   ، اأبوظبي  �صرطة   ع��ام  مدير  �صعادة  واأ���ص��اد  
لل�صرطة    العامة  القيادة  ب��ني   واملثمر  البناء  والتعاون 
وجمل�ض  اأبوظبي للتعليم  يف  خدمة الأهداف  والتطلعات 
امل�صرتكة  من خال برنامج "�صيفنا مميز " وا�صتثمار 

اأوقات الإجازة ال�صيفية لأبنائنا اأجيال امل�صتقبل .
وقال : اإن  هذه الربامج وفرت اأن�صطة متميزة وفعاليات 
متنوعة لاأبناء خال العطلة ال�صيفية  وعززت القيم 
الإي��ج��اب��ي��ة ل��دي��ه��م ك���ال���ولء والن��ت��م��اء وح���ب الوطن، 
خ��ال دجمهم يف  فيهم من  القيادية  امل��ه��ارات  وغر�صت 
التي  اخل��دم��ات  على  وال��ت��ع��رف  ال�����ص��رط��ي،  العمل  بيئة 
ت��ق��دم��ه��ا ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��م��ه��ور، و ع����ززت لديهم 
ال�صعور بامل�صوؤولية، وتنمية قدراتهم ،واإك�صابهم مهارات 
ج��دي��دة.   واأع���رب  �صعادة مدير ع��ام �صرطة  اأبوظبي ، 
تفاعلهم  و  بالربنامج  امللتحقني  بالطاب  اعتزازه  عن 
وت��ف��وق��ه��م ومت��ي��زه��م،  م��ث��م��ن��اً دور م��راك��ز ال�����ص��رط��ة يف 
املطلوبة لإعدادهم  املهارات  واإك�صابهم  الطاب،  تدريب 
للم�صتقبل، كما اأثنى على  جهود اإدارة مدار�ض ال�صرطة 
،وما ت�صمنه من  الغد  �صرطة  اأبطال  برنامج  يف تنظيم 
تثقيفية،  وحما�صرات   ، ال�صرطية  املهارات  على  تدريب 
وريا�صة ركوب اخليل وال�صباحة، وزيارات ميدانية لعدة 
طابية  اأج��ي��ال  بناء  بهدف  وترفيهية  �صياحية  اأم��اك��ن 
والتمكني  ال��ذات��ي  والتح�صني  ال�صامل  بالوعي  تتمتع 

والقدرة على مواجهة حتديات احلا�صر وامل�صتقبل.
وح�صر احلفل  اللواء ُعمر املهري مدير قطاع الأمن 
اأمن  ق��ط��اع  م��دي��ر  احل��م��ادي  ح��ّم��اد  والعميد   ، اجلنائي 
اأبوظبي،  ب�صرطة  الإدارات  وعدد من مديري   املجتمع، 
اأبوظبي  ع��ن جمل�ض  ال��ط��اب وممثلني  اأم���ور  واأول��ي��اء 

للتعليم.
اأبوظبي،  �صرطة  مو�صيقى  بعزف  ب��داأ  ق��د  احلفل  وك��ان 
وحناجرهم  ال��وط��ن��ي،   الن�صيد  ك��ل��م��ات  ال��ط��اب  وردد 
تاوة  و   ، بالوطن  والإع���ت���زاز   والفخر  ب��احل��ب  ت�صدح 
عطرة من  اآيات القراآن الكرمي، ثم كلمة العميد عبيد 
الب�صرية،  امل���وارد  قطاع  مدير  الكتبي،  باحلبالة  �صامل 
مدير  النعيمي  حممد  مهنا  العقيد  عنه  نيابة  األقاها 
اإدارة مدار�ض ال�صرطة،  م�صيداً بدعم  القيادة الر�صيدة و 

اهتمامها بجيل ال�صباب. 
الوطن  ث������روة  :"اأنتم  ق����ائ����ًا  اخل���ري���ج���ني  وخ����اط����ب 
احلقيقية"، وقدم ال�صكر لل�صركاء الداعمني لإ�صهاماتهم  
ال��ق��ائ��م��ني عليها  ال��ت��ج��رب��ة ،وج���م���ي���ع  يف اجن�����اح ه����ذه 
،واملنفذين لهذه الدورات ال�صيفية من �صباط ومدربني 
وم�صرفني ، كما قدم ال�صكر لأولياء الأمور على وعيهم 

الأمني ودورهم الداعم . 
واأكد العميد ثاين بطي ال�صام�صي مدير اإدارة التدريب  
ب�صرطة اأبوظبي اأهمية م�صروع "مهنتي" �صمن برنامج  
"�صيفنا مميز2017" لطاب مدار�ض جمل�ض ابوظبي 
وال��ت��ط��وع وخدمة  غ��ر���ض قيم ح��ب اخل��ر  ، يف  للتعليم 
دولة  جمتمع  يف  اأ�صا�صي  وك��م��ب��داأ  عليا  كقيمة  املجتمع 
المارات ، جت�صيداً لتوجيهات القيادة الر�صيدة وتر�صيخ 
الأن�صطة  خمتلف  خ��ال  م��ن  وقيمه،  العطاء  مفاهيم 
والفعاليات التي ت�صعى لتطوير مهارات الطلبة وا�صتثمار 

عقولهم الإبداعية."

م�صروع   من�صق  الغفلي،  حممد  فا�صل  امل��ق��دم  اأو���ص��ح  و 
تنمية  اإىل  يهدف  امل�صروع  اأن  اأبوظبي،  ب�صرطة  مهنتي 
املجتمعية من  امل�صوؤولية  م�صتوى  ورف��ع  الطلبة  ق��درات 
الرئي�صية  العمليات  ع��ل��ى  للتعرف  م�صاركتهم  خ���ال 
ال�صرطة ودوره��ا يف تعزيز م�صرة   ومهام واخت�صا�صات 
يف  40 طالباً  م�صاركة  اإىل  م�صراً   ، وال�صتقرار  الأم��ن 

مراكز �صرطة اأبوظبي والعني والظفرة.
والإ�صراف  بالتن�صيق  قامت  التدريب  اإدارة  اإن  واأ�صاف: 
اأبوظبي  يف  ال�صرطة  م��راك��ز  على  الطلبة  ت��وزي��ع  على 
وال���ع���ني وال���ظ���ف���رة ،و ت��ع��رف��وا اإىل ط��ب��ي��ع��ة  ال��ع��م��ل يف 
ال�صعاف  بينها  م��ن  وال��ت��ي  املختلفة  ال�����ص��رط��ة  اق�����ص��ام 
املجتمعية  وال�صرطة  املدين  والدفاع  والدوريات  وامل��رور 

وغرها.
الأن�صطة   اأول  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي  ال��ع��ل��ي،  ع��ائ�����ص��ة  وق���ال���ت  
املجل�ض يويل  اإن   ، للتعليم  اأبوظبي  الا�صفية مبجل�ض 
الطلبة  ي�صع  ال���ذي  »مهنتي«  ل��ربن��ام��ج  خا�صة  اأه��م��ي��ة 
على اأوىل درجات العمل الوظيفي، مب�صاركة العديد من 
املوؤ�ص�صات احلكومية مبناطق الإم��ارة، وغر�ض قيم حب 
وكمبداأ  عليا  كقيمة  املجتمع  وخ��دم��ة  والتطوع  اخل��ر 
�صاحب  توجيهات  وف��ق  الم�����ارات،  جمتمع  يف  اأ���ص��ا���ص��ي 
، رئي�ض الدولة  اآل نهيان  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو 
اخلر"  للعام  " عام  �صعار   اط��اق  اهلل" يف  "حفظه 
خال  من  قيمه،  و  العطاء  مفاهيم  تر�صيخ  و   ،2017
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ص��ط��ة  خمتلف  تت�صمن  �صل�صلة 
عقولهم  وا�صتثمار  الطلبة  مهارات  تطوير  على  عملت 

الإبداعية.
م�صروع مهنتي  من�صق   ، احل��ارث��ي  اأك��د حممد ح�صني  و 
اك�صاب  على  عمل  امل�صروع  اأن  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�ض 
ال��ط��ل��ب��ة امل����ه����ارات و اخل������ربات ال���ت���ي ت�����ص��اع��ده��م على 
النخراط يف احلياة العملية والتعرف اإىل  بيئة العمل 
ب��ط��ري��ق��ة واق��ع��ي��ة م���ن خ���ال مم��ار���ص��ة اأمن�����اط العمل 
الوظيفي �صمن الدارات املختلفة ومراكز ال�صرطة التي 

التحقوا بها .  
وا�صتملت فقرات حفل اخلتام، الذي قدمه عريف احلفل 
ال�صرطة،  اإدارة مدار�ض  علي، من  اآل  فاطمة  اأول  رقيب 
قام  التي  وال��زي��ارات  والأن�صطة  الفعاليات  لأب���رز  فلماً 
الطلبة  اأداه���ا  خليفة"،  "كلنا  �صلة  وفقرة  الطلبة،   بها 
اأدوا  كما   ، الغد"  �صرطة  "اأبطال  برنامج  يف  امل�صاركني 

ق�صم الولء.
و األقى الطالب اأحمد ال�صحي، كلمة نيابة  عن  زمائه 
امل�صاركني يف الربنامج، قدم فيها ال�صكر والمتنان  للقيادة 
ال�صرطية على اهتمامها بالأن�صطة  التي تفيد الطلبة؛ 
و�صقل مهاراتهم وقدراتهم و معارفهم وخرباتهم، لفتاً  
اإىل  ان برنامج اأبطال �صرطة الغد،   عزز لدى الطاب  
الذي  ال�صتثنائي  ال��واع��د  ال�صباب  ي��ك��ون��وا   ب���اأن  الثقة 
،و زاد من وعينا  يطمح له وطننا وقادتنا ال�صتثنائيني 

ال�صرطة وم��ا تقدمه من خدمات   واإدراك��ن��ا ح��ول جهود 
متميزة للمجتمع .

لراعي  والتقدير  بال�صكر  زمائه  عن  بالنيابة  وتقدم   
احل��ف��ل ، ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه ودع���م���ه  ال���احم���دود للطلبة 
ال�����ص��ب��اط وامل�صرفني  ال��ع��م��ل م��ن  ، وف��ري��ق  امل�����ص��ارك��ني 
واملدربني، و قال: نعاهدكم اأنا وزمائي اأن نعمل دائماً 
للو�صول اإىل التميز والريادة يف خدمة وطننا الغايل .  

وك�����رم  ���ص��ع��ادة  م��دي��ر ع���ام ���ص��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، اجلهات 
اأبوظبي  جمل�ض  هم:  ،واملكرمني  الربنامج  يف  امل�صاركة 
الأمني  الإع���ام  اإدارة  الإم�����ارات،  ت���راث  ن���ادي  للتعليم، 
املهام  اإدارة  ال�صغب،  اإدارة مكافحة   ، اأبوظبي  �صرطة   يف 
اخلا�صة، اإدارة النقل وامل�صاغل، اإدارة املعلومات الأمنية، 
مركز القيادة والتحكم، مديرية املرور والدوريات، مركز 

�صرطة هيلي، مركز �صرطة ال�صعبية.
كما كرم  ،عدداً من ممثلي املوؤ�ص�صات اخلارجية، وهم : 
الدكتور حممد علي حمد، ، و عائ�صة عبد اهلل العلي، و 
�صامل ح�صني احلو�صني، وح�صن على احلو�صني، وحممد 
ح�صني احلارثي، من جمل�ض اأبوظبي للتعليم ،  لتعاونهم 
يف م�صروع "هويتي " �صمن برنامج �صيفنا مميز ، و مت 

توزيع ال�صهادات واجلوائز على الطلبة.
القيادة  اهتمام  اإن  الكعبي،  خالد  حممد  الطالب  وق��ال 
على  حر�صها  دليل  بالطاب  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  فيهم،  النبيلة  القيم  غ��ر���ض 
اك�صبه   الربنامج  اأن  اإىل  م�صراً  نفو�صهم،  يف  والنتماء 
العديد من اخل��ربات  وامل��ع��ارف مبا يعود عليه  بالنفع 

يف حياته اليومية.
اأبطال  بربنامج  اجلنيبي،  حممد  حامد  الطالب  واأ�صاد 
�صرطة الغد الذي تعلم من خال التحاقه به ا�صتغال 
الوقت يف الإجناز والعطاء ون�صر اخلر ، و تنمية العديد 

يف  منها  ي�صتفيد  التي  والتدريبية  العملية  املهارات  من 
حياته العملية م�صتقبًا.

واعترب الطالب عبداهلل را�صد الظاهري برنامج اأبطال 
اأوقات  وتنظيم  الن�صباط  لتعلم  فر�صة  الغد  �صرطة 
اإدارة  ح�صن  اأن  اإىل  م�����ص��راً   ، امل��ه��ارات  وتنمية  ال��ف��راغ  
عديدة  اإيجابية  انعكا�صات  ول��ه  النجاح  �صر  ه��و  ال��وق��ت 

عليهم وعلى جمتمعهم ووطنهم.
اأبوظبي  البلو�صي، �صرطة  �صعود  �صلطان  الطالب  و�صكر 
على  املحفزة  البيئة  بتوفر  بالطاب  اهتمامها  على 
ل�صتغال  فر�صة  امل��ب��ادرة  م��ع��ت��رباً   ، والتميز  الب����داع  

الإجازة ال�صيفية مبا يعود  عليهم بالنفع والفائدة   .
وقال الطالب علي نبيل احلمادي، اإن التجربة بالن�صمام 
املهارات  من  العديد  واكت�صبت   ، مفيدة  مهنتي  مل�صروع 
التي ميكن ال�صتفادة منها م�صتقبا،  والتي  من اأبرزها  
تقدمي  كيفية  ومعرفة  اجلمهور،  م��ع  التوا�صل  كيفية 
الباغات، وقدم ال�صكر ملجل�ض اأبوظبي للتعليم والقيادة 

العامة ل�صرطة اأبوظبي لتوفر الإمكانات والدعم.
واأع����رب ال��ط��ال��ب ج��ال اأح��م��د احل��ارث��ي ، ع��ن امتنانه 
طبيعة  على  والتعرف  احلقيقية  العمل  بيئة  باكت�صاف 
التخ�ص�ض  اختيار  م��ن  يعزز  وال����ذي    املوؤ�ص�صات  نظام 
وال��وظ��ي��ف��ة املائمة   ال���درا����ص���ة اجل��ام��ع��ي��ة  امل��ن��ا���ص��ب يف 
اأن  اإىل  املزيني،  اأح��م��د  علي  الطالب  ولفت   . م�صتقبًا 
ف��ك��رت��ه م��ت��م��ي��زة، و ت��وؤه��ل��ه��م لخ��ت��ي��ار امل�����ص��ار اجلامعي، 
على  تعرف  اأن��ه  مو�صحاً  الأع��م��ال،  بيئة  اإىل  وال��ت��ع��رف 

املهام التي تقوم بها  �صرطة اأبوظبي  .
وقال الطالب �صامل املهري، انه ا�صتفاد مبمار�صة مهارات 
جديدة خال العطلة ال�صفية ، والتعرف عن قرب على 
بيئة العمل يف ال�صرطة  و طبيعة املهام  واخلدمات التي 

تقدمها  وتعاملها املتميز مع اجلمهور. 

معهد دبي الق�سائي ي�سدر العدد 
الثامن من املجلة املحّكمة

•• دبي – الفجر

اأ�صدر اأق�صم البحوث والدرا�صات يف معهد دبي الق�صائي العدد الثامن من 
املجلة املحّكمة التي تعنى بن�صر البحوث القانونية املتعلقة بتقنية املعلومات 
والعلوم احلديثة. ويناق�ض العدد اجلديد املعطيات القانونية ملجموعة من 

الق�صايا وامل�صكات القانونية املوؤثرة.
جمال  ال��دك��ت��ور  القا�صي  ���ص��ع��ادة  وق���ال 

ال�����ص��م��ي��ط��ي م���دي���ر ع����ام م��ع��ه��د دبي 
املجلة:  حت���ري���ر  رئ��ي�����ض  ال��ق�����ص��ائ��ي 
العربي  ل��ل��ق��ارئ  ن��ق��دم  اأن  ي�����ص��ع��دن��ا 
عددنا اجلديد من جملة معهد دبي 
والتي  "املحّكمة"،  العلمية  الق�صائي 
ق�صائًيا  وح��ك��ًم��ا  قيمة  ب��ح��وًث��ا  ت�صم 
البحوث  توفر  املجلة  ه��ذه  اإن  ن���ادًرا. 
القانونية يف املجالت احلديثة ونحن 
نهدف اإىل اإثارة العقل العربي خلو�ض 
غمار البحث والتعمق يف املو�صوعات 
املتعلقة بالعلوم التقنية احلديثة من 

منظور قانوين كما ن�صتهدف من جملتنا 
توفر مو�صوعات مبتكرة لأبنائنا من طاب الدرا�صات العليا لي�صتفيدوا 
منها عند اإعداد اأطروحاتهم، ل�صيما واأن الدرا�صات املن�صورة تخ�صع ملراحل 
التي  ال��ب��ح��وث  اإج��م��ايل  م��ن  ي��ت��اأه��ل  ول  ال��دق��ي��ق،  والتقييم  التحكيم  م��ن 
نتلقاها�صنوياً للن�صر يف املجلة  �صوى %21 فقط، مع حر�صنا التام على 

اتباع اأعلى درجات امل�صداقية.
الإقليمي  امل��رك��ز  ليكون  املعهد  روؤي���ة  حتقيق  يف  امل��ه��م  دوره���ا  ج��ان��ب  واإىل 
املخت�صني  تزويد  خال  من  ر�صالته  وترجمة  والعديل،  القانوين  للتميز 
بالبحوث واأحدث امل�صتجدات، ت�صهم املجلة يف ت�صجيع الباحث العربي على 
درا�صة املو�صوعات غر التقليدية، وتوفر املعاجلات القانونية والق�صائية 
ا ال�صتفادة من املبادئ  للم�صكات القانونية احلديثة. وميكن للقارئ اأي�صً
والأحكام الأجنبية ذات ال�صلة، كما تعمل على تنمية وتطوير حركة البحث 

العلمي العربي يف املجالت القانونية والق�صائية على حد �صواء.
وقالت الدكتورة نورة الرميثي مدير حترير املجلة ورئي�ض ق�صم الدرا�صات 
والبحوث، اإن املجلة تفتتح عامها اخلام�ض وقد حققت العديد من الأهداف 
بالبحوث  الق�صائي  العمل  اإث����راء  اأه��م��ه��ا  اأج��ل��ه��ا، وم��ن  م��ن  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
والدرا�صات القانونية التي تعك�ض التطور الت�صريعي للتقدم العلمي مايعني 
ال�صابقة  ال�صنوات  العلمية، وخال  اأداء عمله وزي��ادة ح�صيلته  القا�صي يف 
�صدر عن املجلة خم�صة وثاثني درا�صة وبحثاً ملوؤلفني وباحثني من العامل 
اأو  الإجنليزية  اأو  العربية  باللغة  البحوث  ن�صتقبل  اأن��ن��ا  وخا�صة  اأجمع‘ 
البحث  بها  املكتوب  الأ�صلية  بللغة  والباحث  للقارئ  ونوفرها  الفرن�صية، 
العربية.  بغر  ال��واردة  والدرا�صات  للبحوث  معتمدة  قانونية  ترجمة  مع 
وحتر�ض هيئة التحرير دائماً على ت�صمني املجلة عدد من الأحكام القائية 
وخمتلف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  العليا  املحاكم  عن  ال�صدارة 
املحاكم العليا يف العامل، ليتفيد القارئ والباحث من اإ�صدارنا كما يتوقعه 

منا دائماً يف كافة اإ�صداراتنا من متيز وجدة وحداثة.
وكما جرت العادة يف التبويب، ا�صتهل الدكتور جمال ال�صميطي هذا العدد 
�صتى مناحي احلياة، وما  املت�صارع يف  العلمي  التطور  تناول فيها  مبقدمة 
ت�صريعية  اإىل مواجهات  قانونية جديدة حتتاج  ذلك من م�صكات  يولده 

تتوافق ومعطيات الع�صر وحتدياته. 
"ال�صبكة  عنوان  حتت  الأول  ك��ان  حيث  بحوث،  اأربعة  على  العدد  وا�صتمل 
الثاين  واملقارن" و  الإم��ارات��ي  القانون  يف  امل�صتهلك  وحماية  الإلكرتونية 
املوؤلف  حقوق  لقانون  وف��ًق��ا  الريا�صية"  امل�صنفات  "حماية  ع��ن��وان  حت��ت 
الدولية  2002، والتفاقيات  ل�صنة   7 الإماراتي، رقم  املجاورة  واحلقوق 
للف�صاء  الد�صتورية  "الأبعاد  ع��ن��وان  الثالث  البحث  وحمل  ال�صلة.  ذات 
– درا�صة مقارنة" وكان املو�صوع الأخر يف املجلة عبارة عن  الإلكرتوين 
بحث حول "نزاع الطماطم" من خال ت�صليط ال�صوء على حكم املحكمة 

العليا بالوليات املتحدة الأمريكية.
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زادت مم��ار���ص��ات ال���ص��رتخ��اء ���ص��ي��وع��اً ح��ني عمد 
جون كابات زين، موؤ�ص�ض )عيادة تخفيف ال�صغط 
الطب  يف  الذهني  ال�صرتخاء  و)مركز  النف�صي( 
الطب  كلية  يف  وامل��ج��ت��م��ع(  ال�صحية  وال��رع��اي��ة 
بجامعة ما�صات�صو�صت�ض، اإىل الدمج بني املمار�صات 
اآلن  ال�صاعر  كان  والطب.  العلوم  وبني  ال�صرقية 
غين�صربغ والطبيب النف�صي املتخ�ص�ض بالثقافة 
امل�����ص��ادة تيموثي ل��ري م��ن ب��ني اأ���ص��دق��اء كابات 
زين الذي در�ض مع اأ�صاتذة بوذيني واأ�صبح اأ�صتاذاً 

متمر�صاً يف اليوغا.
منذ ذلك احلني زادت �صعبية ال�صرتخاء الذهني، 
املتكامل.  العي�ض  اأ�صلوب  م��وؤي��دي  ب��ني  وحت��دي��داً 
ت��ف��ت��ح عقولهم  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  اإن  ه�����وؤلء  ي��ق��ول 
وحُت�ّصن  الأحكام  اإ�صدار  اإىل  ميًا  اأق��ل  وجتعلها 
ابتكر  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  يف  ع��م��وم��اً.  حياتهم  نوعية 
خبر واحد على الأقل متريناً من 10 دقائق يبداأ 
لا�صرتخاء  نكهة  )اأول  و�صّماه  زبيب  حبة  باأكل 
الذهني(. اأنا اأحب الزبيب. رمبا يجب اأن اأخو�ض 

تلك التجربة!
)اإذا  اأو�صي�صرت:  تراي�صي  النف�صية  الطبيبة  تقول 
مت�صية  يعني  الذهني(  )ال�صرتخاء  اأن  اعتربنا 
بعملنا  القيام  اأو  ال�صريك  اأو  الأولد  مع  الوقت 
�صيما  ل  تفا�صيلها،  ب��اأدق  التجارب  تلك  واختبار 
اإذا كنا ن�صعر ب�صغف جتاهها، �صت�صبح احلياة اأكرث 

غنى من اأي وقت م�صى(.
اإذا كنت تعترب التاأمل وال�صرتخاء الذهني بدعة 
اأن الدرا�صات  من حركة )الع�صر اجلديد(، اعلم 
ال��ع��ل��م��ي��ة ت��ث��ب��ت ال��ع��ك�����ض. اك��ت�����ص��ف ال��ب��اح��ث��ون اأن 
ال��ت��اأم��ل ي��زي��د ح��ج��م ال���دم���اغ وي��ح�����ّص��ن الذاكرة 
وم�صتوى الر�صا يف العاقات تزامناً مع تخفيف 
الكتئاب والقلق و�صغط الدم. اكت�صفت الدرا�صات 
الأولية اأي�صاً اأنه يقوي جهاز املناعة. اإليكم رحلتي 

اخلا�صة يف ا�صتك�صاف ال�صرتخاء الذهني.

عالج التعومي
كنت اأعوم هناك يف جو مظلم داخل غرفة عائمة 
 Floating يف مركز )Zero Gravity II(

)والدو(. يف   KC
ك���ان���ت ال���غ���رف���ة ع����ب����ارة عن 

علبة زجاجية بطول �صبعة 
وت�������ص���اوي حجم  اأق��������دام 

الكبر،  املزدوج  ال�صرير 
بنحو  م��ل��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
املاء  م��ن  �صنتم   30

الكيلوغرامات  ومئات 
من امللح الإنكليزي.

التي  ال��ت��ع��ومي  ح�صة  تكّلف 
دولرا    75 دق��ي��ق��ة   60 ت����دوم 

التي  احل�����ص��ة  ك��ل��ف��ة  ت�����ص��ل  بينما 
دولرا.   99 اإىل  دق��ي��ق��ة   90 ت���دوم 

جل�صُت  ح��ني  ال�����ص��اع��ة.  ح�صة  اخ����رتُت 
اأق�صى  اإىل  اأع����وم  ب��اأن��ن��ي  ���ص��ع��رُت  امل����اء،  يف 

املاء  �صطح  اإىل  ���ص��اق��اي  ارت��ف��ع��ت  ال���درج���ات. 
وبداأُت اأدور يف اجلهة ال�صفلية من ج�صمي.

ال��غ��رف��ة، ع��ر���ض ع��ل��ّي �صاحب  اأدخ���ل  اأن  قبل 
امل��رك��ز ب��اي��ك ���ص��وي��ت��ن��ام ف��ي��دي��و ع��ن م�صار 

اجلل�صة. ارتديُت رداء حّمام وجل�صُت يف كر�صي 
التدليك داخل غرفة مظلمة طوال 15 دقيقة. 
عليه  وي��ط��رق  كله  ج�صمي  يعجن  الكر�صي  ب��داأ 
الناعمة  املنتجع  مو�صيقى  كانت  فيما  ويدّلكه 
ال�صوء  مت��اأ اجل��و وراح���ت نقاط �صغرة م��ن 

امللّون تدور على ال�صقف.
امل���ك���ان، ك���ان���ت الغرفة  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة 
وبروك�صيد  البنف�صجية  فوق  بالأ�صعة  جمّهزة 
�صناعية  مب�صخة  تنقية  ون��ظ��ام  الهيدروجني 

اأوًل  العماء  اأن ي�صتحّم  املاء. لكن يجب  لتعقيم 
لإزالة م�صتح�صرات التجميل ومنتجات النظافة 

ال�صخ�صية.
ي��ح��ث ���ص��وي��ت��ن��ام ال���ع���م���اء ع��ل��ى خ���و����ض جتربة 
املالح  امل���اء  ي��ك��ون  اإذ  طبيعية،  بطريقة  ال��ت��ع��ومي 
ب���ح���رارة ال��ب�����ص��رة وق���د ي���وؤث���ر ث���وب ال�����ص��ب��اح��ة يف 
احلرمان احل�ّصي. يقول لوران�ض �صيمونز، مدير 
بالتعومي  العاج  اإن   ،Floating KC مركز 
اإىل  وينقلها  ال��دم��اغ��ي��ة  امل��وج��ات  ن�صاط  يخفف 
حالة )ثيتا( )احللم(، مبا ي�صبه ما نختربه قبل 

النوم مبا�صرًة.
 ، وعاملمِ فيزيائي  ج  معالمِ ليلي،  �صي.  جون  اخ��رتع 
العاج بالتعومي يف عام 1954 بعد اختبار اآثار 
جتديد  على  قدرته  واكت�صاف  احل�صي  احل��رم��ان 
ع��رب دفعات  اأح��ي��ان��اً  ال���ص��رتخ��اء وتعزيز الإب����داع 
اأمثال  من  ريا�صيون  يعترب  العاج.  من  ق�صرة 
جنم الدوري الأمركي لكرة ال�صلة �صتيف كوري 
والاعب الأوملبي كارل لوي�ض اأن التعومي و�صيلة 
اآثاراً  املقابل  يف  يعطي  قد  لكنه  العقل.  لتدريب 
ا�صتعماله  عند  املخيفة  الهلو�صات  مثل  �صلبية 

لفرتة طويلة.
اآخر  اإىل  وق��ت  ت�صّتت عقلي من 
النهاية  يف  ان��ت��ق��ل��ُت  لكني 
اإىل ح��ال��ة )ث��ي��ت��ا(. مل 
بالكامل  واع��ي��ة  اأك���ن 
اأنني  اأدرك����ُت  لكني 
م����وج����ودة داخ���ل 
من  خ�������زان 

واإياباً كي  اأحياناً كنت اأحترك ذهاباً  املاء الدافئ. 
ب�صرتي. و�صمعُت طبعاً �صوت  باملاء يدغدغ  اأ�صعر 

تنّف�صي.
يف مرحلة معينة، خطرت على بايل فكرة غريبة: 
كثافة من ج�صمه.  اأك��رث  الإن�صان  راأ���ض  يكون  قد 
ملاذا؟ لأن راأ�صي كان يعوم على م�صتوى اأدنى من 

ع عنقي اإىل اخللف. ج�صمي يف املاء وكان ُيرجمِ
لت الأ�صواء ببطء  مّرت تلك ال�صاعة ب�صرعة. اأُ�صعمِ
وارتفع �صوت املو�صيقى. بعد ب�صع دقائق، اأ�صبحُت 
اأنني  مع  طبعاً  م�صرتخية  كنُت  للخروج.  جاهزة 
ل�صت متاأكدة من زيادة ا�صرتخائي الذهني لكني 

�صعرُت باأمل يف عنقي طوال يوم اأو يومني بعد 
اجلل�صة.

هل اأو�صي بهذا العاج لاآخرين؟ طبعاً 
زميلة  خ�صعت  التجربة!  ي�صتحق  لأن��ه 
منتجعات  اأح����د  يف  ال��ت��ع��ومي  ل��ع��اج  يل 
اأريزونا. تقول اإنها اختربت جتربة تتوق 

اإىل تكرارها جمدداً.
م�صنداً  ال��ت��ع��ومي  ع��اج��ات  بع�ض  ي�صتعمل 

اخل�صوع  ت��ق��رر  ح��ني  اط��ل��ب��ه  ل���ذا  للعنق 
جلل�صة مماثلة.

�سبط العقل
الاحقة،  امل���رح���ل���ة  يف 

ق�����ص��دُت ���ص��ف �صبط 
العقل الذي تعطيه 

اأو�����ص����ي���������ص����رت يف 
)ا������ص�����ت�����ودي�����و 

يوغا(  م��اي��ا 

داف��ئ. كنت  ي��وم خريفي  الفنون( يف  يف )منطقة 
اأع��ت��د ممار�صة  ال�����ص��يء لأن��ن��ي مل  م��ت��وت��رة بع�ض 

اليوغا ول�صُت منّظمة بطبيعتي.
اإىل  الأ�صا�ض  اليوغا يف  اأو�صي�صرت: )تهدف  قالت 
)اأ�صانا(  و�صعيات  على  نرّكز  للتاأمل.  حت�صرنا 
للجمود  ره  وحُت�صّ اجل�صم  تفتح  كونها  الب�صيطة 
عدد  مار�ض  اأن  ي�صبق  مل  ال��داخ��ل.  نحو  وجتذبه 
كبر من امل�صاركني يف هذه احل�ص�ض التاأمل وما 
كانوا يظنون اأنهم �صيربعون فيها. ت�صاعدهم تلك 
الو�صعيات على ال�صرتخاء والبتعاد عن 

م�صاغلهم اليومية(.
اأو�����ص����ي���������ص����رت  اأدارت 
 30 ط���وال  احل�صة 
دقيقة وا�صتعملت 
و��������ص�������ع�������ي�������ات 
ب��������ط��������ي��������ئ��������ة 
وب���������ص����ي����ط����ة 
و���ص��ل�����ص��ة، ثم 
ح�������������ان وق�������ت 
ال��������ت��������اأم��������ل. 

اللوت�ض  زه��رة  و�صعية  ات��خ��اذ  يف  �صعوبة  وج���دُت 
اإذ تتطلب �صبك ال�صاقني كي متتّد  على الأر���ض، 
اتخاذ  من  متكنُت  املعاك�ض.  الفخذ  على  قدم  كل 
بطانة  اأح��ده��م  اأع��ط��اين  بعدما  الو�صعية  ن�صف 

رغوية �صميكة لرفع موؤخرتي عن الأر�ض.
خ��ال ال��دق��ائ��ق ال��ث��اث��ني ال��اح��ق��ة، طلبت منا 
اأو���ص��ي�����ص��رت ب�����ص��وت ن��اع��م وه����ادئ ال��رتك��ي��ز على 
التنف�ض. ميكن القيام بذلك بح�صب قولها تزامناً 
اأو فتحهما ب�صرط الرتكيز  العينني  اإغما�ض  مع 
نف�صي  واح���دة. فوجئت ح��ني وج���دُت  على نقطة 
قر�ض  ب�صبب  دقائق  لب�صع  مغناطي�صياً  منّومة 
ُمَعّلق  هندو�صي  ن�صيج  على  ُو�صع  �صغر  معدين 

على اجلدار. �صرعان ما اأغم�صُت عينّي.
نركز  اأن  اأو�صي�صرت  منا  طلبت  معينة،  مرحلة  يف 
كان  تنّف�صنا.  ع��دا  الغرفة  يف  حم��ّدد  �صوت  على 
رّك���زُت عليه، ثم  ل��ذا  ق��وي��اً،  ال��ه��واء  �صوت مكّيف 

اأعادت توجيه تركيزنا على تنّف�صنا.
لكني  ب��ال���ص��رتخ��اء.  �صعرُت  ال�صف،  انتهى  ح��ني 
املت�صنجتني  ���ص��اق��ّي  اأن  لح���ظ���ُت  ح���ني  ف��وج��ئ��ُت 
اأ�صبحتا اأطول واأكرث مرونة مما كانتا عليه منذ 
�صتزدادان  اإنهما  اأو�صي�صرت  قالت  طويلة.  ف��رتة 

مرونة مع مرور الوقت.
هل اأو�صي بهذه احل�صة؟ نعم. اإنها بداية مثالية 
طبعاً  �صعرُت  والتاأمل.  اليوغا  عامل  اإىل  للتعّرف 

با�صرتخاء ذهني اإ�صايف بعد احل�صة.

ا�سرتاحة هادئة
ق���ادت���ن���ي اآخ�������ر م���غ���ام���رة يف ع������امل ال���ت���اأم���ل 
وال�صرتخاء الذهني اإىل جل�صة ت�صمح باأخذ 
 Unity م��رك��ز  ه���ادئ���ة( يف  )ا����ص���رتاح���ة 

.Temple on the Plaza
ي���ق���ول م����ات ف��و���ص��رت، م���دي���ر ح�ص�ض 
اجلل�صات  اإن  الهادئة(،  )ال�صرتاحة 
متخ�ص�ض  م���رك���ز  يف  حت�����ص��ل  ق���د 
يح�صل  فيما  �صامت.  مكان  لكنه 
احل��ا���ص��رون ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات يف 
ب���داي���ة ك���ل ج��ل�����ص��ة ت���اأّم���ل ويف 

 ، يتها نها

يبقى اجلو هادئاً عموماً وميكن اأن يتدرب النا�ض 
هناك بالطرائق التي تنا�صبهم.

ي��دي��ر جل�صة  ك��ورب��ايل  ك��ان ج��ون  الليلة،  يف تلك 
30 دق���ي���ق���ة. ج��ل�����ض يف و���ص��ع��ي��ة زه���رة  م��دت��ه��ا 
مقابل  الغرفة،  من  الأمامية  اجلهة  يف  اللوت�ض، 
خم�صة اأ�صخا�ض جال�صني فوق و�صائد على الأر�ض 
وجل�ض  اللوت�ض(  زهرة  و�صعية  معظمهم  )اّتخذ 
مقابل  كر�صيني  على  م�صتقيمة  بو�صعية  رجان 

اجلدار.
وجل�صُت  الغرفة  اإىل  دخلُت  حني  كوربايل  ابت�صم 
فوق و�صادة على الأر�ض وحاولُت اأن اأتخذ و�صعية 
كوربايل  ق��رع  دق��ائ��ق،  ب�صع  بعد  اللوت�ض.  زه��رة 
التاأمل ثاث مرات وبداأ يتكلم: )اجل�صم  جر�ض 
قلبي  ��ل  اأُر���صمِ واح��د.  كيان مثايل  والعقل  والكام 
الن�صيان  ال�صامعون  يوقظ  لمِ اجلر�ض.  �صوت  مع 

ويتجاوزوا م�صار القلق واحلزن(.
انتباهنا  ح�صر  على  لطيف  باأ�صلوب  �صّجَعنا  ثم 
اأن  منا  طلب  عقلنا،  ت�صّتت  اإذا  تنّف�صنا.  ب��اإي��ق��اع 
اأي  اإ���ص��دار  دون  ونتقّبله من  ما يح�صل  ناحظ 
اأحكام ثم نعود للرتكيز على تنّف�صنا. �صررُت حني 
لكن  نف�صها.  املوجة  على  واأو�صي�صرت  اأن��ه  عرفُت 
برزت م�صكلة: كانت �صاقاي م�صدودَتني وتوؤملانني. 
ميار�ض  فو�صرت  ك��ان  الأمل.  ب��ذل��ك  اإل  اأف��ّك��ر  مل 
حذائه  بني  وركيه  وو�صع  جل�ض  اأم��ام��ي:  التاأمل 
و�صعيته مريحة  بدت  نحوي.  نعله متجهاً  وكان 
الو�صعية جهداً  تلك  بلوغ  مني  تطّلب  لكن  ج��داً 
بقدر  �صميكة  تكن  مل  و�صادتي  اأن  لحظُت  �صاقاً. 

تلك التي ا�صتعملتها يف مركز )مايا يوغا(.
فتحُت  كر�صي.  على  اأجل�ض  كنت  اأنني  لو  متنيُت 
�صعور  انتابني  اأم��ام��ي.  ومددتهما  �صاقّي  اأخ���راً 
مريح لكن غريب. مل تكن الو�صعية ت�صبه زهرة 
اأجد �صعوبة وا�صحة يف الرتكيز  اللوت�ض! وكنت 

على تنّف�صي.
���ص��ّج��ع كوربايل  ال���ت���اأم���ل،  ان��ت��ه��ت ح�����ص��ة  ح���ني 
ف�صمعُت  ظ��ه��ره��م  مت��ط��ي��ط  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ري��ن 

اأ�صوات طقطقة يف اأنحاء الغرفة.
ن��ه�����ض اأن��ط��ون��ي��و وي�����ص��ل��ي ل��ل��م��غ��ادرة: اإن����ه منتج 
ا�صطوانات يف مدينة )كان�صا�ض( وكان يجل�ض على 
اكت�صف  الغرفة.  الأم��ام��ي من  ال�صف  الأر���ض يف 
ه���ذا ال���رج���ل ال��ت��اأم��ل م��ن��ذ ث���اث ���ص��ن��وات، حني 
اأن��ه �صاعده  اأجنلي�ض، ولح��ظ  كان يقيم يف لو�ض 
للتكيف مع م�صاعر ال�صفقة على الذات والغ�صب 

واخليبة.
قال وي�صلي: )اإنها اأف�صل طريقة لتفريغ الأفكار 
اأخ��ت��ربه يف  كنت  م��ا  وك��ل  امل��رتاك��م��ة  والت�صجنات 
طفولتي وحملُته معي اإىل �صن الر�صد. �صاعدتني 

هذه الطريقة كي اأعيد �صبط حياتي(.
هل اأو�صي بهذه احل�صة؟ نعم. اأظن اأنها ت�صتطيع 
كنُت  لكني  ال��ذه��ن��ي.  ال���ص��رتخ��اء  م�صتوى  زي���ادة 

لأفّوت �صخ�صياً و�صعية زهرة اللوت�ض!.

يزيد حجم الدماغ ويح�ّسن الذاكرة ويخفف الكتئاب والقلق 

التاأمل..ي�ساعد على حت�سني م�ستوى الرتكيز

احلالة!(.  هذه  يف  )التنف�س  احلا�سر  على  الرتكيز  م�ستوى  لتح�سني  ُت�ستعَمل  مرّكزة  تقنية  التاأمل 
 Clear Mind Open تقول تراي�سي اأو�سي�سرت، وهي طبيبة نف�سية واأ�ستاذة يوغا و�ساحبة مركز 
Heart: )تت�سّتت عقولنا وترق�س اأفكارنا لذا ي�سّكل التنف�س حمورًا مرجعيًا. كلما ت�سّتت العقل، 
نالحظ ما يح�سل ونعيد تركيز انتباهنا على التنف�س. ت�ساهم هذه الطريقة يف اإرخاء اجل�سم 
وت�ساعد املبتدئني على الرتكيز ومالزمة مكانهم(. رّوجت فرقة )البيتلز( تقنيات التاأمل 
وال�سرتخاء الذهني يف الغرب بعدما �سافر اأع�ساوؤها اإىل الهند لتعّلم التاأمل الفائق على 

يد ماهاري�سي ماهي�س يوغي. اإليك اأبرز ما يقدمه لك هذا النوع من العالجات.
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العدد 12089 بتاريخ 2017/08/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12089 بتاريخ 2017/08/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : �سبانتك �سوليو�سنز )�س ذ م م( 
برج   - الو�صط  ال�صرق  ب��ي(  دبليو  اغ��رو وورل��د )اي  رق��م 1601-10 - ملك  العنوان: مكتب 
القيد  : 594574  رقم  الرخ�صة  ذات م�صوؤولية حم��دودة. رقم   : القانوين  ال�صكل    - خليفة 
بال�صجل التجاري: 1009078 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اه،  املذكورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر 
حماكم دبي بتاريخ 2017/7/17   واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/17 
قا�سم  �سديق  حممد  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى 
العاملية لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب ملك ال�صيخ من�صور بن احمد اآل ثاين - ديرة 
- الرقة -  هاتف  2219920-04 فاك�ض : 2219934-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : فانكار�س ميديا لالإعالن  -  )�س ذ م م( 
ال�صكل   - املرقبات   - دي��ره   - ال��زرع��وين  عبدالكرمي  حممد  ملك   118 رق��م  مكتب  العنوان: 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 578166  رقم القيد بال�صجل التجاري: 
ال�صجل  التاأ�صر يف  باأنه قد مت  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  78911 مبوجب هذا 
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اه،  املذكورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري 
لديه  وعلى من  بتاريخ  2017/7/17  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق     2017/7/17
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق 
احل�سابات  العنوان : مكتب ملك ال�صيخ من�صور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة -  هاتف  
2219920-04 فاك�ض : 2219934-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  
الرقة   - دي��رة   - ث��اين  اآل  احمد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  ملك  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  : 2219934-04  مبوجب  فاك�ض   ، -  هاتف  04-2219920 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م(   م  ذ  )���ض  �صوليو�صنز  �صبانتك 
2017/7/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/17 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اه، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  
الرقة   - دي��رة   - ث��اين  اآل  احمد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  ملك  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  : 2219934-04  مبوجب  فاك�ض   ، -  هاتف  04-2219920 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية 
فانكار�س ميديا لالإعالن  -  )�س ذ م م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/7/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/17 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اه، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
مذكرة اإعالن بالن�سر 

 2017/53 جتاري كلي
اىل املدعي عليه : �صركة رب�ض للمقاولت - ذ م م 

من املدعي / �صركة ويل مك�ض كونكريت بي تي ئي ليمتد 
، وعليه فانت مكلف  رق��م 2017/53 جت��اري كلي  ال��دع��وى  املحكمة يف  ل��دى  بتعديل طلباته  ق��ام  اأع��اه  امل��ذك��ور  املدعي  ب��ان  نفيدكم علما 
باحل�صور امام حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف متام ال�صاعة 9.00 �صباحا من يوم الثاثاء املوافق 
2017/8/15 وذلك لاجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم اإر�صال وكيل معتمد عنك 
يف  الوقت املحدد اأعاه فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا ،  الائحة املعدلة : اول / قبول الدعوى ،  ثانيا : احلكم بتعيني حمكم 
فرد من املحكمني املعتمدين لدى مركز راأ�ض اخليمة للتحكيم والتوفيق التجاري وفقا للنظام ال�صا�صي ملركز راأ�ض اخليمة للتحكيم  عما 
باملادة 22 من التعاقد �صند الدعوى وذلك للف�صل يف النزاع التحكيمي املثار بني املدعية واملدعي عليها ب�صاأن الطلبات الاآتية :  1-تعديل 
البند رقم 7 من عقد التاأ�صي�ض بزيادة راأ�ض مال ال�صركة لتغطية اخل�صائر الأمر الذي معه يتعني تعديل هذا البند يف فقرته الأوىل بحيث 
ي�صبح راأ�ض مال ال�صركة )13000000 درهما( لتغطية جميع خ�صائر ال�صركة.  2- تعديل البنك رقم 10 من عقد التاأ�صي�ض وذلك بعزل املدير 
التنفيذي / �صربي حممد رجب خري - �صوداين اجلن�صية من اإدارة ال�صركة وبقاء الدارة بيد املدير التنفيذي / اجن باك �صيم - �صنغافوري 
اجلن�صية ،  3- تعديل البند رقم 4/14/ من عقد تاأ�صي�ض ال�صركة  وذلك اإىل / يف حال حدوث خ�صائر لل�صركة يتم تغطيتهما بزيادة راأ�ض 
مال ال�صركة ، او �صدادها من الطرفني كل ح�صب ح�صته يف الأرباح واخل�صائر على النحو الوارد بالتعاقد. 4- الزام املدعي عليها بان توؤدي 
ال�صركة  �صمعة  تاأثر  ال�صركة وعن  التزاماتها جتاه  عليها عن  املدعي  تقاع�ض  التي حلقتا من جراء  لاأ�صرار  التعوي�ض اجلابر  للمدعي 

التجارية نتيجة لتعرث ال�صركة املدعي عليها ماديا    ثالثا / الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
اأمني �سر املحكمة / حممد اإدري�ض �سليمان

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
اإعالن حكم بالن�سر 

2017/76 - جتاري جزئي
املدعي : موؤ�ص�صة البواردي الفنية ال�صناعية - بايتك ، اجلن�صية :       ، العنوان : الإمارات - دبي ، الطابق الرابع 
 - مكتب رقم 409 ، ديره- بور�صعيد - �صارع الحتاد - بناية بزن�ض بوينت ،  رقم الهاتف : 971043241670+  
اىل املدعي عليه : �صركة ال�صا للهند�صة الن�صاءات - �ض ذ م م ، اجلن�صية :       ، العنوان : الإمارات - راأ�ض 

اخليمة - منطقة الغيل ، رقم الهاتف : 971042589047+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2017/05/11  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة :- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا ماليا مقداره )192973.87( درهم مائة 
واثنان وت�صعون الفا وت�صعمائة وثاثة و�صبعون درهما و�صبعة وثمانون فل�صا فوائده التعوي�صية بواقع 
مقابل  دره��م  مائة  ومبلغ  امل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى   2017/3/8 تاريخ  من  اعتبارا   %9

اتعاب املحاماة. 
حكما قابا لا�صتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لاإعان به ، وبانق�صاء هذا امليعاد 

دون الطعن على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه
 رئي�ض ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى

  اعالن امل�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�سرا 
الدعوى ال�صتئنافية رقم )442( ل�صنة )2017( ا�صتئناف مدين عجمان 

�صادر بتاريخ 2017/3/8 م ، يف الق�صية رقم )503( ل�صنة )2016( م عمايل جزئي - عجمان 
امل�صتاأنف / مطعم ومقهي ماركو�ض  

امل�صتاأنف �صده / روميو لوبيز روموار  
العنوان / ن�صرا 

انت مكلف باحل�صور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية يوم الثاثاء   
امل�صتندات خال  او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي كافة  ال�صاعة 9.40 �ض �صخ�صيا   2017/8/22
ال�صتئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �صمنها  وم��ن  الع��ان  ا�صتام  تاريخ  من  اي��ام  ع�صرة 
املرفوعة من امل�ص�تاأنف ، ويف حال عدم ح�صورك �صخ�صيا او بوا�صطة وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف 

�صي�صمع يف غيبتك ، 
حرر العان يف  2017/8/1

          مكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 

اخلبري / حممد علي اخل�سر 
اعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة 

املدعي عليه / او�صكار لوكى روي كومين�ض - بريطاين اجلن�صية 
مبوجب  املحا�صبية  اخلربة  اأعمال  ان  اخل�صر  علي  حممد   : احلا�صبي  اخلبر  يعلن 
احلكم ال�صادر عن حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/6/13 دعوى رقم 2016/1541 
جتاري كلي ويعلن املدعي عليه ومن ميثله مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي ما لديه من 
ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   2017/8/13 املوافق  الحد   يوم  وذلك  م�صتندات 
وذلك مبقر مكتب اخلبر والكائن يف امارة دبي - ديرة - بناية مكاتب خلف ال�صركة 
 -    910 مكتب  التا�صع  الطابق   - داناتا  مقابل   - ني�صان  توكيل   - لل�صيارات  العربية 

حممول : 6313708-050  فاك�ض : 04-2947003  
اخلبري/ حممد علي اخل�سر  

       اعالن بالن�سر

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
�سادرة عن اخلبري احل�سابي 

�ساكر فريد عبدالرحمن زينل 
اىل املدعي عليه - ال�صيد/ فرانز موهر جمهولة الإقامة  

نعلمكم باأنه قد مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 2017/1198 جتاري جزئي - 
مبحكمة دبي الإبتدائية واملقامة �صدكم من ال�صادة / عبداهلل �صامل عبيد ح�صن - وميثله ال�صادة/  
باحل�صور اىل  اعاه  اليها  امل�صار  الق�صية  ب�صفتكم طرفا يف  ندعوكم   ، للمحاماة  النعيمي  را�صد 
مكتبنا  رقم 503  بناية بو هليبه ، �صارع املرقبات - ديره - دبي ، وذلك يف متام ال�صاعة 11.30 من 
�صباح يوم الثاثاء املوافق 8 اأغ�صط�ض 2017  وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
م�صتندات . يف حال تخلفكم عن احل�صور اأو عدم ار�صال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا 

�صنبا�صر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.   
اخلبري احل�سابي
�ساكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون / 042204660

 تبليغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/5018   

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1-  �صركة �صبيب فرحاين للمعدات البحرية - �ض ذ م م 

2- احمد �صبيب فرحاين - جمهول حمل القامة 
تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن���ذار  ه��ذا  تر�صل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
اليجار  عقد  ح�صب  عليهم  امل��رتت��ب��ة  ال��غ��رام��ات  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2017/7/1
وبال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف وذلك خال 30 يوما من تاريخه ، واإل �صوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�صبة لخاء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�صوم وامل�صاريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�صب عقد اليجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهما بالتعوي�ض املنا�صب عما فاتها من ك�صب وما حلقها من خ�صارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/5016   

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- تات�ض وود كريي�صن�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م

2- �صهاب مال اهلل احمد عبداهلل بن نوري  - جمهول حمل القامة 
تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن���ذار  ه��ذا  تر�صل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
اليجار  عقد  ح�صب  عليهم  املرتتبة  ال��غ��رام��ات  اىل  بال�صافة  تاريخه  حتى   2017/6/15
وبال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف وذلك خال 30 يوما من تاريخه ، واإل �صوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�صبة لخاء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�صوم وامل�صاريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�صب عقد اليجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�صب عما فاتها من ك�صب وما حلقها من خ�صارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2016/5020   

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1-  اكورن مونارك للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

2- �صتوارت توما�ض كينى  - جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�صل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية 
وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  اىل  بال�صافة  تاريخه  حتى   2017/7/9 ت��اري��خ  م��ن 
امل��ن��ذرة جت��اة املنذر  ،  واإل �صوف تتخذ  وذل��ك يف خ��ال 30 يوما من تاريخه 
اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�صبة لخاء العني املوؤجرة مع حتميلهم 
كافة الر�صوم وامل�صاريف  ومطالبتهما بالتعوي�ض املنا�صب عما فاتها من ك�صب 

وما حلقها من خ�صارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/348    تظلم جتارى               
اأن  اىل املتظلم �صده / 1- روبني توريون دى ليون - جمهول حمل القامة مبا 
التظلم / بنك اأم القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اعاه ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اقام عليك  - قد  ال�صام�صي  العمران 
القرار ال�صادر يف  الدعوى رقم 593/2017 منع من ال�صفر والر�صوم وامل�صاريف.    
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/8/13  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/349    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �صده / 1- عا�صم علي بن حممد عارف  جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم / بنك اأم القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اعاه ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اقام عليك  - قد  ال�صام�صي  العمران 
القرار ال�صادر يف  الدعوى رقم 589/2017 منع من ال�صفر والر�صوم وامل�صاريف.    
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/8/13  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/352    تظلم جتارى               
ح��ن��ي��ف  جم��ه��ول حمل  �صيد حم��م��د  ا���ص��د  �صيد حم��م��د   -1 / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  اأم  بنك   / التظلم  اأن  مبا  الق��ام��ة 
اعاه  املذكور  التظلم  اق��ام عليك  قد   - ال�صام�صي  العمران  حمد عبداهلل عمران 
ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف  الدعوى رقم 548/2017 منع من ال�صفر 
والر�صوم وامل�صاريف.    وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/8/20  ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/706  جتاري كلي                    
�صاري - جمهول  اأق��ا دهقاين  اأم��ر  املدعى عليه/1- حممد  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / بنك �صادرات ايران - فرع وميثله 
: احمد علي مفتاح �صالح الزعابي -  نعلنكم بان املحكمة قررت 
بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2017/7/31  يف الدعوى املذكورة اعاه. 
وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبر  ال�صيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
 9.30 ال�صاعة  املوافق 2017/8/14   الثنني    يوم  حت��ددت جل�صة 

�صباحا بالقاعة :  Ch2.E.21  للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم   2017/7    بيع عقار مرهون 

م - جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - للهند�صة  راأ����ض  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة  مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله 
: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي - نعلنكم بانه مت احلجز 
املنطقة : مردف  ار���ض -  على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة ع��ن  
ق��دم مربع وفاء   15.000/00 : امل�صاحة   - الر���ض 2569/3  رق��م   -
للعلم مبا جاء  وذل��ك   - دره��م   )28.500.000( به  املطالب  للمبلغ 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/959  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-حممد ر�صا قا�صم عادليان 2-حممد جواد قا�صم 
عادليان 3- جمتبى قا�صم عادليان  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
/بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2016/1457 جتاري كلي بتاريخ 2017/5/15 وحددت لها 
بالقاعة  ال�صاعة 10.30 �صباحا   املوافق 2017/9/4   جل�صه يوم الثنني  
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/98  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صودري عامر �صناء اهلل �صودري م�صعود  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /فهيم ا�صد وميثله : عائ�صة عتيق علي بال 
جوهر -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/2274 
جتاري جزئي بتاريخ 2017/1/16 وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 
ch2.D.17 وعليه  2017/8/14  ال�صاعة 10.30 �صباحا  بالقاعة رقم 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/123  ا�ستئناف عقاري    

القامة  حمل  جمهول  ريبرو  كوريا  1-فالينتينو  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
 : وميثله  ع��ام��ة(  م�صاهمة  )�صركة  للتمويل  /ام���اك  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
    2017/3/13 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2016/781  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
 10.00 ال�صاعة   2017/9/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/47  ا�ستئناف تظلم جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- برهان حممد ندمي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /امربيال لل�صقق الفندقية وميثله : ح�صني علي 
ب��ال��دع��وى رقم   ال�����ص��ادر  ال��ب��ن��اي   ق��د ا�صتاأنف احل��ك��م  ح�صن علي 
2017/25 تظلم جت��اري وح��ددت لها جل�صه يوم الرب��ع��اء   املوافق 
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����ص��اءا   17.30 ال�صاعة    2017/8/30
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/94  ا�ستئناف عقاري    

القامة  ليمتد  جمهول حمل  ترابينك�ض  امل�صتاأنف �صده/ 1-دن�صاو  اىل 
مبا ان امل�صتاأنف /�صعيد حممد عبداهلل الرقباين وميثله : �صعيد مبارك 
ال�����ص��ادر بالدعوى  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ال��زح��م��ي   ق��د ا�صتاأنف  عبيد اح��م��د 
جل�صه  لها  وح���ددت   2017/2/26 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2016/624  : رق��م 
يوم الثاثاء  املوافق 2017/9/19   ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/988  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- امربيال كروان لتجارة احلديد - �ض ذ م م  2-�صاجنيف 
�صاتبال �صارما - ب�صفته ال�صخ�صية - جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
-  قد  ال�صبيعي  اأم��ل عمر   : م م وميثله  ذ   - للتجارة  ال�صبع  البحار  /�صركة 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/1504  : رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف   
ال�صاعة    2017/10/15 امل��واف��ق  الح��د   ي��وم  لها جل�صه  وح��ددت   2017/5/21
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من  10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2144   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بي جي ام لاإلكرتوميكانيكية - �ض ذ م م - وميثلها مديرها/�صوبي 
بارومتهومكوزميل  فرغي�ض  �صوبي   -2 فارغي�ض  اب��راه��ام  بارومتهومكوزميل  فرغي�ض 
ابراهام فارغي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة ركاد للمواد العازلة - �ض ذ م 
م  وميثله : اإبراهيم علي املو�صى احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   21.902( وق��دره  مببلغ  بالت�صامن   عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2017/9/7 املوافق   اخلمي�ض  يوم  جل�صة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة الدعوى اىل 

املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1544  جتاري كلي               

�صالح  احمد  2-�صميح  م   م  ذ  ���ض   - البناء  مل��ق��اولت  الظاهر  1-�صميح   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
البنك  املدعي/  ان  القامة مبا  �صميح احمد حميدات  جمهويل حمل  3- احمد  حميدات 
العربي )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املا   قد اأقام عليك 
بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
يدفعوا للمدعي  مبلغ وقدره )9420867.96 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة �صم ملف النزاع رقم 450/2017 نزاع جتاري .   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق  2017/9/6  
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1575  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-دوري�صامى اينجار فيجيار اجافان ترومالى  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري فرع - وميثله : عبداهلل 
خمي�ض غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   823111.62( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من التاريخ وحتى ال�صداد التام  و �صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/8/21  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2350  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ردودلوفو فاورا جاروين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�صام�صي 
وقدره )30.647.32 درهم( ت�صمني املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 2.49 % �صهريا  من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2011/12/20 وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/9/14  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.13
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما 

بان الدعوى قد احالة للدائرة التجارية اجلزئية(.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2248  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- دعاء زياد بو م�صلح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 
وقدره  عليها  مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد    -
)32.077.02 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  2.49% �صهريا  % 
من تاريخ  ال�صتحقاق احلا�صل يف 2011 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/9/6  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من 

مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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غرفة ال�سارقة تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع الغرفة االإ�سالمية

من�ساأة �سناعية تدخل مرحلة االإنتاج  16
 يف ابوظبي خالل الن�سف االأول 2017

االإن�ساءات البرتولية تنجز 27 مليون �ساعة عمل اآمنة بدون اإ�سابات

اأكرث من 275 مليون راكب ا�ستخدموا و�سائل النقل اجلماعي يف دبي يف الن�سف االأول من 2017

•• ال�شارقة-وام: 

دورة   ، غ��دا  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  تنظم 
تدريبة بعنوان تنمية ريادة الأعمال من خال تقنية 
التعاون  منظمة  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول  يف  املعلومات 
الإ�صامي..بالتعاون مع الغرفة الإ�صامية للتجارة 
وال�صناعة والزراعة و�صندوق بريز جوريرو التابع 

لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
ملدة ثاثة مب�صاركة30  تقام  التي  ال��دورة  وتهدف 
تطوير  يف  امل�صاهمة  اإىل  دول��ة   18 ميثلون  متدرباً 

امل��ن��ظ��م��ة وحت�����ص��ني قدرات  الأع���م���ال يف دول  ري����ادة 
تو�صيع  الراغبني يف  ال�صباب  الأعمال  رواد  اأ�صحاب 

م�صاريعهم القائمة.
يف  ال�صارقة  غرفة  ت�صت�صيفها  التي  ال��دورة  وتركز 
الرئي�صي، على تعزيز مهارات رواد الأعمال  مقرها 
باعتباره  التقني  امل��ج��ال  يف  الإ���ص��ام��ي��ة  ال����دول  يف 
�صرطاً اأ�صا�صياً وموؤثراً يف ممار�صة الأعمال واإطاق 
بعني  ت��اأخ��ذ  واق��ع��ي��ة  عمل  خطط  واإر���ص��اء  امل�صاريع 
والتغرات  بامل�صروع  املحطية  العوامل  كل  العتبار 
املدير  م�صاعد  اأم��ني  اأحمد  حممد  الظرفية.وقال 

ال�صارقة،  العام لقطاع الت�صال والأعمال يف غرفة 
اإن تنظيم هذه الدورة ياأتي يف اإطار حر�ض الغرفة 
الغرفة  تبذلها  ال��ت��ي  امل�صرتكة  اجل��ه��ود  دع��م  على 
الإ�صامية للتجارة وال�صناعة والزراعة بالتعاون مع 
الغرف الأع�صاء، لاإ�صهام يف تعزيز الدور احليوي 
تطوير  ع��رب  التنموية  وفاعليته  اخل��ا���ض  للقطاع 
ريادة الأعمال يف دول املنظمة وحت�صني قدرات رواد 
تقدم  م�صرة  دع��م  يف  ُي�صهم  مبا  ال�صباب،  الأع��م��ال 

املنظومة القت�صادية الإ�صامية وجمتمعاتها.
الدورة  ل��ه��ذه  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  ا�صت�صافة  اأن  واأك���د 

خا�صة  املمار�صات  واأف�صل  اخل��ربات  لتبادل  تهدف 
واأن دولة الإمارات لديها جتربة رائدة يف جمال دعم 
ري��ادة الأعمال وتعزيز دوره��ا الفاعل يف دفع عجلة 

التقدم القت�صادي والتنمية .
وتناق�ض الدورة التدريبية ثقافة امل�صاريع الريادية 
الإ�صامي،  التعاون  منظمة  يف  الأع�صاء  ال��دول  يف 
على  ال�صوء  ت�صليط  م��ع  الثقافة  ه��ذه  بناء  و�صبل 
اأ�ص�ض  وت�صتعر�ض  العملية.  ه���ذه  يف  التقنية  دور 
التخطيط يف الأعمال التجارية وا�صتخدام الربامج 

احلا�صوبية والإنرتنت يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

امارة  يف  الإن���ت���اج  ح��ي��ز  �صناعية  م��ن�����ص��اأة   16 دخ��ل��ت 
ابوظبي خال الن�صف الول من العام اجلاري بزيادة 
و�صلت ن�صبتها 100 % مقارنة مع نف�ض الفرتة من 
العام املا�صي موزعة على 11 من�صاأة يف مدينة ابوظبي 
وثاث  ال��ع��ني  يف  �صناعيتان  م��ن�����ص��اأت��ان  دخ��ل��ت  .ك��م��ا 
اجمالية  ا�صتثمارية  بقيمة  وذل��ك  الظفرة  يف  من�صاآت 
بلغت اأكرث من 3.8 مليار درهم.وافاد التقرير ن�صف 
ال�صنوي ملكتب تنمية ال�صناعة التابع لدائرة التنمية 
ال�صناعية  الرخ�ض  ع��دد  ب��اأن  ابوظبي   �� القت�صادية 
الأول  الن�صف  خ��ال  املكتب  ل��دى  امل�صجلة  اجل��دي��دة 
% مقارنة   133 بن�صبة  ارتفعت  اجل��اري  العام  من 

 21 ال��ع��ام املا�صي حيث بلغت  ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن  م��ع 
مدينة  يف  رخ�صة   12 على  م��وزع��ة  �صناعية  رخ�صة 
ابوظبي و7 رخ�ض �صناعية يف العني وعدد رخ�صتني 
ال�صناعات  ن�صاطي  ان  اىل  التقرير  الظفرة.واأ�صار  يف 
امل��ع��دن��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة ���ص��ج��ا 4 رخ�ض 
���ص��ن��اع��ي��ة ج���دي���دة ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ل����دى م��ك��ت��ب تنمية 
والكرتون  الخ�����ص��اب  ���ص��ن��اع��ات  ت��اه��م��ا  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
والورق و�صناعات جتميع الجهزة واملعدات و�صناعات 
والبا�صتيك  جا�ض  الفايرب  و�صناعات  البناء  م��واد 
وال�صفنج مبعدل 3 رخ�ض جديدة لكل منها بالإ�صافة 

اىل رخ�صة واحدة لل�صناعات الغذائية.
دائرة  وكيل  املن�صوري  �صامل  بن  خليفة  �صعادة  واأك��د 
بالإنابة حر�ض حكومة  ابوظبي  القت�صادية  التنمية 

امارة ابوظبي على الأخذ بالعوامل الداعمة للقطاع 
وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  تبني  وذل��ك من خال  ال�صناعي 
القطاعات  تناف�صية  م��ن  ت��ع��زز  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
ال�صناعية يف الم��ارة وحتقق اهداف وحم��ددات روؤية 

ابوظبي القت�صادية 2030.
باأن م�صاهمة  املن�صوري  وافاد �صعادة خليفة بن �صامل 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف  التحويلية  ال�����ص��ن��اع��ات 
بالأ�صعار اجلارية لإمارة ابوظبي خال العام 2016 
 50 50 مليارا و587 مليون درهم مقارنة مع  بلغ 
وذلك   2015 ال��ع��ام  يف  دره��م  مليون  و324  مليارا 
بن�صبة منو بلغت 0.5 % م�صرا اىل الأهمّية الن�صبية 
لن�صاط ال�صناعات التحويلية من حيث م�صاهمتها يف 
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية بلغت 6.9 

البلو�صي  ه��ال  احمد  املهند�ض  ا�صار  جانبه  %.من 
ان  اىل  ال�صناعة  تنمية  ملكتب  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
مكتب تنمية ال�صناعة يقوم حاليا بالعمل على حت�صني 
اإجراءات الرخ�ض ال�صناعية كاإحدى مبادرات التمكني 
ال�صتثمارية  البيئة  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  املهمة 
للقطاع ال�صناعي. واأ�صاف ان املكتب يعكف حاليا من 
خال التعاون مع مركز اأبوظبي لاأعمال على اإنهاء 
خدمات  كافة  معامات  لإج����راءات  كلي  دم��ج  عملية 
امل�����ص��ت��ح��دث��ة م���ع اخلدمات  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��رتاخ��ي�����ض 
 ADBC الذكي  التطبيق  املركز عرب  التي يقدمها 
ت�صهيل  ي�صهم يف  ل��ل��دائ��رة مب��ا  الل���ك���رتوين  وامل��وق��ع 
بيئة  وت��وف��ر  ال�����ص��ن��اع��ي  امل�صتثمر  ع��ل��ى  الج������راءات 

ا�صتثمارية جاذبة.

•• اأبوظبي-وام:

اكدت �صركة الإن�صاءات البرتولية الوطنية 
اح����دي ال�����ص��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����ص��ن��اع��ات – 
اأبوظبي اأنها تطبق �صل�صلة من الجراءات 
ل�صمان  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة  ال���دول���ي���ة  وامل���ع���اي���ر 
وال�صامة  ال�����ص��ح��ة  م�����ص��ت��وي��ات  اع���ل���ي 
حتت  ال�صركة  م�صاريع  يف  والبيئة  املهنية 
التنفيذ والتي ي�صل عددها اإىل نحو 17 

م�صروعا.
ما�صي  اهلل  ع��ب��د  عقيل  امل��ه��ن��د���ض  و���ص��دد 
جمل�ض  رئي�ض  ونائب  التنفيذي  الرئي�ض 
اإدارة �صركة الإن�صاءات البرتولية الوطنية 
على اأن ال�صركة مهتمة بتطوير وحت�صني 
�صروط ال�صامة وال�صحة املهنية والبيئة 
املتقدمة  اأولوياتها  �صمن  و�صعتها  حيث 

اجلديدة  ال�صركة  ا�صرتاتيجية  اإط���ار  يف 
التي اعلن عنها موؤخرا، موؤكدا اأن ال�صركة 
قامت بتحويل تلك ال�صروط من �صروط 
ت�صبح  بحيث  دائ���م  �صلوك  اإىل  اج��رائ��ي��ة 
ثقافة �صائدة ودائمة لدى كافة العاملني 

لدى ال�صركة.
ال�صركة  اإن  ما�صي  عقيل  املهند�ض  وق��ال 
اأجنزت 27 مليون �صاعة عمل اآمنة بدون 
حوادث يف احد م�صاريعها الرئي�صية الذي 
العاملة  اأدم���ا  �صركة  ل�صالح  تنفيذه  يتم 
فيما متكنت من تنفيذ �صاعات عمل اآمنة 
مقارنة  ممتازة  وبن�صب  امل�صاريع  باقي  يف 

مع م�صاريع ل�صركات اخرى مناف�صة.
اأهمية  اأي�����ص��ا  ت��ع��ي  ال�����ص��رك��ة  اأن  واأ����ص���اف 
خال  عليها  واحلفاظ  بالبيئة  الهتمام 
اأو  ب��ح��ري��ة  ك��ان��ت  ���ص��واء  امل�����ص��اري��ع  تنفيذ 

درا�صات  جت��ري  ال�صركة  اأن  كا�صفا  ب��ري��ة 
باأي  ال��ب��دء  قبل  وتف�صيلية  معمقة  بيئة 
خربة  بيوت  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  م�صروع 
اأن جزاأ  ق��ائ��ا  امل���ج���ال  ه���ذا  م��رم��وق��ة يف 
البيئة  على  احلفاظ  هو  م�صوؤوليتنا  من 

الربية والبحرية.
واأك�����د ال���ت���زام ال�����ص��رك��ة ال����احم����دود مع 
متطلبات عمائنا من ال�صركات البرتولية 
املحلية والعاملية لتطبيق معاير ال�صحة 

وال�صامة والبيئة اخلا�صة بها.
موؤخرا  ح�صلت  التي  ال�صركة  اأن  واأو���ص��ح 
هيئة  م��ن  الدولية  ال�صامة  ج��ائ��زة  على 
ال�����ص��ح��ة وال�����ص��ام��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة وهي 
هذا  يف  املرموقة  الدولية  الهيئات  اح��دي 
مزيد  على  للح�صول  �صعيها  وف��ى  املجال 
واملنظمات  الهيئات  م��ن  الع��ت��م��ادات  م��ن 

الدولية املعتمدة واملرموقة يف هذا املجال 
اأكرث من �صبع  متكنت من احل�صول على 
���ص��ه��ادة من  ج��وائ��ز و���ص��ه��ادات م��ن بينها 
وعمليات  ���ص��ن��اع��ة  يف  ال��ت��دري��ب  جم��ل�����ض 
ال��ب��رتول ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ت��وؤه��ل ال�صركة 
ل��ت��ك��ون م���رك���زا م��ع��ت��م��دا ل��ل��ت��دري��ب على 
املوا�صفات  ذات  الدولية  املعاير  تطبيق 
وال�صامة  ال�صحة  جم���ال  يف  القيا�صية 
ع�صو  ال�صركة  ب��اأن  علما  والبيئة  املهنية 
الربيطانية  ال�����ص��ام��ة  هيئة  م��ن  ك��ل  يف 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة للحد من  امل��ل��ك��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
الدولية  الهيئات  م��ن  وغ��ره��ا  احل���وادث 

املرموقة يف هذا املجال.
اإطار  ان��ه يف  املهند�ض عقيل ما�صي  وذك��ر 
برامج   4 اط���اق  مت  البئية  يف  اله��ت��م��ام 
حيث  ال��ت��دوي��ر  اع����ادة  يف  تتمثل  رئي�صية 

ي��ت��م اع������ادة ت���دوي���ر ن��ح��و 15 األ�����ف طن 
لإعادة  القابلة  وال��ن��ف��اي��ات  املخلفات  م��ن 
برنامج  اإط����اق  مت  ك��م��ا  �صنويا  ال��ت��دوي��ر 
الربنامج  يتمثل  ف��ي��م��ا  ال��ن��ف��اي��ات  ف�����ص��ل 
القابلة  غ��ر  ال��ن��ف��اي��ات  مبعاجلة  ال��ث��ال��ث 
بال�صركات  ال�صتعانة  خال  من  للتدوير 
العاملية ذات اخلربة يف هذا املجال، يف حني 
تقوم ال�صركة بتنفيذ برنامج تر�صيد فعال 

ي�صمل تر�صيد ا�صتهاك املاء والكهرباء.
البرتولية  الإن�صاءات  �صركة  اأن  اإىل  ي�صار 
ال�صركات  اب��رز  م��ن  واح���دة  تعد  الوطنية 
الوطنية العاملة يف جمال خدمات حقول 
منطقة  يف  وال���ب���ح���ري���ة  ال���ربي���ة  ال��ن��ف��ط 
اأ���ص��ي��ا وت�صتحوذ  ال��ع��رب��ي و���ص��رق  اخل��ل��ي��ج 
على ح�صة جيدة من �صوق خدمات حقول 

النفط املحلية والإقليمية.

•• دبي-وام: 

يف  دب��ي  يف  اجلماعي  النقل  و�صائل  نقلت 
الن�صف الأول من العام اجلاري اكرث من 

275 مليون راكب.
وق���ال ���ص��ع��ادة مطر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر العام 
ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق 
اجلماعي  النقل  و�صائل  اأن  وامل��وا���ص��ات 
دب��ي وحافات  وت���رام  دب��ي  م��رتو  ت�صمل 
النقل  وو�����ص����ائ����ل  ال���ع���ام���ة  امل����وا�����ص����ات 
والتاك�صي  وال��ف��ري  ال��ع��ربات  ال��ب��ح��ري 
الأجرة  مركبات  و  املائي  والبا�ض  املائي 
يف  ..نقلت  المتياز  و�صركات  دبي  تاك�صي 
 275“  2017 ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
“مليوناً و772 األف راكب مقارنة بنحو 
273 مليوناً و452 األفاً و791 راكباً يف 

الفرتة ذاتها من العام املن�صرم .
م�صتخدمي  لعدد  اليومي  املتو�صط  وبلغ 
الأول  الن�صف  النقل اجلماعي يف  و�صائل 
العام اجلاري وفقا لاأرقام ال�صادرة  من 
من ق�صم الإح�صاء يف الهيئة قرابة املليون 

و507 الأف راكب.
وقال الطاير اإن مرتو دبي ا�صتحوذ على 
الن�صبة الكربى لعدد م�صتخدمي و�صائل 
وجاءت   36.4 مبعدل  اجلماعي  النقل 
يف   31.7 بن�صبة  ثانياً  الأج���رة  مركبات 
العامة  املوا�صات  حافات  وحلت  املائة 
اأن  اإىل  م�صراً  املائة  يف   28 بن�صبة  ثالثاً 
والأخ�صر  الأح���م���ر  بخطيه  دب���ي  م���رتو 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�صف  يف  نقل 
راك��ب مقارنة  األ��ف  100 مليون و558 
بنحو 96 مليوناً و486 األف راكب حيث 

 64 الأحمر  اخلط  م�صتخدمي  عدد  بلغ 
بلغ عدد  راك��ب فيما  األ��ف  و378  مليوناً 
مليوناً   36 الأخ�صر  اخل��ط  م�صتخدمي 
وبلغ عدد م�صتخدمي  راكب  األف  و180 
ترام دبي ثاثة مايني و87 األف راكب 
مقارنة بنحو مليونني و535 األف راكب 

يف الفرتة ذاتها من العام املا�صي.
حافات  م�����ص��ت��خ��دم��ي  ع���دد  اأن  واأو����ص���ح 
من  الأول  الن�صف  يف  العامة  املوا�صات 
العام اجلاري بلغ 77 مليوناً و695 األف 
و922  مليوناً   69 بنحو  مقارنة  راك��ب 
األ����ف راك����ب يف ن��ف�����ض ال���ف���رتة م���ن العام 
املا�صي فيما بلغ اإجمايل عدد م�صتخدمي 
ت�صمل  ال���ت���ي  ال���ب���ح���ري  ال���ن���ق���ل  و����ص���ائ���ل 
املائي  والتاك�صي  املائي  والبا�ض  العربات 
األف  و638  م��اي��ني  �صتة  دب���ي  وف���ري 

الأج��رة يف  اأن مركبات  اإىل  راك��ب م�صراً 
دبي التي ت�صمل تاك�صي دبي وها تاك�صي 
و�صركات المتياز نقلت يف الن�صف الأول 
من العام اجلاري 87 مليوناً و792 األف 
و196  مليوناً   85 بنحو  مقارنة  راك��ب 
األف راكب مت نقلهم مبركبات الأج��رة يف 

الفرتة ذاتها من عام 2016.
التي  الكبرة واملتنوعة  امل�صاريع  ان  وقال 
املتزايد  النمو  يف  �صاهمت  الهيئة  نفذتها 
لعدد م�صتخدمي و�صائل النقل اجلماعي 
ن�����ص��ب��ة م�����ص��اه��م��ة النقل  ارت���ف���ع���ت  ح��ي��ث 
اجلماعي مرتو ترام حافات نقل بحري 
امل��ائ��ة يف عام  6 يف  م��ن  ال�صكان  يف حركة 
2006 اإىل 16 يف املائة يف عام 2016 
لها  اأ���ص��ف��ن��ا  اإذا  ال��ن�����ص��ب��ة  ه����ذه  وت��رت��ف��ع 
املائة  24 يف  اإىل  مركبات الأج��رة لت�صل 

وت�صعى الهيئة لرفع ن�صبة م�صاهمة النقل 
اجلماعي مرتو ترام حافات نقل بحري 
 2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل���ائ���ة  يف   20 اإىل 

. و30 يف املائة يف عام 2030 

املركز  اأرباح  كويتي  دينار  مليون   2.9
يف الن�سف االأول من عام 2017

•• الكويت -الفجر:

اأعلن املركز املايل الكويتي )�ض.م.ك.ع.( املركز �صوق الكويت لاأوراق املالية: 
 MARKAZ: :بلومربغ ،MARKZ.KW :رويرتز ،Markaz
عن نتائجه املالية للن�صف الأول من عام 2017، حيث حقق املركز   KK
يونيو   30 يف  كويتي  دي��ن��ار  مليون   2.9 بلغت  للم�صاهمني  اأرب���اح  ���ص��ايف 
2017 بواقع 6 فل�ض لل�صهم مقارنة ب�صايف اأرباح بلغت 0.8 مليون دينار 

كويتي )2 فل�ض لل�صهم( يف نف�ض الفرتة من العام 2016.
الأ���ص��واق عامة  التح�صن يف  تعك�ض  النتائج  ه��ذه  اأن  ال�صركة  بيان  وج��اء يف 
اأ�صواق  يف  الأ�صول  اإدارة  تت�صمن  والتي  ال�صركة،  اأن�صطة  بنتائج  مدعومة 
الأوراق املالية، والتطوير العقاري، واخلدمات ال�صت�صارية املالية لل�صركات 
والأفراد، ويت�صمن ذلك تاأ�صي�ض واإدارة �صناديق ا�صتثمارية يف عدة جمالت، 
حيث متار�ض ال�صركة هذه الن�صاطات حمليا واإقليميا وعامليا منذ 43 عاما 
مبجموع اأ�صول حتت الإدارة قيمتها 960 مليون دينار كويتي كما يف 30 

يونيو 2017.
وتعزيزا لتنوع م�صادر دخل ال�صركة، ح�صل “املركز” يف 17 مايو 2017 
 7 رق��م  القانون  وذل��ك مبوجب  اأم��ني حفظ،  ن�صاط  ملمار�صة  على رخ�صة 
ل�صنة 2010 ب�صاأن اإن�صاء هيئة اأ�صواق املال وتنظيم اأن�صطة الأوراق املالية 

ولئحته التنفيذية وتعدياتها.

موؤمتر �سيتي �سكيب ي�سلط ال�سوء على 
احللول املبتكرة يف الت�سميم املعماري

•• دبي-الفجر: 

اأكد اأحد كبار امل�صوؤولني يف �صركة زها حديد للت�صاميم املعمارية اأن خف�ض 
ا�صتهاك الطاقة ون�صب النبعاثات من املباين عرب مزيد من التح�صينات 

واملواد  الت�صاميم  يف  التكنولوجية 
اأم�����را حتميا  ب����ات  ال��ب��ن��اء  وت��ق��ن��ي��ات 

لتطوير م�صتقبل املباين يف دبي.
وي��رى ط��ارق خ��ي��اط، رئي�ض منطقة 
ال�صرق الأو�صط يف �صركة زها حديد 
للت�صاميم املعمارية واأحد املتحدثني 
�صكيب  �صيتي  م��وؤمت��ر  يف  امل�����ص��ارك��ني 
جلوبال الذي �صوف يقام يف �صبتمرب، 
العقبات  تخطي  من  متكنت  دب��ي  اأن 
ال���ص��ت��دام��ة من  اأم����ام  ت�صكلت  ال��ت��ي 
خال تر�صيخ وتطبيق حلول جديدة 
ومبتكرة ت�صاهم يف خلق مدينة اأكرث 

ا�صتدامة. 
وقال: مل تعد ال�صتدامة خيارا يف ال�صناعة. اأحد امل�صاريع التي تقوم بها 
املعاير  يتبنى  ال�صارقة،  يف  بيئة  ل�  الرئي�صي  املكتب  املنطقة،  يف  �صركتنا 
للبيئة  مائم  ت�صميم  بو�صع  قمنا  الت�صميم.  تفا�صيل  اأدق  يف  البيئية 

الطبيعية، يقلل ا�صتهاك الطاقة ويوفر يف املوارد.
واأ�صاف: ن�صعى ب�صكل دائم يف �صركة زها حديد للت�صاميم املعمارية للرتكيز 
وذلك  ك��ك��ل،  عملها  فهم  على  وال��ع��م��ل  طبيعتها  يف  املت�صابهة  امل���واد  على 
ال�صليمة  الطبيعية  امل��واد  مع  املبتكرة  الرقمية  الت�صاميم  مزج  خال  من 
وممار�صات البناء امل�صتدام، وبهذه الطريقة نعمل على تقدمي حلول عملية 

تتخطى احلواجز التي نواجهها يف ع�صرنا.
10 �صبتمرب يف فندق  وي�صت�صيف موؤمتر �صيتي �صكيب، الذي يقام الأحد 
كونراد دبي قبل يوم من انطاق معر�ض �صيتي �صكيب جلوبال، عددا من 
كبار املتحدثني لتقدمي الكلمات وامل�صاركة يف جل�صات حوارية تتناول اأبرز 

الق�صايا واملوا�صيع املتعلقة بقطاع العقارات.
واأيد كارلو�ض اأوت، موؤ�ص�ض �صركة الت�صميم املعماري التي حتمل ا�صمه، كام 
طارق خياط يف اإيجابيات تطبيق املمار�صات امل�صتدامة يف املباين والت�صاميم 
املعمارية و�صرورة تطبيقها، وقال: يف عملنا هذا، نقوم منذ �صنوات بت�صميم 
اأنحاء العامل  امل�صاريع امل�صتدامة، بداأنا من كندا واأملانيا، والآن يف خمتلف 

مبا فيها منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
وتابع: اليوم ومع اإمكانية احل�صول على مواد اأحدث واأكرث تعقيدا، م�صافا 
م�صادر  وتنوع  املطرد  ال�صكاين  والنمو  الكبر  التكنولوجي  التطور  اإليها 
اللهام، اأتوقع على امل�صتوى الدويل تغيرا اأعمق واأ�صرع بكثر. على �صبيل 
اإعادة  على  �صيجربنا  امل�صتدام  بالوقود  الحفوري  الوقود  ا�صتبدال  املثال، 

التفكر با�صرتاتيجياتنا واحللول التي نتبناها. 
ويت�صمن املوؤمتر، الذي يقام على مدار يوم كامل حتت �صعار تغير وجه 
ال�صناعة، ثاث فقرات رئي�صية: �صباحية حتمل ا�صم نظرة على م�صتقبل 
ال�صوق، والتي تناق�ض الآراء واملقرتحات املتعلقة بقطاع العقارات، وفقرتان 

م�صائيتان: برنامج الو�صطاء العقاريني وبرنامج امل�صممني املعماريني. 
ومن بني اأبرز املوا�صيع التي �صيناق�صها املوؤمتر، قانون الإمارة للم�صاحات 
الرعاية  قطاع  على  ونظرة  الكتل  ل�صل�صلة  دب��ي  ا�صرتاتيجية  اخل�صراء، 
ال�صحية بكونه عاما جذابا يف قطاع العقارات والتي �صيناق�صها كل من: 
�صعادة مروان بن غليطة، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة التنظيم العقاري بدائرة 
الأرا�صي والأماك بدبي، و�صعادة حممد �صاعل ال�صعدي املدير التنفيذي 
لقطاع الت�صجيل والرتخي�ض التجاري يف دائرة التنمية القت�صادية، وكريغ 
بامب، رئي�ض الأبحاث لدى جيه اإل اإل ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، 

وو�صام لوتاه، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حكومة دبي الذكية. 
ويعود موؤمتر �صيتي �صكيب جلوبال لانعقاد بدعم من الرعاة الباتنيني: 
اإعمار وبنك اأبوظبي الوطني وبار�صونز؛ والرعاة الذهبيون: اأرتون كابيتال 
وكوهلر؛ والرعاة الف�صيون موت ماكدونالد وياردي. وينعقد معر�ض �صيتي 
�صكيب جلوبال، الذي يقام جنبا اإىل جنب مع معر�ض بيلدينغ هيلث كر، 
13 �صبتمرب  11 �صبتمرب اإىل الأربعاء  اأيام من الإثنني  على مدار ثاثة 
يف مركز دبي التجاري العاملي، مب�صاركة كربى �صركات التطوير العقاري 
العقارية  والعامل، احلا�صرة ل�صتعرا�ض جمموعة م�صاريعها  املنطقة  من 

للم�صتثمرين وامل�صتخدمني النهائيني احلا�صرين يف املعر�ض. 
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هيئة مياه و كهرباء اأبوظبي تطرح حوافز و فر�س ا�ستثمارية يف جمال الطاقة يف اليابان 

كهرباء ال�سارقة تنجز م�سروعا ال�ستبدال
 اخلطوط الهوائية بكابالت اأر�سية يف 5 مناطق

موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات تنظم قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية 2017

العو�سي: القمة تدعم ا�سرتاتيجيتنا يف متكني امل�سنعني وامل�سدرين باالإمارات

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  اأبوظبي  كهرباء  و  مياه  هيئة  �صاركت 
اأبوظبي  ملجل�ض  اخلام�صة  ال��دورة  اأعمال 
ر�صمي  وف���د  الق��ت�����ص��ادي �صمن  ال��ي��اب��ان 
الهاجري  حم��م��د  �صيف  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة 
رئ��ي�����ض دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة - 
اأب��وظ��ب��ي وح�����ص��ور ���ص��ع��ادة خ��ال��د عمران 
العامري �صفر الدولة لدى اليابان الذي 
التطورات  كافة  مبناق�صة   اأعماله  اختتم 
ال�صراكة  ع�����اق�����ات  يف  وامل�������ص���ت���ج���دات 
اأبوظبي  ب����ني  الق���ت�������ص���ادي  وال����ت����ع����اون 
واليابان، وبحث ال�صبل الكفيلة بتنميتها 
مياه  هيئة  م�صاركة  وج��اءت  وتطويرها، 
و ك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي ك��م�����ص��اه��م اأ���ص��ي��ل يف 
�صراكة ) اأبوظبي- اليابان( حيث متكنت 
يف  ج��دي��دة  ا�صتثمارية  اآف���اق  تد�صني  م��ن 
الهيئة  توجتها  املتجددة،  الطاقة  جم��ال 
ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع �صركة ماروبيني 
نور  حم��ط��ة  م�����ص��روع  لتنفيذ  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ال�صم�صية  للطاقة  حمطة  اأك��رب  اأبوظبي 

يف اأبوظبي.
�صالح  �صيف   ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  واأك�������د 
ال�صيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
املجل�ض  اأع���م���ال  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب  اأب���وظ���ب���ي 
الإمارة  يف  والكهرباء  املياه  قطاع  حر�ض 
على تلبية توجهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حفظه اهلل، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
لتعزيز  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ع��اق��ات ال��ت��ع��اون ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى املحلي 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  وال������دويل، 
ال�صتثمارية الكفيلة بجعل الإمارة وجهة 

اإن  ال�صيعري  واأ�صاف  لا�صتثمار.  عاملية 
الهيئة �صريك فعال يف حتقيق مقت�صيات 
الطاقة  2030 يف جمال  اأبوظبي  خطة 
املرتبطة بها، وقال: لقد  وكافة املجالت 
جمال  يف  العاملي  ال�صوق  توجهات  مكنتنا 
احلكومية  ال�صيا�صات  دع��م  م��ن  ال��ط��اق��ة 
الهادفة اإىل تنويع م�صادر الدخل املحلي 
الإجمايل، على م�صتوى الإمارة والدولة، 
يف  النفط  م�صاهمة  اأن  ذلك  على  ويوؤ�صر 
عن  تزيد  كانت  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
مل  بينما  ال�صبعينات  ف��رتة  يف   %  90

تتجاوز %69 عام 2014 .
يلعب  الطاقة  قطاع  اأن  ال�صيعري  وب��ني 
ال�صتثمار  ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة  ال��ق��ائ��د  دور 
التغرات  ذلك  مكنه من  وقد  العامل،  يف 
اجلوهرية التي طراأت على �صوق الطاقة 
التاأ�صي�ض  ك��ل��ف��ة  وان���خ���ف���ا����ض  ال���ع���امل���ي، 
والإنتاج يف جمال الطاقة الكهرو�صوئية، 
وو�صولها اإىل م�صتوى منخف�ض مل ت�صل 
2.4 �صنت ام��ري��ك��ي/ ق��ب��ل وه���و  ل��ه م��ن 
وهو  الكهرباء،  من  ال�صاعة  يف  وات  كيلو 
م�صروع  يف  اأبوظبي  حققته  ال��ذي  الرقم 
ن���ور اأب��وظ��ب��ي ال����ذي مي��ث��ل اأك����رب حمطة 
م�صتوى  على  ال�صم�صية  للطاقة  م�صتقلة 
�صركة  مع  بال�صراكة  اأبوظبي،  يف  العامل 
جينكو  و����ص���رك���ة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  م���اروب���ي���ن���ي 
الطاقة  وكالة  اأرق��ام  بينت  كما  ال�صينية، 
ال��دول��ي��ة ان��خ��ف��ا���ض ك��ل��ف��ة ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة  جم��ال 
ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال مب��ع��دل 70 % بني 

عامي 2010 و 2015.
الطاقة  ق��ط��اع  اأن  ال�����ص��ي��ع��ري  واأ����ص���اف 
املتجددة يحظى بدعم كبر من حكومة 
من  منظومة  يف  ذل��ك  ويتمثل  اأب��وظ��ب��ي، 

ال�صرورية  وال��ت�����ص��ه��ي��ات  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
وقد  ب��ه،  والنهو�ض  القطاع  ه��ذا  لإمن���اء 
اأبوظبي  وك���ه���رب���اء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  ب���ذل���ت 
بالإ�صافة اإىل عدد من ال�صركاء املحليني 
الطاقة  جم����ال  يف  ج���ه���ودا  وال���دول���ي���ني 
املتجددة �صاهمت يف تهيئة البيئة املنا�صبة 
واإبرام  العاملية،  ال�صتثمارية  لل�صراكات 
العقود ال�صتثمارية على امل�صتوى الدويل، 

كم�صروع نور اأبوظبي �صابق الذكر.
يف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  اأن  ال�صيعري  وك�����ص��ف 
الفر�ض  املزيد من  �صيك�صف عن  اأبوظبي 
برنامج  ���ص��م��ن  ال��ك��ب��رة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
تطبيقه  ع��ل��ى  تعمل  ال���ذي  اخل�صخ�صة 
ف�صل  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ج��ه  ك��م��ا  ح���ال���ي���ا، 
تقنية  واعتماد  الكهرباء،  عن  املياه  اإنتاج 
عو�صا  املياه  حتلية  يف  العك�صي  التنا�صح 
والتي  حاليا  امل�صتخدمة  التقنيات  ع��ن 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي.ك��م��ا بني 

الطلب  اإدارة  اأرق��ام برنامج  اأن  ال�صيعري 
يف   )DSM( الكهربائية  الطاقة  على 
اأن النمو القت�صادي  الإم��ارة قد اأظهرت 
اأب���وظ���ب���ي يحتاج  ال�����ذي حت��ق��ق��ه  ال��ك��ب��ر 
ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج��ي��ة يف جمال  اإىل زي����ادة 
الكهرباء بني عامي 2019 اإىل 2022 
مما  ���ص��ن��وي��ا،  وات  ميغا   1500 مب��ع��دل 
اإىل  حتتاج  الطاقة  انتاج  جم��ال  اأن  يعني 
انتاج  تكفل  التي  ال�صتثمارات  من  مزيد 

هذا القدر ال�صنوي من الطاقة.
ال�صيعري:  ق���ال  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  وع���ن 
ال�صلمي  الم��ارات��ي  النووي  الربنامج  اأن 
م�صتدامة  ط����اق����ة  لإن�����ت�����اج  خ���ط���ط  ق����د 
كافة  ت�صمل  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  وف��ق 
اجل���وان���ب ال��ف��ن��ي��ة والإداري�������ة ب��ني عامي 
نظيفة  طاقة  لإن��ت��اج   2028 و   2013
العاملية  املمار�صات  لأكرث  وفقا  م�صتدامة 
الطاقة  اأن  وب���ني  امل���ج���ال،  ه���ذا  اأم���ان���ا يف 

انتاج  يف  ه��ام��ا  عن�صرا  �صتكون  ال��ن��ووي��ة 
الطاقة الكهربائية من م�صادر م�صتدامة، 
كفاءات  وتطوير  ا�صتقطاب  حاليا  ويتم 
وط��ن��ي��ة اإم���ارات���ي���ة ���ص��ت��ق��وم ب��ك��اف��ة اأعمال 
نهاية  ال�����ص��ن��اع��ة.ويف  ه���ذه  يف  الت�صغيل 
حديثه قال ال�صيعري: اأن ال�صوق العاملي 
اأ�صبح  ق��د  الطاقة  جم��ال  يف  لا�صتثمار 
ارتفعت  فقد  قبل  ذي  م��ن  اأك���رث  م��وؤه��ا 
ب�صكل  اأداءه  وارت��ف��ع  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  �صوية 
ع���ام، وا���ص��ت��درك ال�����ص��ي��ع��ري ب��ق��ول��ه: مع 
يف  العاملية  ال�صتثمارية  البيئة  ف��اإن  ذلك 
جمال الطاقة ما تزال بحاجة اإىل مزيدا 
من التاأهيل لي�صمل ذلك كافة الت�صريعات 
والت�صهيات الازمة لتمكني امل�صتثمرين 
من امل�صاهمة ب�صكل اأكرث فاعلية يف �صوق 
الطاقة وامل�صاهمة كذلك يف تعزيز العائد 
الطاقة  جم��ال  يف  ال�صتثمار  من  البيئي 

املتجددة.

•• ال�شارقة -وام:

اأجن����������زت ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم����ي����اه 
خطوط  لإل��غ��اء  م�صروعا  ال�صارقة 
ال���ت���ي تغذي  ال���ه���وائ���ي���ة  ال���ك���ه���رب���اء 
البطائح والزبر واحلاوية  مناطق 
والرا�صدية  وح��م��دة  وال��رح��م��ان��ي��ة 
وا�صتبدالها بكابات كهرباء اأر�صية 
ب��ط��ول ي��ت��ج��اوز 70 ك���م وذل����ك يف 
لتعزيز  الهيئة  ا�صرتاتيجية  اط���ار 
كفاءة �صبكات نقل وتوزيع الكهرباء 
يف اإمارة ال�صارقة، تنفيذاً لتوجيهات 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
ب�صرورة توفر خدمات مبوا�صفات 
عاملية لكل مناطق ال�صارقة وتاأمني 
�صامة املواطنني واملقيمني يف مدن 

الإمارة.
املهند�ض  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  واأك������د 
را���ص��د ال��ل��ي��م رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة كهرباء 
ومياه ال�صارقة اأن م�صروع ا�صتبدال 
اخلطوط الهوائية بكابات اأر�صية 
يف ع��دد م��ن امل��ن��اط��ق ي��اأت��ي يف اإطار 
وا�صرتاتيجيتها  ال���ه���ي���ئ���ة  خ���ط���ة 
�صبكات  وتطوير  لتحديث  الهادفة 
اإم���ارة  ال��ك��ه��رب��اء يف جميع م��ن��اط��ق 
ال�صارقة مبا يحقق الأمن وال�صامة 
املناخية  ال��ت��غ��رات  م��ن  وال��وق��اي��ة 
الكابات  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��اً  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي 
البيئية،  ال��ع��وام��ل  م��ث��ل  ال��ه��وائ��ي��ة 
والأمطار  والرياح  الرطوبة  خا�صة 
وارتفاع حرارة ال�صم�ض ومبا يحقق 
يف  وال���ص��ت��دام��ة  ال�صبكات  ا�صتقرار 

تقدمي اخلدمات.
درا�صة  ن��ف��ذت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����ص���ح 

يف  ال��ك��ه��رب��اء  ل�صبكات  م�صتفي�صة 
اإمارة ال�صارقة بالتعاون مع عدد من 
واملحلية  العاملية  ال�صركات  كربيات 
ومواطن  ال�صلبيات  على  للتعرف 
ال�صبكات، واأع��دت خطة  ال�صعف يف 
الكابات  معظم  لتغير  متكاملة 
اإمارة  مناطق  الهوائية يف عدد من 

ال�صارقة على مراحل .
على  حت����ر�����ض  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  واأك��������د 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
احلكومية واخلا�صة ل�صمانتحقيق 
ع���رب تطوير  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وامل�صروعات  ال���ربام���ج  م��ن  ح��زم��ة 
�صرائح  وت�صتهدفكافة  تنفذها  التي 
وفئات املجتمع لتحقيق الر�صا عن 
التي تقدمها يف جمالت  اخلدمات 
اأو  امل��ي��اه  اأو  ال��ك��ه��رب��اء  ���ص��واء  عملها 

الغاز الطبيعي.

اإدارة  مدير  علي  اآل  ح�صن  واأو���ص��ح 
ا�صتبدال  اأن  اللوج�صتية  ال�صيانة 
اخلطوط الهوائية بكابات اأر�صية 
على  للحفاظ  الأم��ث��ل  احل��ل  ي�صكل 
الكابات  ويحمي  ال�صبكة  ا�صتقرار 
الناجمة  ال��ت��اأث��رات  م��ن  امل��دف��ون��ة 
والعوامل  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��رات  ع��ن 
عمليات  م��ن  حت��د  كذلك   ، البيئية 
نتيجة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الن��ق��ط��اع��ات 
ال�صطدام فيها من قبل ال�صاحنات 
ال��ك��ب��رة اأث���ن���اء ال��ع��م��ل ق��رب��ه��ا، اأو 
املركبات  م���ن  ال��ن��اج��م��ة  احل������وادث 
اأن  اإىل  م�������ص���راً  امل���ن���اط���ق  ت��ل��ك  يف 
امل�صروع مت اجن��ازه من خال فرق 
امل�صتويات  ب��اأف�����ص��ل  م��وؤه��ل��ة  ع��م��ل 
واأف�صل  اأج��ود  وبا�صتخدام  العاملية 
اجناز  ومت  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ك��اب��ات 
امل�صروع يف زمن قيا�صي مل يتجاوز 

�صهرون�صف.
ال�صتغناء  ت�صمن  امل�صروع  اأن  واأك��د 
الهوائية  اخل����ط����وط  ع����ن  مت����ام����اً 
بكابات  وا���ص��ت��ب��دال��ه��ا  مب��ح��ولت��ه��ا 
مت  حيث  اأر�صية  وحم��ولت  اأر�صية 
200 حمول  اأك����رث م��ن  ا���ص��ت��ب��دال 
بقدرات  حم���ول   36 ب��ع��دد  �صغر 
 1500 اإىل   100 ب���ني  ت������رتاوح 
العاملية  امل���وا����ص���ف���ات  اأح������دث  وف����ق 
املحولت  ك��ف��اءة  ع��ل��ى  للمحافظة 
الطوارئ  ح��الت  وتقليل  وال�صبكة 
امل��زارع برتكيب  اأ�صحاب  اإل��زام  ومت 
للمزارع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��ح�����ص��ن��ات 
وربط  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ف��اق��د  لتقليل 
اأكرث من مغذي للمنطقة وال�صيانة 

الدورية لل�صبكة.
اأن الهيئة توا�صل تنفيذ  واأ�صار اإىل 
اإلغاء  م�صروع متكامل يتم مبوجبه 

للتيار  الناقلة  الهوائية  اخلطوط 
وا�صتبدالها   ، احل��ال��ي��ة  الكهربائي 
اإلغاء  ح��ي��ث مت  اأر����ص���ي���ة،  ب��ك��اب��ات 
وا�صتبدالها  ال��ه��وائ��ي��ة  اخل���ط���وط 
حمدة  منطقة  يف  اأر���ص��ي��ة  بكابات 
والرا�صدية بطول 22 كم وتزويدها 
ا�صتبدال  2 حم��ول ج��دي��د، كما مت 
اخلطوط الهوائية بكابات اأر�صية 
كم   15 ب��ط��ول  ال��زب��ر  منطقة  يف 
جديدا  حم����ول   22 ت��رك��ي��ب  ومت 
ا�صتبدال  مت  حم��اف��ظ  منطقة  ويف 
ويف  ك�����م   10 ب����ط����ول  اخل�����ط�����وط 
 5 7 ك��م وت��رك��ي��ب  ب��ط��ول  البطائح 
حم���ولت ويف احل��اوي��ة – ت��اه��ل مت 
كم   10 بطول  اخلطوط  ا�صتبدال 
وتركيب 5 حمولت ويف الرحمانية 
الهوائية  ال�����ص��ب��ك��ة  ا����ص���ت���ب���دال  مت 

بكابات اأر�صية بطول 6 كم.

•• دبي-الفجر: 

ال�صادرات،  لتنمية  دب���ي  موؤ�ص�صة  تعلن 
اإح�����دى م��وؤ���ص�����ص��ات اق��ت�����ص��ادي��ة دب����ي، عن 
تنظيم قمة الت�صنيع والتجارة امل�صتقبلية 
يومي  وذل��ك  التوايل  على  الثانية  لل�صنة 
اأب��راج الإمارات  2017 يف  6-7 نوفمرب 
ب��دب��ي، ق��اع��ة ج��ودول��ف��ني. وي��اأت��ي تنظيم 
ال���ق���م���ة، ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف امل��ع��ن��ي��ني من 
ومقدمي  وامل�صدرين،  وامل�صنعني  التجار 
اخلدمات، وامل�صرتين الدوليني، وموظفي 
امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة والحت����ادي����ة ذات 
بال�صراكة  الدولة،  م�صتوى  على  العاقة 
تنظيم  يف  املتخ�ص�صة  اك�����ص��ب��وت��ري��د  م��ع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���وؤمت���رات، ل��ت��ق��دمي من�صة 
يف  امل�صتقبلية  الجتاهات  ملناق�صة  مثالية 
وال�صرتاتيجيات  الت�صنيع،  يف  التميز 
والتنمية  ال���ت���ج���ارة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

القت�صادية.
40 خبر  اأك��رث من  القمة  و�صي�صارك يف 
ال�صناعة، وذلك  واإقليمي يف جمال  دويل 
رئي�صية،  ج��ل�����ص��ات  ت���ق���دمي  خ�����ال  م����ن 

وتقدمي  ن���ق���ا����ض،  ح��ل��ق��ات  يف  وامل�������ص���ارك���ة 
ت�صكل  التي  املوا�صيع  ع��ن  حالة  درا���ص��ات 
املنطقة،  يف  والتجارة  الت�صنيع  م�صتقبل 
»الثورة  م��ام��ح  مناق�صة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والتي  ال���راب���ع���ة« اجل����دي����دة،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
»ال�صناعات  م�������ص���م���ي���ات  حت����ت  ظ����ه����رت 
و»املُكونات  امل��ت��ك��ام��ل��ة«،  ال��ذك��ي��ة  الرقمية 
امل�صتخدمة  واخل��ام��ات  ل��ل��م��واد  الرقمية 
الذكي«،  الرقمي  و»امل�صنع  ال�صناعة«،  يف 

و»الإدارة الذاتية الرقمية«.
امل��ه��ن��د���ض �صاعد  امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال  وب���ه���ذه 
دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  العو�صي، 
تنظيم  ي��ت��م��ا���ص��ى  ال���������ص����ادرات:  ل��ت��ن��م��ي��ة 
مع  امل�صتقبلية  وال��ت��ج��ارة  الت�صنيع  قمة 
 2030 ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دب����ي ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
الإم������ارات  دول����ة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ال���رام���ي���ة 
من�صة عاملية لل�صناعات املبتكرة واأن تكون 
التي  العاملية  لل�صركات  املف�صلة  الوجهة 
للنمو  بيئة متكاملة ومائمة  تبحث عن 
ال�صناعة  ق��ط��اع  و�صيلعب  وال���ص��ت��دام��ة. 
الإماراتي املزدهر دوراً رئي�صياً يف اقت�صاد 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واح���ت���ال م��وق��ع ال����ري����ادة يف 

ب���ن���اء ق���اع���دة ���ص��ن��اع��ي��ة م��ت��ط��ورة للقرن 
كفاءات  على  ترتكز  والع�صرين  ال��واح��د 
ب��ه يف  يحتذى  الإن�����ص��ان وت�صبح من��وذج��اً 
جميع اأنحاء العامل. وتعمل موؤ�ص�صة دبي 
امل�صنعني  متكني  على  ال�صادرات  لتنمية 
اإم��ارة دبي ودولة الإمارات  وامل�صدرين يف 
ب�صكل عام عرب ال�صتفادة من اأطر العمل 
للمناف�صة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  التنظيمي 
والبتكار  ال��ت��م��ي��ز  ي��ع��د  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة، 

اأمام  ال��ن��ج��اح  م��ف��ت��اح  الت�صنيع  جم���ال  يف 
ال�صركات املحلية ل�صق طريقها يف الأ�صواق 

الواعدة«.
مدير  ك���ول،  مي�صيا  ال��دك��ت��ور  و���ص��ي��ق��وم 
ف��ول��ك�����ض واج���ن،   ،4.0 ال�����ص��ن��اع��ة  ق�����ص��م 
ب��ت��ق��دمي م��و���ص��وع حت���ت عنوان  اأمل���ان���ي���ا، 
الثورة ال�صناعية الرابعة - حتقيق التميز 
الثورة  “اإن  ق�����ال:  ح��ي��ث  ال��ت�����ص��ن��ي��ع،  يف 
الذكي  التوا�صل  تبني  الرابعة  ال�صناعية 
والأنظمة  والأ���ص��ي��اء  الأف���راد  ب��ني  واّلين 
وامل��ن�����ص��ات. وت��ت��ي��ح اإم��ك��ان��ي��ات ج��دي��دة يف 
يقوم  نهجنا  ان  احل��ي��اة.  جم���الت  جميع 
ول  امل��ه��ام،  م��ت��ع��ددة   4.0 ال�صناعة  على 
ين�صب الرتكيز الرئي�صي هنا حول تطبيق 
احللول امل�صتقلة، بل الهدف من ذلك هو 
ال�صركة  باأكملها يف  القيمة  �صل�صلة  تغير 
ومو�صولة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل��ي��ات  وحت��ق��ي��ق 

عاملياً عرب ال�صبكات«. 
متعددة  من�صة  ت�صميم  “مت  واأ����ص���اف: 
ال���وظ���ائ���ف وال����ص���ت���خ���دام ل�����ص��رك��ائ��ن��ا يف 
البيانات  تبادل  ي�صهل  مما  القيمة،  �صبكة 
لإمكانيات  ال�����ص��ب��ي��ل  وي��ف��ت��ح  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 

�صبكة  اإن�صاء  اإىل  ذل��ك  و�صيوؤدي  ج��دي��دة. 
البيانات،  اإىل  ت�صتند  م�صافة  قيمة  ذات 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ح��و اأك����رث ك��ف��اءة ومرونة 

وا�صتقالية ».
الإقليمي،  املدير  هاريهاران،  براد  و�صرح 
دعم  “ي�صرفنا  اإي�صت:  ميدل  اإك�صبوتريد 
لهذه  ال�������ص���ادرات  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
القمة. اإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
على اأعتاب التغير، حيث ي�صهم الرتكيز 
والتجارة  الت�صنيع  قطاعي  على  املتجدد 
لهذا  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  ك��ب��ر يف  ب�صكل 
البلد. ونحن ممتنون ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية 
وتوجيهاتها  امل�صتمر  لدعمها  ال�صادرات 

القيمة يف �صياغة برنامج احلدث«.
اأكدت  ومن �صمن ال�صركات الراعية التي 
احلدث،  م��ن  ال����دورة  ه���ذه  يف  م�صاركتها 
تايربورا،  ليتهاو�ض،  �صي�صتمز،   دا�صولت 
بو�ض  اإىل  بالإ�صافة  وفانوكن  بي،  بي  اأيه 
ودايفوكو اللذان ان�صما اإىل قائمة الرعاة 
اأكرث  القمة  �صيح�صر  كما   ،2017 لعام 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  م�����ص��ن��ع   500 م���ن 

منطقة ال�صرق الأو�صط.

غرف التجارة تعزز ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية بني ال�سركات
•• ابوظبي-وام: 

اأكد احتاد غرف التجارة وال�صناعة ان ال�صرتاتيجية 
الوطنية لعام اخلر 2017، ر�صخت بعداً اجتماعياً 
واملجتمع،  اخلا�ض  القطاع  بني  العاقة  تقوية  يف 
اأ�صبحت  ل��ل�����ص��رك��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة  واأن 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر م��ع��روف يف ال��ع��امل املتقدم 
تلعبه  ملا  باهتمام موؤ�ص�صي  واأ�صبحت كذلك حتظى 
من دور كبر يف تقوية العاقة بني القطاع اخلا�ض 

واملجتمع.
واأو�صح حميد حممد بن �صامل المني العام لحتاد 
الغرف يف ت�صريح �صحفي له، اأن القطاع اخلا�ض يف 
املتحدة يعد من القطاعات  العربية  دولة الم��ارات 

ال���رائ���دة ول���ه ال��ك��ث��ر م��ن امل���ب���ادرات امل��ه��م��ة خا�صة 
بال�صناعة  ال��ع��اق��ة  ذات  الرئي�صية  ال��ق��ط��اع��ات  يف 

وحماية البيئة والقطاعات النفطية.
كبراً  دوراً  تلعب  الرئي�صة  ال�صركات  ان  اىل  واأ�صار 
املبا�صر وغر  الدعم  املجتمع وتقدمي  يف م�صوؤولية 
املبا�صر �صواء للعاملني يف القطاع اخلا�ض اأو لأفراد 
التوا�صل  النوع من  اأن هذا  باعتبار  املدين  املجتمع 
القطاع  موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  اإيجابي  م��ردود  له 

اخلا�ض،
التجارة  غ��رف  بها  قامت  التي  امل��ب��ادرات  اأن  ناً  ّ مبيمِ  
لغاية  ع��دده��ا  والبالغ  ال��دول��ة  ب��اإم��ارات  وال�صناعة 
�صارك فيها  م��ب��ادرة،   20 اك��رث من   ،2017 يونيو 
216 جهة و�صخ�صا، والتي تركزت على  ما يقارب 

عدد من القطاعات حظى القطاع ال�صحي الن�صيب 
 ،  22% ال��ع��م��ال  وق��ط��اع   ،  25% بن�صبة  الك���رب 
واملتو�صطة”  ال�صغرة  “امل�صاريع  ال�صباب  وق��ط��اع 
%15، ق���د ع�����ززت م���ن ث��ق��اف��ة ه����ذا ال��ع��م��ل بني 
ال�����ص��رك��ات، م��ن ح��ي��ث ت��اأط��ر ن��وع��ي��ة ال��ع��م��ل واآلية 

العمل يف املرحلة املقبلة.
واأكد اأن اإيجاد البيئة املواتية للم�صوؤولية الجتماعية 
�صمان  اأج��ل  م��ن  الأوىل  اخل��ط��وة  يعترب  لل�صركات 
اأن  ���ص��ك  امل��ط��ل��وب ول  ال��وج��ه  جن���اح تطبيقها ع��ل��ى 
موؤ�ص�صات  عاتق  على  تقع  بذلك  القيام  م�صوؤولية 
الدولة من خال و�صع الربامج الكفيلة برت�صيخها 

لدى الأفراد واملوؤ�ص�صات.
واأ�صاف اأن امل�صوؤولية الجتماعية من القنوات التي 

عن  معرباً  م�صوؤولة،  ب��روح  العامة  امل�صلحة  تدعم 
تطلعه من خال جلان عمل امل�صوؤولية الجتماعية 
التي مت ت�صكيلها موؤخرا يف غرف التجارة وال�صناعة 
اأط��راف الإنتاج  اإط��اق م��ب��ادرات م�صرتكة بني  اإىل 
وا�صحاب  وال��ع��م��ال  احل��ك��وم��ة  يف  املتمثلة  ال��ث��اث��ة 
العمل، ف�صا عن امل�صاهمة يف ن�صر ثقافة امل�صوؤولية 
للموؤ�ص�صات  امل��ت��م��ّي��ز  ال�����دور  واإب������راز  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املناف�صة  وت�����ص��ج��ي��ع  اجل���ان���ب،  ه���ذا  يف  وال�����ص��رك��ات 
باجلوانب  الل���ت���زام  ي�����ص��اه��م يف  ب��ن��ح��و  الإي��ج��اب��ي��ة 
م�صعى  ويعزز  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية 
ال�صركات  اأداء  وتقدير  وحتفيز  امل�صتدامة  التنمية 
وت�صجيع  الجتماعية  امل�صوؤولية  جمال  يف  اخلا�صة 

التجديد يف هذا املجال.

ثالث �سهادات اآيزو 
لـتنظيم االت�ساالت 

•• دبي-وام:

ح�صولها  ع��ن  ام�����ض  الت�����ص��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اأعلنت 
ع��ل��ى ث���اث ���ص��ه��ادات م��ن امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة للمعاير اآي����زو وذل����ك يف 
البيئة.  اإدارة  اإدارة اجلودة، ونظام  الأعمال، ونظام  ا�صتمرارية  جمالت 
لتنظيم  العامة  الهيئة  عام  املن�صوري، مدير  عبيد  �صعادة حمد  وت�صلم 
قطاع الت�صالت هذه ال�صهادات خال اجتماع خا�ض مع ال�صيد اأحمد 
ال�صرق  منطقة  يف  ال��ربي��ط��اين  املقايي�ض  معهد  ع��ام  م��دي��ر  اخل��ط��ي��ب، 
الآي���زو يف  �صهادة  على  الهيئة  وج��اء ح�صول  الهيئة.  الأو���ص��ط، يف مقر 
على  ل��ي��وؤك��د   »ISO 22301:201« الأع���م���ال  ا���ص��ت��م��راري��ة  جم���ال 
للتعامل مع جميع حالت  املعلومات  وتقنية  الت�صالت  جاهزية قطاع 
اأن حت��دث، وقدرة  التي ميكن  وال��ك��وارث الطبيعية  الطوارئ والأزم���ات 
املتعاملني يف مثل  املنا�صبة جلميع  التغطية  القطاع على �صمان توفر 

هذه الظروف.
ال��ه��ي��ئ��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى الن�صخة اجل���دي���دة م��ن نظام  ا���ص��ت��ط��اع��ت  ك��م��ا 
جميع  ت���واف���ق  ت���وؤك���د  ال��ت��ي   »ISO 9001:2015« اجل�����ودة  اإدارة 
الهيئة مع  التي تنفذها  الإج��راءات واخلطط وامل�صاريع ال�صرتاتيجية 
 ISO اإدارة البيئة  املعاير العاملية يف هذا املجال، وكذلك �صهادة نظام 
اخلا�صة  العاملية  املعاير  جميع  اعتماد  تعني  التي   14001:2015
فيها،  الداخلية  والبيئة  الهيئة  ومرافق  اأبنية  يف  البيئة  على  باحلفاظ 
ف�صا عن مراعاة ال�صتخدام الأمثل للموارد املتاحة وحتقيق ال�صتفادة 

املثلى منها.
“اآيزو”  �صهادات  على  احل�صول  ان  املن�صوري  عبيد  حمد  �صعادة  وق��ال 
يعك�ض اجلهود امل�صرتكة التي قامت بها جميع الإدارات وفرق العمل على 
الدولية  واملعاير  املمار�صات  اأف�صل  اإىل تطبيق  الهيئة و�صوًل  م�صتوى 
املعتمدة من قبل املنظمة الدولية للمعاير. اأكد اأن الهيئة تعمل �صمن 
الأوىل يف  املراكز  تبووؤ  توؤكد على �صرورة  وا�صحة  ا�صرتاتيجية وطنية 
اجلاذبة  املكانة  يعزز  ال��ذي  الأم��ر  العاملية،  التناف�صية  موؤ�صرات  جميع 

لدولة الإمارات على م�صتوى قطاع الأعمال وال�صتثمار.
ق��ادرة على تلبية احتياجات  اأهمية وجود بنية حتتية متطورة  اأكد  كما 
املتعاملني يف خمتلف الظروف، ويتما�صى هذا مع ا�صرتاتيجية بناء املدن 
الذكية التي ي�صكل قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات قوامها الرئي�صي 
يف  الت�صالت  قطاع  يف  الأع��م��ال  ا�صتمرارية  �صهادة  يخ�ض  فيما  وذل��ك 
املعهد  التزامهم يف  اأح��م��د اخلطيب  اأك��د  م��ن جانبه  ال��ك��وارث.  ح��الت 
الربيطاين للمعاير مب�صاعدة املوؤ�ص�صات على تبني معاير وممار�صات 
اجلودة من خال تطبيق جمموعة من املعاير املختلفة ..م�صرا اإىل 
اأن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت اأظهرت رغبة جادة على هذا 
ال�صعيد من خال مقاربة عملية مدرو�صة على م�صتوى اإدارة العمليات 

الأمر الذي �صي�صاعدهم بدون اأدنى �صك على اأن يكونوا اأكرث مرونة.

عقود  دبي" تر�سي  ومياه  " كهرباء 
توريد حموالت توزيع جاف

•• دبي-وام:

وتوريد  واختبار  وت�صنيع  ت�صميم  عقود  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأر���ص��ت 
0.4 كيلو فولت 1500  حمولت توزيع جافة عدد 1570 وبقدرة 11 
كيلو ف��ول��ت ام��ب��ر و1000 كيلو ف��ول��ت ام��ب��ر م��ع ع����دادات ذك��ي��ة جهد 

املوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  على  منخف�ض 
العاملية الرائدة يف هذا املجال. وتبلغ 
تكلفة العقود نحو 129.55 مليون 
دره���م .وي��ت��وق��ع الن��ت��ه��اء م��ن توريد 

. املحولت يف اأبريل عام 2018 
الطاير  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�صو 
ل��������ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب������ي: اإن 
تنفيذ  يف  ق����دم����اً  مت�������ص���ي  ال���ه���ي���ئ���ة 
م�صاريعها التطويرية احليوية حيث 
املوؤ�ص�صات  اأف�����ص��ل  م��ن  واح����دة  ت��ع��د 
وفق  ال��ع��امل  يف  املتميزة  اخلدماتية 
يف  مثياتها  م��ع  معيارية  م��ق��ارن��ات 
بتحقيق  قامت  وقد  املتقدمة  ال��دول 

املثلى  والإدارة  وال�صتدامة  والعتمادية  بالكفاءة  ومتيزت  كبرة  اجنازات 
ل�صتثمارات البنى التحتية وت�صغيل ال�صبكات. 

وتركز الهيئة يف كل عملياتها على التوافرية والعتمادية والكفاءة يف كل 
ما تقدمه من خدمات الكهرباء واملياه وت�صعى اإىل تطوير وحت�صني كافة 

العمليات التي تقوم بها من اأجل حتقيق التميز على كافة ال�صعد .
اأ�صاف �صعادته ان هذه املحولت �صت�صاهم يف زيادة قدرة وكفاءة واعتمادية 
�صبكة توزيع الكهرباء يف اإمارة دبي مبا ي�صمن اإمدادات م�صتمرة وم�صتقرة 

من الطاقة الكهربائية ملتعاملي الهيئة. 
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       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3285  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الكفاح ل�صاح املركبات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  بيا�ض   حممد  مكرم   /
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)177.690 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB171389365AE:ال�صكوى رق��م  كفالة  ب��ا 
اأو  امل��واف��ق:2017/8/16 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1957  جتاري  جزئي 

اقبال �صيخ تنوير الدين  جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1- فريد 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11 يف الدعوى املذكورة اعاه 
املدعي  للم�صرف  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ����ض.م.ع  ال��ه��ال  ل�صالح/م�صرف 
ومبلغ  وامل�صاريف  الر�صوم  عن  ف�صا  دره��م   )70091.31( مبلغ  ال��ه��ال(  )م�صرف 
لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثاثمائة 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/106  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1- ذا لينك �ض.م.ح 2- �صيد عبدالر�صول �صيد حممد علوى 3- �صيد مرت�صى 
�صيد ح�صني �صفوى 4- �صيد حممد مهدي �صفوي 5- حممد علي احمد فوده 6- �صيد حممد 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  علوي   ع��راق  عبدالر�صول  �صيد 
بالزام  ���ض.م.ع  التمويل  ل�صالح/دار  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   2017/6/22 بتاريخ  املنعقدة 
املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )3.742.957.14( درهم 
والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف:2016/12/28 حتى ال�صداد التام وامل�صاريف 
امل��ح��ام��اة ورف�����ص��ت م��ا ع��دا ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة  ات��ع��اب  ال��ف دره���م مقابل  ومبلغ 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/265  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- اي�صان للتجاره العامة �ض.ذ.م.م 2- احمد حممد داود ب�صفته مدير وكفيل 
�صخ�صي )اي�صان للتجاره العامة �ض.ذ.م.م(  3- عبداهلل حممد داود ب�صفته مدير وكفيل �صخ�صي 
)اي�صان للتجاره العامة �ض.ذ.م.م( 4- حممد داود �صيد عادل ب�صفته مدير وكفيل �صخ�صي )اي�صان 
للتجاره العامة �ض.ذ.م.م( جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/5/1 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/بنك الحتاد الوطني حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري بالزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.719.400( درهم 
والفائدة بواقع 9% �صنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ:2016/7/31 حتى ال�صداد التام 
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/254  مدين  كلي 

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ابراهيم  ال�صيد  حممد  خمي�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ 2017/7/25 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح/اأكمل حممد �صيد اأحمد عامر اول بقبول الدخال �صكا ويف املو�صوع برف�صه 
م��ع ال���زام امل��دع��ي )ط��ال��ب الدخ���ال( ر���ص��وم الدخ���ال - ثانيا:بالزام امل��دع��ي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ )1.350.000( درهم وفائدة قانونية بواقع 9 من تاريخ املطالبة 
الق�صائية والزمت املدعي عليه بامل�صاريف . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��ان �صدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/288  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- احمد ر�صا حممد ح�صني عليان  2-�صدف �صرور للعطات وال�صفريات 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م 
2017/7/11 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/فندق جلوريا وال�صقق الفندقية منطقة حرة 
ذ.م.م وميثله مدير الفندق/حممد احمد فريد بالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما 
ال�صيكات �صند الدعوى والفائدة القانونية  بان يوؤديا للمدعية مبلغ )216697( درهم قيمة 
بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2017/1/16 وحتى ال�صداد التام ف�صا عن 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري  الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل 
قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1307  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �صيخة �صامل بال مبارك املهري  جمهول حمل القامة 
بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  ���ض.م.ع  الهال  املدعي/م�صرف  ان  مبا 
املنعقدة بتاريخ 2017/5/23 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/م�صرف الهال 
�ض.م.ع بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للم�صرف املدعي مبلغ )83486.66( درهم 
ف�صا عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2028  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  اح�صان اكرم برا�صا حممد اكرم برا�صا  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد �ض.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع 
اخلظر قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )259.340.21( وق��دره 
جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 القانونية 
 Ch 1.C.14 يوم الثاثاء املوافق  2017/8/15   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ويف حالة  مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1365  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  الراجحي لان�صاءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ثريفتي لتاجر ال�صيارات ذ.م.م وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل 
املا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي 
رقم:253/2017 حجز حتفظي جتاري والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وح��ددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/8/16   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1364  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �صتار لينك للرباميل املعدنية ذ.م.م 2- �صونيل جاكدي�ض �صاند خانا 
م.د.م.����ض  �صرفي�صز   & �صوبايز  اويلفيلد  لينك  �صتار   -4 خنا  �صونيل  �صونيل  ك��ون��ال   -3
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك العربي )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله:حبيب 
حممد �صريف عبداهلل املا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
درهم   )3159649.46( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يدفعو  ب��ان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�صامن 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية التجارية بواقع 12% من تاريخ رفع 
لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  و�صمول احلكم  التام  ال�صداد  الدعوى وحتى 
يوم الثنني املوافق  2017/8/21   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1296  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �صيفيلد �صيفيو ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ض.ذ.م.م  فاوندي�صن  اوبتيمم  �صركة 
ال�صمان  ا�صل خطاب  وب��رد  دره��م  وق��دره )180.000(  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )670.000( بقيمة  الغائه  او  البنكي 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق  2017/8/21   
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2066  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  عبدالرحيم   احمد  عبداحلي    -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )45.644.78( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ:2011/12/20 وحتى ال�صداد التام.  وحددت 
 Ch لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق  2017/8/15   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
C.14.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2355  جتاري جزئي

ان��ور احمد عبدالفتاح  جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-  م��راد 
عمران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )35.218.90( وق��دره  مببلغ 
2.49% من ت��اري��خ:2011/12/20 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
با كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق  2017/9/19   ال�صاعة 8.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2148  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �صوفه عي�صى �صاملني وحيد الرم�صى  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام  ���ض.م.ع قد  املدعي/ بنك دبي ال�صامي 
املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )236.377( درهم مبا يعادل كمية ال�صكر 
 )4.827.93( قدره  ومبلغ  ال�صكر  كيلو جرام من   )94.550.8( وقدرها عدد  م��وردة  الغر 
اجلاري  ح�صابها  من  �صحب  مديونية  عن  عليها  املدعي  بذمة  املرت�صد  عن  عبارة  دره��م 
املوافق   الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�صاريف  والر�صوم  املك�صوف  على 
2017/8/15   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1996  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  وليد خلفان علي خلفان اجل�صا�صي  جمهول حمل القامة 
حممد  مالكها  وميثلها  ف��ردي��ة  موؤ�ص�صة  لالكرتونيات  �صنرتون  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
قد  الزعابي  عبداهلل  مطر  وميثله:عبداهلل  املهري  غليطة  بن  خليفة  علي  احمد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5900( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق 
املوافق  2017/8/15    التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  ال�صداد  ال�صيك وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/48  عقاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حم�صن ح�صن ياورى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / م�صرف 
المارات ال�صامي �ض.م.ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي قد 
والزام  بالتمليك  املنتهية  اليجارة  عقد  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )43.000( درهم ومبلغ وقدره )2000( درهم حتى تاريخ الخاء 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  كتعوي�ض  دره��م   )50.000( وق��دره  ومبلغ 
املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.  ال�صداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  9% من 
2017/8/15   ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5454  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ات�ض ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�صان ححو �صركة 
ال�صخ�ض الواحد - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / خالد �صفدر 
املطالبة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  �صي�صتى  ���ص��ف��در  غ���ام  �صي�صتى 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )18658 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوىرقم )AE174290164MB( وحددت لها 
جل�صة يوم الحد  املوافق 2017/8/13  ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )وامرت املحكمة بتق�صر 

مدة الإعان(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/56 بيع عقار مرهون    

اىل املنفذ �صده/1- كارل ديفيد بينيت   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/  بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود وميثله : احمد ح�صن 
رم�صان اآل علي    قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/7/24 اعانكم 
ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )3.513.095( درهم خال �صهر من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اأعاه واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية )نوع العقار : حق منفعة - املنطقة : 
جممع دبي لا�صتثمار الأول - رقم الر�ض : 357 - رقم املبنى : 336 - م�صاحة 

العقار : 375.01 مرت مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/123 تنفيذ عقاري           

اىل املنفذ ���ص��ده/1- ال �صيتوده ف���ر   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود وميثله : احمد ح�صن 
اخطاركم   2017/8/1 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  علي  اآل  رم�صان 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 2211263.41 درهم خال �صهر من تاريخ التبليغ  
واإلبيع  قطعة ار�ض بياناتها : رقم الر�ض : 1114 - املنطقة : نخلة جمرا - 
  ALSARROOD-B13 : الوحدة : 709 - امل�صاحة : 106.34  ا�صم املبنى 
امل����ادة 295 م��ن قانون  ن�����ض  امل���زاي���دة وف��ق��ا ملقت�صيات  ب��ط��ري��ق  ل��ك��م  وال��ع��ائ��دة 

الإجراءات املدنية.  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 502/ 2017   تنفيذ �سرعي  

ان طالب  الق��ام��ة مبا  ���ص��ده/1- مت��ارا جيتيجيزيفا جمهول حمل  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ن�صال هايل قنب�ض وميثله : را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف 
املنفذ به وقدره  املبلغ  الدعوى رقم : 2015/184 احوال نف�ض م�صلمني  ب�صداد 
)439139( درهم وفق منطوقه �صاما للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/614  تنفيذ عقاري   
املنفذ �صده/1- جلف ديفيلوبرز - �ض م ح  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 
نعلنكم    - ل��وت��اه  علي  �صلطان  فهد   : وميثله  ح�صني  ع��ب��داهلل  نا�صر  التنفيذ/ها�صم 
باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2015/523 عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2016/5/29  
درهم   )394524.05( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �صندا  باعتباره 
والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 
البيع مو�صوع  ت��اري��خ ن�صر ه��ذا الع���ان  2- بف�صخ عقد  ي��وم م��ن  املحكمة خ��ال 15 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال��دع��وى.  

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2075   تنفيذ جتاري  

القامة  �صريدار  جمهول حمل  اميل  رولن  �صده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/فندق كابيتول وميثله : را�صد عبداهلل علي 
هوي�صل النعيمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
دره��م اىل طالب  وق��دره )25888(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2084   تنفيذ جتاري  

 - النفط  م��ع��دات حقول  اي��ه ل�صناعة  ت��ي  اي��ه  ان دي  اأي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ار تي ا�ض للخدمات 
الفنية - �ض ذ م م - �صابقا - الريامي للخدمات الفنية - �ض ذ م م    قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ببطان عقد   : اول   - املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )41499(
توريد العمالة املحرر بني املدعية واملدعي عليها ملخالفته للنظام العام.   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/2210   تنفيذ جتاري  

يعقوب حممد حمي�صن  جمهول حمل  ���ص��ده/1- حممود  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل ال�صامي - �ض م خ وميثله 
: �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )88619.74( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20058  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  الثامر لتاجر ال�صيارات

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )24،472.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره   تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صارقة ( من نوع ) ني�صان �صني  اأبي�ض /  ال�صيارة رقم ) 54626/ خ�صو�صي/ 
1.6 _ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20065  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد عبدالرحمن لبيب عبداهلل   .    

نتيجة  دره��م   )1،427.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 88078/ خ�صو�صي/ B / عجمان ( من نوع ) هوندا �صيفيك _ 
�صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  20076  / 2017 (

امل��نذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صامي 
املنذر اإليها : مركوري جلوبال �ض م ح .) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )27،066.34( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 82429/ خ�صو�صي/ الفئة ابي�ض / ال�صارقة ( من نوع ) هيون 
711  _ �صحن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 19174  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  �صركه م�صطفى ابراهيم لتجاره مواد البناء ذ م م.    

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )22،834.00( درهم نتيجة  تنذر  املنذره املنذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 10443/ خ�صو�صي/ 2 / ال�صارقة ( من نوع ) ني�صان _ �صالون 
�صني 1.6 ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   20067 / 2017 (

امل��نذر  :  �صتاندرد ت�صارترد بنك
املنذر اإليه :فيتو�ض يو�صي نوجوموها.  ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )39،303.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
)كيا  ن��وع  م��ن  /ال�����ص��ارق��ة(  الثانية  خ�صو�صي/الفئة   /58193  ( رق��م  ال�����ص��ي��ارة 
�صورينتو _ ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20760  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها : حممد جاويد قري�صي حممد ا�صلم قري�صي    

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )149،136.00( درهم نتيجة 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي   ( ن��وع  م��ن   ) ال�صارقة   /  2 خ�صو�صي/   /32265  ( رق��م  ال�صيارة 
باجرو _ ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  20572  / 2017 (

امل��نذر :  بنك دبي ال�صامي  
املنطقة احلره  – �صلطه  ح  م  �ض  تريدجن  انرتنا�صونال  : مركيوري  اإليها  املنذر 
اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ  بعجمان ) جمهول حمل الإقامة (   ينذر املنذر املنذر 
املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��ال  نتيجة  دره��م   )47،215.00( وق��درة 
بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر 
 / B لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 29590/ خ�صو�صي/ الفئة
عجمان ( من نوع ) تويوتا ياري�ض  _ هات�صباك ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20059  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  خرام �صديق حممد �صديق   .    

نتيجة  وق��درة )16،416.13( درهم  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 36680/ خ�صو�صي/ B / عجمان ( من نوع ) ميت�صوبي�صي لن�صر 
_ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،   
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 7208  / 2016 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صه تناي للنقليات العامه   .    

نتيجة  درهم  وق��درة )32،930.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 90295/ خ�صو�صي/ 12 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ 
�صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  20576  / 2017 (

امل��نذر :  بنك دبي ال�صامي   
املنذر اإليها:   جيت واي للنقليات العامه 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )1،361.408.00( درهم نتيجة الإخال ب�صداد الأق�صاط 
ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خال اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ 
الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التاليه :-            
 ال�صياره رقم )69134/خ�صو�صي/A / الفجرة ( من نوع )  �صكانيا _ قاطرة _ موديل 2014 _ لون اأبي�ض  (
  ال�صياره رقم )69130/خ�صو�صي/A / الفجرة ( من نوع )  �صكانيا _ قاطرة _ موديل 2014 _ لون اأبي�ض  (
  ال�صياره رقم )69133/خ�صو�صي/A / الفجرة ( من نوع )  �صكانيا _ قاطرة _ موديل 2014 _ لون اأبي�ض  (

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20062  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ما�صتيكودا زبر عثمان   .    

نتيجة  وق��درة )50،628.03( درهم  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 59018/ خ�صو�صي/ 1 / ال�صارقة ( من نوع ) تويوتا فور�صرن _ 
املنذر من  املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  19170  / 2017 (

امل��نذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صامي 
املنذر اإليها : زهره عبداهلل مراد البلو�صي ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  �صداد مبلغ وقدرة )200،939.51( درهم  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 72484/ خ�صو�صي/ الفئة 15 / اأبوظبي ( من نوع ) لكز�ض ئي 
ا�ض 350  _ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20056  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  بلوال علي حممد ن�صر �صليمي .    

نتيجة  دره��م   )16،187.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 89659/ خ�صو�صي/ 1 / ال�صارقة ( من نوع ) ميت�صوبي�صي ناتيفا 
_ ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20066  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد في�صل �صوادهاري نور الكبر �صوادهاري   .    

نتيجة  وق��درة )53،047.39( درهم  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 62110/ خ�صو�صي/ 1 / ال�صارقة ( من نوع ) ميت�صوبي�صي لن�صر 
_ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  20574  / 2017 (

امل��نذر :  بنك دبي ال�صامي  
املنذر اإليها : ال�صفا واملروه للتجاره العامه ذ.م.م) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )84،658.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 75205/ خ�صو�صي/ الفئة B / عجمان ( من نوع ) تويوتا كورول 
2.0  _ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20060  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عبدالرحمن غام �صبر   .    

نتيجة  دره��م   )2،430.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 73291/ خ�صو�صي/ D / دبي ( من نوع ) هوندا �صيفيك   _ 
�صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  19154  / 2017 (

امل��نذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صامي 
املنذر اإليها : الحتاد لتاجر ال�صيارات) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )36،062.13( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
تويوتا   ( نوع  من   ) عجمان   /  A الفئة  ال�صيارة رقم ) 95787/ خ�صو�صي/ 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة   ) �صالون   _   1.6 ك��ورول 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 19156  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �صعد احمد ازاد جل   .    

نتيجة  دره��م   )38،620.19( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 39281/ خ�صو�صي/ 11 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ 
�صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   20068 / 2017 (

امل��نذر  :  �صتاندرد ت�صارترد بنك
املنذر اإليه :حممود ا�صعد ال�صوم   ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )81،180.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
�صي  )كرايزلر  نوع  /ابوظبى( من   10 73179/ خ�صو�صي/الفئة   ( رقم  ال�صيارة 
300 _ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

  اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  20573  / 2017 (

امل��نذر :  بنك دبي ال�صامي  
املنذر اإليها : �صيكارا ها�صيموتو ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )82،799.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 60788/ خ�صو�صي/ الفئة الوىل / ال�صارقة ( من نوع ) فولك�ض 
كافة  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�صاحلكم من قبل   ) تيجوان _ �صالون  واج��ن 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 20063  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد اكرام �صودري ميان خان   .    

نتيجة  دره��م   )2،859.79( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
ال�صيارة رقم ) 82718/ خ�صو�صي/ 12 / اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كورول 1.6 
_ �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  7515  / 2017 (

امل��نذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صامي 
املنذر اإليها : �صميحه زموري  ) جمهول حمل الإقامة (

نتيجة  دره��م   )75،751.20( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 87259/ خ�صو�صي/ الفئة 14 / اأبوظبي ( من نوع ) الفاروميو 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة   ) �صالون   _ ميتو  

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2244   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- ونفيلد لتاأجر احلافات 2-حممد هارون خان حممد 
رئي�ض جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عبدالغفور وعامل خان 
املو�صى  علي  اإبراهيم   : وميثله  م   م  ذ   - واخلفيفة  الثقيلة  بال�صاحنات  للنقل 
احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم  بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )118961( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/784 عقاري كلي                                              

بنك   / املدعي  اأن  القامة مبا  نيل�صني  جمهول حمل  اأنطون  بيرت  املدعي عليه/1-  اىل 
ابوظبي التجاري فرع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/30   
يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/بنك ابوظبي التجاري فرع - بالزام املدعي عليه بان 
الف  و�صبعون  و�صتمائة  مليون  )اث��ن��ان  دره��م   2.670.563.02 مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي 
وخم�صمائة وثاثة و�صتون درهم واثنان فل�ض( والفوائد بواقع 9% من تاريخ 2016/7/4 
وحتى متام ال�صداد ، مع الزامه بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  تزيد هذه امل�صكلة خا�صة خال التغرات اجلوية يف الطق�ض 
وخا�صة يف ف�صل ال�صتاء وبرودة اجلو اأو يف ف�صل ال�صيف مع 
ارتفاع درجات احلرارة. من املاحظ اأنه ب�صبب تغر العادات 
هذه  تنتج  الأ���ص��ب��اب  م��ن  وغ��ره��ا  امل��ي��اه  �صرب  وقلة  الغذائية 

الق�صور البي�صاء يف فروة الراأ�ض. 
غالباً ما تكون هذه الق�صور �صميكة للغاية وتزيد بكمية كبرة 
بالإ�صافة   باجللد  �صديد  واإح��م��رار  ال�صعر  ت�صاقط  وت�صبب 
�صريعة  املوؤمل حلوًل  الأمر  اإىل احلكة. وبالطبع يتطلب هذا 
اإليكمِ  جئنا  لذا  م�صاعفات.  ح��دوث  لتجنب  وفورية  وجذرية 
الق�صاء  على  ت�صاعدكمِ  التي  الطبيعية  الو�صفات  م��ن  بعدد 

نهائياً على ق�صرة ال�صعر.
 

التفاح وخل  احللبة  بذور  و�سفة   1-
اأهم املكونات التي ت�صاعد على الق�صاء  تعد بذور احللبة من 

على ق�صرة ال�صعر.
 حت��ت��وي احل��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ه��ام��ة منها 
الربوتني والبوتا�صيوم وفيتامني C بالإ�صافة اإىل الأحما�ض 
الأمينية التي حتد من ت�صاقط ال�صعر وعاج فروة الراأ�ض من 

الق�صرة.
املياه  ليلة و�صحاها ثم   �صعي ملعقتني من بذور احللبة يف 
قومي بطحنها لت�صبح على �صكل عجينة ثم �صعيها على فروة 
اإغ�صليها باملاء الذي مت نقع احللبة  الراأ�ض ملدة ن�صف �صاعة. 

فيه م�صاءاً.
التفاح  خ��ل  م��ع  املنقوعة  احللبة  ب���ذور  و���ص��ع  ��ا  اأي�����صً ميكنكمِ   
و�صربها يف اخلاط لعمل عجينة وو�صعها على فروة الراأ�ض 

هذا  ت��ك��رار  ُيف�صل  ال��ف��ات��ر.  ب��امل��اء  �صطفه  ث��م  قليلة  لدقائق 
العاج حتى التخل�ض من الق�صرة نهائياً.

 
التفاح وخل  الورد  ماء  و�سفة   2-

طريق  عن  نهائياً  ال��راأ���ض  ق�صرة  على  الق�صاء  ميكنكمِ 
اإ�صافة خل التفاح.  يتم  عمل و�صفة ماء الورد مع 

حت�صر الو�صفة عن طريق غلي 5 اأوراق من 
ال��ورد ثم  م��اء  كاأ�ض من  النعناع مع 

خل  باإ�صافة  القيام 

التفاح وو�صعه يف زجاجة ملدة 24 �صاعة.
 قومي بتدليك فروة الراأ�ض وترك اخلليط عليه حتى يجف 
هذه  تكرار  على  حتر�صي  اأن  يجب  باملاء.  ا�صطفيه  ثم  متاماً 
النتيجة  على  احل�صول  حلني  ا�صبوعياً  واح��دة  مرة  الو�صفة 
من  واحل��د  ال�صعر  ق�صرة  على  نهائياً  والق�صاء  منها  املرجوة 

حكة اجللد.
 

النيم اأوراق  و�سفة   3-
باحلكة  ال�صعور  م��ن  احل��د  يف  فعاليتها  النيم  اأوراق  اأث��ب��ت��ت 
متاماً  الق�صرة  ظهور  منع  على  تعمل  حيث  ال��راأ���ض  ف��روة  يف 
فروة  يف  تنمو  التي  خا�صة  الفطريات  من  نهائياً  والتخل�ض 

الراأ�ض. 
هي تعد عاًجا فعاًل للق�صاء على تواجد ق�صرة ال�صعر.  لكن 
هناك الكثر من الن�صاء ل يف�صلونها لرائحتها غر املحببة. 
قومي باإ�صافة 4 ماعق من اأوراق النيم اإىل 5 اأكواب من املاء 

بت�صفية  قومي  �صاعة.   24 ملدة  ُمغطاة  واتركيها  ال�صاخن 
 . �صعركمِ بها  وا�صطفي  املياه 

ميكنكمِ عمل عجينة 
من اأوراق النيم 

وت���دل���ي���ك 
ف���روة 

الراأ�ض بها وتركها ملدة �صاعة ثم اإ�صطفي �صعرك باملاء.
 

اخلبز �سودا  اإ�ستخدام   4-
احلفاظ  يف  الراأ�ض  ف��روة  على  اخلبز  �صودا  اإ�صتخدام  ي�صاعد 

على م�صتوى الهيدروجني يف ال�صعر ب�صكل كبر.
فروة  من  امليت  اجللد  خايا  اإزال���ة  على  اخلبز  �صودا  تعمل   
ال��راأ���ض. من  ال��راأ���ض مما ي�صاعد على احل��د من ظهور ق�صرة 
الأف�صل اأن تغ�صلي ال�صعر قبل فركه ب�صودا اخلبز ليكون رطباً 
واإتركيه لب�صع دقائق وا�صطفيه باملاء فقط مع عدم اإ�صتخدام 

ال�صامبو. 
ميكنكمِ اإ�صافة كمية �صغرة اإىل ال�صامبو من �صودا اخلبز قبل 
غ�صل ال�صعر مما يحد من ظهور الق�صرة متاماً. ميكنكمِ كذلك 
غ�صل ال�صعر بخليط من �صودا اخلبز وال�صامبو اخلا�ض بكمِ 
لزيادة ملعانه. هذا ي�صاعدكمِ على التخل�ض نهائياً من الدهون 

الزائدة التي توجد يف فرة الراأ�ض كبديل لل�صامبو اجلاف.
 

الليمون وع�سري  الهند  جوز  زيت  و�سفة    5-
الهند  جوز  زيت  فوائد  كن�صاء  لدينا  املعروف  من 
ال�صعر  تغذية  على  يعمل  حيث  لل�صعر  املميزة 
التق�صف واحلد من  اأو  التلف  وحمايته من 
ظ��ه��ور ق�صرة ال�����ص��ع��ر.اإم��زج��ي ع��زي��زت��ي 5 
ماعق من زيت جوز الهند مع ملعقتني 
بتدليك   واب����داأي  الليمون  ع�صر  م��ن 
فروة الراأ�ض ملدة 20 دقيقة مت�صلة يف 

حركات دائرية.
 ه���ذا ي��ح��د م��ن ظ��ه��ور ق�����ص��رة ال�صعر 
الهند وع�صر  ج��وز  زي��ت  لأن  ن��ظ��راً 
العديد  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي��ان  ال��ل��ي��م��ون 
وامل�صادة  امل��ط��ه��رة  اخل���وا����ض  م���ن 
اأكرث  م��ن  ُت��ع��د  ال��ت��ي  للفطريات 
الأ�صباب التي ت�صاهم يف ظهور 
اجللد  وح��ك��ة  ال�صعر  ق�����ص��رة 

والتهاب فروة الراأ�ض.

 ي��ح��ت��وي ك���ل م��ن��زل ع��ل��ى اخل���م���رة ف��ه��ي ل غ��ن��ى ع��ن��ه��ا يف 
ال�صتخدامات املنزلية �صواء من اجل اإعداد الطعام اأو حتى 

ا للعناية بالب�صرة. تنظيف املنزل واأي�صً
فاذا  الب�صرة،  ونعومة  ن�صارة  لتح�صني  �صروري  عن�صر  هي 
كنتمِ ترغبني يف احل�صول على ب�صرة نقية ذات مظهر جذاب 
التي  الأقاويل  العديد من  ا�صتعمال اخلمرة. هناك  عليكمِ 

تفيد باأنها خطر على الب�صرة لأنها حتتوي 
ولكن  ال��ك��ح��ول  م��ن  ن�صبة  ع��ل��ى 

الأم�����ر غ���ر �صحيح  ه���ذا 
ففوائدها  اإط������اًق������ا 

عظيمة،  ل��ل��ب�����ص��رة 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل على 
ت���ط���ه���ر ال���وج���ه 
البكتريا  م����ن 
وامل�����ي�����ك�����روب�����ات 
ت�صاعد  ال�صارة. 

احلد  على  ا  اأي�صً
م���ن ظ��ه��ور حب 
والبثور  ال�صباب 

يف 

الوجه كما تزيد من ن�صارة الوجه ب�صكل ملحوظ بالإ�صافة 
اإىل اأنها تزيد من معدل اإنتاج كرات الدم احلمراء مما يعطي 

الوجه �صحة ون�صاط.
 

هيا بنا نتعرف مًعا على اأهم فوائد اخلمرة على الب�صرة من 
تفتيح وترطيب!

 
وترطيبها الب�سرة  تنظيف   1-

ال��ب�����ص��رة م��ن كافة  ت�����ص��اع��د اخل��م��رة ع��ل��ى تنظيف 
ال�صوائب التي توجد بها، حيث ت�صاهم املا�صكات 
التي حتتوي على اخلمرة يف التخل�ض نهائياً 
م���ن خ���اي���ا اجل���ل���د امل��ي��ت��ة وت��ن��ظ��ي��ف الوجه 
تق�صرها.  ط��ري��ق  ع��ن  وترطيبها  والب�صرة 
الرائعة  الطبيعية  امل��ك��ون��ات  م��ن  اخل��م��رة 
ب�صرتكمِ  ن�صارة  ا�صتعادة  م��ن  تتمكن  التي 
ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  ك��م��ا حت��ت��وي  وتفتيحها 
مظهرها  للب�صرة  تعيد  التي  الفيتامينات 
احليوي وت�صاعد على التخل�ض من ال�صحوب 
واآث��ار الإجهاد. امزجي اخلمرة مع احلليب 
لعمل ما�صك متجان�ض فهذا املا�صك ي�صاعد على 
تنظيف الب�صرة وتنظيف امل�صام وتفتيحها. 
ع��م��ل عجينة  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب 
م��ت��ج��ان�����ص��ة وف���رده���ا 
ع�����ل�����ى ال����ب���������ص����رة 
وت��رك��ه��ا مل���دة ربع 
ث���م �صعي  ���ص��اع��ة 
ب���ع�������ض ق���ط���رات 
على  احل�����ل�����ي�����ب 
زيليه  ث��م  الب�صرة 
و�صوف  ال���ف���ات���ر  ب����امل����اء 
نظيفة  ب�����ص��رة  ع��ل��ى  حت�صلي 

ونقية.
 

-2 حتد من ظهور حبوب الب�سرة 
والبثور

حتد اخلمرة من ظهور حب ال�صباب 

باملعادن  غنية  فهي  وف��ع��ال  اآم���ن  ب�صكل  ال��وج��ه  يف  وال��ب��ث��ور 
والفيتامينات والأحما�ض الأمينية مما جعلها تت�صدر لئحة 
ال�صتفادة منها  املتعددة. ميكنكمِ  املنافع  ذات  الغذائية  املواد 
لعمل ما�صك يقلل من ظهور البثور وهو عبارة عن ملعقة 
كبرة من اخلمرة و2 ملعقة كبرة من احلليب الدافئ مع 
ملعقة كبرة من الع�صل. ذوبي اخلمرة يف احلليب الدافئ 
على  اخلليط  و�صعي  ع�صل  كبرة  ملعقة   1 مع  واخلطيها 
الب�صرة بعد غ�صلها جيداً باملاء الدافئ ثم البارد على الفور 
ثم �صعي كرمي مرطب. لزيادة فاعلية املا�صك ميكنكمِ اإ�صافة 
�صفار البي�ض خا�صة للب�صرة الدهنية لأنها الب�صرة الأكرث 
زيت  اإىل  بالإ�صافة  ال�صباب  التجاعيد وحب  عر�صة لظهور 

الذرة اأو زيت الزيتون للب�صرة اجلافة واملجهدة.
 

ال�سوداء الهالت  تفتح   3-
اإليكمِ  الفتيات،  معظم  ت��وؤرق  م�صكلة  ال�صوداء  ال��ه��الت  تعد 
م��ا���ص��ك خ��ا���ض م��ن اخل��م��رة م��ن اأج���ل ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى هذه 
وال�صهر  والإره���اق  النوم  قلة  عن  الناجتة  ال�صوداء  الهالت 
ي��زي��د م��ن ظ��ه��وره��ا ب�صكل ملحوظ.  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة مم��ا 
كبرة  الن�صا مع ثاثة ماعق  كبرة من  ملعقة  اح�صري 
ال��ورد وملعقة كبرة من اخلمرة مع ملعقة من  م��اء  من 
زيت اللوز مع ملعقة من ع�صر اخليار. قومي باإذابة الن�صا 
امل��ك��ون��ات الأخ����رى. غطي  ال���ورد ث��م ا�صيفي بقية  م��ع م��اء 
العيون ب�صا�ض و�صيفي بقية املزيج فوق ال�صا�ض ملدة ل تقل 
عن ع�صرة دقائق وزيلي ال�صا�ض عن العيون واغ�صليها جيداً 

باملاء الفاتر و�صوف جتدي نتيجة مبهرة.
 

من  واحل����د  اخل�����دود  ام���ت���الء  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د   4-
التجاعيد

ت�صاعد اخل��م��رة ك��ذل��ك ع��ل��ى اإخ��ف��اء ع��ام��ات ال��ع��ج��ز عن 
تخفي  فهي  وب��ال��ت��ايل  ��ا  اأي�����صً وت�صمينه  ال��وج��ه  �صد  ط��ري��ق 
عامات ال�صيخوخة التي تظهر على الب�صرة مع التقدم يف 
ال�صن، كما تعمل على حتفيز اإنتاج الكولجينباجللد امل�صوؤول 
عن مرونة الب�صرة. اح�صري ملعقة من اخلمرة مع ملعقة 
�صغرة من الع�صل الأبي�ض مع ثاثة كب�صولت من فيتامني 
E واإخلطي املكونات جيداً حتى تتجان�ض ووزعي القناع على 
الب�صرة. اتركيه على الب�صرة ملدة ل تقل عن 30 دقيقة ثم 

ا�صطفيه 
ب�����������امل�����������اء 

ال��������������ب��������������ارد 
الكرمي  و�صعي 

امل������رط������ب. ك�����رري 
مرتني  امل����ا�����ص����ك  ه�������ذا 

على  لتح�صلي  بالأ�صبوع 
نتيجة مميزة.

 
الب�سرة التهابات  تهدئة   5-

احلروق  اإزال��ة  يف  اخلمرة  ت�صاهم 
ال��ت��ي ت��وج��د ب��ال��وج��ه ال��ت��ي تنتج عن 

ال�صم�ض لفرتة  املبا�صر لأ�صعة  التعر�ض 
اأن��ه��ا ت�����ص��اع��د على  ط��وي��ل��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

احلد من �صحوب واحمرار الب�صرة وتعطي الب�صرة 
مظهر لمع وجميل ومميز. قومي بح�صار ملعقتني من 

ال��ورد وقلبي اخلليط  اإىل كوب من ماء  اخلمرة و�صيفيها 
جيداً و�صعيه على الوجه مبا�صرة. اتركيه ليجف متاماً ملدة 
ال��ب��ارد. اخلمرة  ب��امل��اء  اإغ�صليه  ث��م  دقيقة   20 ع��ن  تقل  ل 
الب�صرة  كتفتيح  الهامة  الفوائد  من  العديد  الب�صرة  تعطي 

لأنها مادة طبيعية ل يوجد اأي مواد �صارة بها.

خالل  وال�سباب  الن�ساء  بني  �سيوعًا  امل�سكالت  اأكرث  من  ال�سعر  ق�سرة  تعد 
داخل  �سواء  ال�سديد  الإح��راج  كن�ساء  لنا  ت�سبب  لكنها  الراهنة،  الفرتة 

املنزل اأوخارجه.

عن�سر �سروري لتح�سني ن�سارة ونعومة الب�سرة

اخلمرية للح�سول على ب�سرة نقية ذات مظهر جذاب

ت�سبب الإحراج ال�سديد �سواء داخل املنزل اأو خارجه 

و�سفات جمربة للتخل�س من 
ق�سرة ال�سعر
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اأبحث دائمًا عن الأف�سل وهذا الأمر ي�ساهم يف تطّوري

هيفــــاء وهبـــي : اأحــــب اأن اأغـــني بل�ســـان حـــال النـــا�س
-الفن هو �سيء نح�ّسه ونعرّب عنه مبو�سيقانا وبكالم اأغنياتنا

• بني الرهان عليكمِ كممّثلة وبني الرهان عليكمِ 
يف  كممثلة  ت��ف��ّوق��تمِ  اأن���ك  يف  ���ص��ك  ل  كمغنية، 
)احلرباية(،  م�صل�صل  واآخ��ره��ا  اأع��م��ال��ك 
تقّدمني  اأن������تمِ  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  ويف 
كمغنية.  �����ص����ارب����ة  اأغ����ن����ي����ات 
الفنانات  ه����ن  وق���ل���ي���ات 
ال�����ل�����وات�����ي جن����ح����ن يف 
التوفيق بني التمثيل 
فكيف  وال������غ������ن������اء. 
مت��ّك��ن��تمِ م��ن حتقيق 
هذين  ب�����ني  ال�������ت�������وازن 

املجالني؟
َتك�صف عن  امل��وه��ب��ة  اأح��ي��ان��اً   -
اأحب  اأنني  اأعرف  نف�صها بنف�صها. 
امل�صرح كما اأعرف اأنه توجد يف داخلي 
اأع��رّب عنها. ومع الوقت  اأن  اأح��ّب  اأ�صياء 
اكت�صفُت اأن التعبر عن هذه الأمور ميكن 
اأن يكون م��ن خ��ال اأك��رث م��ن جم��ال، تندرج 

جميعها يف اإطار الفن.
اأنني  اأع���رف  اأك���ن  مل  التمثيل،  اإىل  بالن�صبة 
وعادًة  التعبر.  على  الطاقة  هذه  كل  اأملك 
احلظ  يحالفنا  ع��ن��دم��ا  الأم����ر  ه���ذا  يتحقق 
هذه  ع��ن  بالتعبر  لنا  ي�صمح  ع��م��ٍل  بتقدمي 
الطاقة. واأنا حالفني احلظ بالتمثيل، بعدما 
كنُت حققُت النجاح يف جمال الغناء ومن خال 
على  اإجماع  هناك  حيث  امل�صرح،  على  اإطالتي 
)اأن هيفاء جتلب التفاوؤل والأمل(، لأن نوع الفن 
الذي اأقّدمه يف اأغنياتي فيه هذه امل�صحة. ولكن يف 
فاجاأُت  كما  متاماً  بنف�صي  فوجئُت  التمثيل،  جمال 
من  عالياً  خم��زون��ا  متلك  كممثلٍة  بنجاحي  النا�ض 
الأحا�صي�ض بدا وا�صحاً من خال اأدائي التمثيلي كما 

من خال الآراء النقدية التي قّيمت جتربتي كممثلة.

التمثيل؟ يف  موهبتك  ا�صتغللت  • وكيف 
- عندما اأدركُت اأنني اأمتّتع مبوهبة التمثيل عملُت على تغذية هذه املوهبة 
كي ت�صبح اأكرث غنى، وذلك من خال احلر�ض على اختيار املحتوى الذي 
معها  اأتفاعل  والتي  تعنيني  التي  املوا�صيع  انتقاء  على  والرتكيز  اأّق��دم��ه 
عند قراءة ال�صيناريو اأو الق�صة. ومن هذا املنطلق اأدركُت اأنني قادرة على 
العطاء كممثلة من خال هذه املوا�صيع، لأن الفنان يعرف اأين ي�صتطيع 
اأن يعطي اأكرث، واأنا حر�صُت على اختيار الأدوار التي تطلق العنان للتعبر 
بحرية عن اإح�صا�صي وم�صاعري. التمثيل اأعطاين هذه امل�صاحة، لأنني من 
حة بينما من خال التمثيل اجتهُت نحو  خال الغناء ذهبُت اإىل منطقة فرمِ
منطقة فيها غنى يف التعبر عن الأحا�صي�ض املرهفة، واحلمد هلل جنحُت يف 
ذلك، وهذا الأمر اأعتربه نعمة لأنني اأملكه، ولأنني يف الوقت نف�صه اأثبُت 
جناحي فيه. التمثيل لي�ض مزحة، خ�صو�صاً اأن ما اأقدمه فيه عمق ولي�ض 

�صطحياً.
هناك  اأن  خ�صو�صاً  التمثيل،  جمال  دخول  يف  تاأخرتمِ  اأنك  ترين  هل   •

تردداً وخوفاً عند اأي مغنٍّ يرغب يف التوجه نحو هذا املجال؟
اأن التجارب  اأت��اأّخ��ر على الإط��اق يف دخ��ول جمال التمثيل. �صحيح  - مل 
التي خ�صُتها لي�صت كثرة، والبداية كانت من خال فيلم )دكان �صحاتة( 
اأنها لي�صت  اأع��وام وهذا لي�ض بالفرتة الق�صرة، كما   8 اأي قبل نحو منذ 
كان  البداية  يف  الغناء.  جم��ال  فيها  دخلُت  التي  الفرتة  عن  زمنياً  بعيدة 
عندي �صيء من ال��رتدد، لأنني كنت اأرغ��ب يف اأن اأك��ون يف املكان ال�صحيح، 
واأن يكون حويل َمن يوّجهني ب�صكل �صحيح. يف الغناء اأكون ملكة م�صرحي، 
اأما يف التمثيل فاأكون تلميذة مطيعة، واأنا اأردُت اأن اأكون تلميذة مطيعة مع 
دي. يف التمثيل يوجد اأ�صخا�ض معي،  ب، وهذا هو �صبب َتردُّ الأ�صتاذ املنا�صمِ
ول�صُت اأنا امل�صوؤولة الوحيدة عن جناح عملي التمثيلي، من هنا يفرت�ض اأن 
ل�صُت ملكة  نون توجيهي لأنني  ُيح�صمِ الذي  املنا�صبني  ال�صخا�ض  اأكون مع 

دي يف دخول جمال التمثيل له اأ�صبابه. نف�صي. ومن هنا َتردُّ
اإدارتهم؟ حتت  عملتمِ  الذين  املخرجني  كل  عن  را�صية  اأنتمِ  • هل 

اأب��داأ ب�صكٍل مثايل منذ اأول  اأك��ون را�صية. كممثلة، ل ميكن اأن  - يجب اأن 
ال�صا�صة،  اأ�صاهد نف�صي كممثلة على  اأنا ل  اأتعّلم. وع��ادًة،  اأن  يوم بل يجب 
واإذا ح�صل هذا الأمر اأ�صعر بتوّتر واأبحث عن اأي غلطة واأقول كان باإمكاين 
ل األ اأ�صاهد  اأن اأقّدمها ب�صكل اأف�صل. هذا الإح�صا�ض يجّننني، ولذلك اأف�صّ
نف�صي، لأنني اأبحث دائماً عن الأف�صل وهذا الأمر ي�صاهم يف تطّوري مع 

الوقت.
رين لألبومك اجلديد واملفاجاأة اأنك �صت�صاركني يف كتابة وتلحني  • حت�صّ

بع�ض الأغنيات. ما مدى �صحة هذا الكام؟
- �صاركُت يف كتابة بع�ض موا�صيع اأغنيات، ولكن هذا ل يعني اأنني كتبُتها 
اأفكارها  ط��رح��ُت  اأن���ا  الأل��ب��وم  اأغ��ن��ي��ات  غالبية  للكلمة.  احلقيقي  باملعنى 
بتناولها يف  اأرغ���ب  ك��ن��ُت  اأف��ك��ار معّينة  ه��ن��اك  كتبها.  ال���ذي  ه��و  وال�����ص��اع��ر 
معّينة  �صخ�صية  حال  بل�صان  اأغّني  اأنا  الأغنيات  بع�ض  يف  مثًا،  اأغنياتي. 
ول اأتكلم عن نف�صي، كما يح�صل يف الأغنيات عادًة. ولذلك ميكن القول اإن 
الألبوم يت�صمن اأفكاراً جديدة، كما اأن ثمة فكرة اأغنية يل بالكامل ولكن 
ال�صاعر هو الذي �صاغها. دائماً توجد عندي موا�صيع اأحب اأن اأطرحها يف 

اأغنياتي واأكون اأنا البادئة فيها.
• هل اختيارك لاأفكار واملوا�صيع التي تطرحينها ي�صاعدك على تقدمي 

الأغنية ب�صكل اأف�صل؟
- طبعاً. اأت�صاءل دائماً ملاذا يقّدم املغني اأغنيات بل�صان حاله، ول يقّدم اأغنيات 
عن ق�ص�ض �صمعها وتعود لأ�صخا�ض يف حميطه. اأحب اأن اأغني بل�صان حال 
هم  النا�ض، لأن الأغنية بذلك ت�صل اإىل النا�ض اأكرث، اإذ ي�صعرون باأنها تخ�صّ

وتذّكرهم باأنف�صهم.
الأحلان؟ اإىل  • وبالن�صبة 

- الأحلان َتوّزعْت على اأ�صماء كثرة.
حلناً؟ توقيعك  الأغنيات  بع�ض  حتمل  • األ 

اأ�صدقائي  لأح���د  فاأعطيها  معني  حل��ن  )ت��ي��م��ة(  ب��ب��ايل  يخطر  اأح��ي��ان��اً   -
امللحنني فيكملها.

يكتبون  الذين  الأجانب  الفنانني  طريقة  بنف�ض  تعملني  كاأنك  يبدو   •
ويلحنون ويغنون اأعمالهم؟

الفن  وبجراأة.  اخلا�صة  جتاربهم  كتابة  اإىل  مييلون  الأجانب  الفنانون   -
ل يرتبط بهوية، ول ميكن التفريق بني فنان اأجنبي وفنان عربي. الفن 
هو �صيء نح�ّصه ونعرّب عنه مبو�صيقانا وبكام اأغنياتنا. اإذا توافرت موهبة 
الكتابة والتلحني عند املغني فهذا اأمر جيد، ويف حال مل تتوافر ميكن اأن 

نو�صل اأفكارنا لل�صاعر على اأن جتري كتابتها بالطريقة التي نريدها.
الألبوم؟ لطرح  حمدد  موعد  هناك  • هل 

حة وتنا�صب اأجواء  - من املفرت�ض اأن ُيطرح قريبا، خ�صو�صاً اأن اأغنياتي فرمِ
ال�صيف، علماً اأن يف الألبوم بع�ض الأغنيات )الفاخرة( اإىل حّد ما.

ليلى علوي تو�سح �سبب اعتذارها عن 
تكرميها يف بيفريل هيلز
قالت الفنانة امل�صرية ليلى علوي، اإنها 
اعتذرت عن عدم ال�صفر اإىل الوليات 
امل��ت��ح��دة حل�����ص��ور ح��ف��ل ت��ك��رمي��ه��ا يف 
اإث�����ر احلالة  ع��ل��ى  اأجن���ل���ي�������ض،  ل���و����ض 
غرفة  ودخ��ول��ه��ا  ل��وال��دت��ه��ا  ال�صحية 
الأخ���رة. الأي����ام  يف  الفائقة  العناية 
وذكرت علوي )اأن اجلميع يدرك متاماً 
مدى حر�صي على الوفاء بالتزاماتي 
من  مفر  هناك  يكن  مل  لكن  املهنية، 
العتذار، لأنني ل اأ�صتطيع ترك اأمي 
يف ه��ذه احلالة احل��رج��ة، مهما كانت 
واأهم  اأغلى  فهي  وامل���ربرات،  الأ�صباب 
تف�صح  مل  ح��ي��ات��ي(.ل��ي��ل��ى  يف  اإن�����ص��ان 
عن مر�ض والدتها، رغم مر�صها من 
اأ�صهر، اإل اأنها ا�صطرت اإىل ذلك حتى 
ل ي�صاء فهم اعتذارها عن عدم ح�صور 
حفل التكرمي، وت�صاوؤل جمهورها عن 
اأ���ص��ب��اب غ��ي��اب��ه��ا، وال��ت��ف�����ص��ر اخلاطئ 
ل���ع���دم ظ��ه��وره��ا يف و���ص��ائ��ل الإع�����ام 

خال الأ�صهر الأخرة.
قالوا  امل�صرية  الفنانة  م��ن  مقربون 

اإن والدتها نقلت اإىل امل�صت�صفى اأواخر 
ب�صعف  اإ�صابتها  بعد  ال��ف��ائ��ت  يونيو 
يف  ت��ده��ور  عنه  نتج  القلب،  ع�صلة  يف 
حت�صن  وبعد  اجل�صم،  وظ��ائ��ف  بع�ض 
اإىل  الكبرة  النجمة  �صافرت  حالتها، 
ب��روت لت�صلم )ج��ائ��زة الإجن���از( من 
ا�صطرت  ل��ك��ن��ه��ا  )ب���ي���اف(،  م��ه��رج��ان 
للعودة بعد اأقل من 24 �صاعة، نتيجة 
حدوث تدهور مفاجئ حلالة والدتها، 
واإ�صابتها بهبوط يف القلب نقلت على 

اإثره اإىل العناية الفائقة.
اختارت  )ان���ي���ج���م���ا(،  جم��ل��ة  وك���ان���ت 
ال���ن���ج���م���ة ل���ت���ك���ون ����ص���ي���ف ال�������ص���رف، 
والنجاح  )ال���ربي���ق  ج���ائ���زة  وم��ن��ح��ه��ا 
الفني  مل�����ص��واره��ا  ت���ك���رمي���اً  ال���ع���رب���ي( 
التي  املتميزة، وهي اجلائزة  واأعمالها 
خال  ال��ث��ال��ث،  للعام  املجلة  متنحها 
اجلاري  اأغ�صط�ض   7 ي��وم  ي��ق��ام  حفل 
من  ع��دد  ويح�صره  هيلز،  بيفريل  يف 
كبار ال�صخ�صيات العربية املرموقة يف 

الوطن العربي.

بعد طول غياب.. هاين �سالمة 
يعود لل�سينما بـ )عمر االأزرق(

يبداأ الفنان هاين �صامة فور عودته من الوليات املتحدة 
حيث مي�صي اإجازته راهناً ت�صوير فيلمه اجلديد )عمر 
اإح�صان.الفيلم يعود من خاله  الأزرق( مع املخرج وائل 

�صامة اإىل ال�صينما بعد طول غياب، ورمبا ُيعر�ض بداية 
مع  العمل  فريق  بقية  اختيار  يجري  فيما  املقبل،  العام 

ا�صتئناف جل�صات الت�صوير.

جناحها يف الغناء ان�سحَب جناحًا على عملها يف التمثيل، فتمّكنْت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من التفوق يف املجالني، يف حني 
اأن قليالت جدًا هّن الفنانات اللواتي ا�ستطعن التوفيق بني املجالنْي.

على امل�سرح، تعترب وهبي يف هذا احلوار، اأنها ملكة م�سرحها، وعلى ال�سا�سة هي ملكة اأدوارها، واإن كانت َتعترب اأنها يف 
التمثيل )تلميذة مطيعة( تعمل حتت اإدارة خمرج ُيديرها )واأردُت اأن اأكون تلميذة مطيعة مع الأ�ستاذ املنا�ِسب، وهذا 

دي يف دخول جمال التمثيل(. �سبب َتردُّ
من  اآخر كمغنية  بنجاٍح  ُجه  �َسُتَتوِّ الأخري )احلرباية(،  اللبنانية يف عملها  النجمة  الذي حققْته  الكبري  النجاح 

خالل األبوم جديد �ساركْت فيه غناًء وتلحينًا، وهي تعمل حاليًا على اإجنازه ومن املتوّقع اأن يب�سر النور قريبا.
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ن���ب���اه���ا ي���ال�������س���ّع���ار م��ل��ي�����������ون��ي���ّ��������ه 

جل����ل����ه ن���������س����وغ امل���ل���ح���م���ه ون��ع��ل��ن��ه��ا

����د احل����ّي����ه  ل����ع����ي����ون ب�����و خ����ال����د ن���������سّ

وال����ل����ي ي���ب���ا ي�������س���ارك ب���ه���ا ي����ا ح���ّي���ه 
مرمي النقبي )�سجايا الروح( 

ال���ع���روب���ه و ع���زه���ا ون��ام��و���س��ه  ف��خ��ر 

ك����ل ال��ق�����س��ي��د ب�����س��ي��خ��ن��ا ي��ت��ن��وم�����س 

ف���ّي���ه  يف  ون���ح���ت���م���ي  ْب�����������ذراه  ن���ْح���ي���ا 

ي���ح���ل���ى ب���و����س���ف���ه وذك���������ره وط�����ارّي�����ه 
علي بن �سميل الكعبي 

ه�������ذا حم����م����د ول�������د زاي���������د ي������ا ال���ل���ي

ال���ق���اي���د ال���������س����دي����ق  الأخ  ال������وال������د 

ح���ي���ه اهلل  و  ف�����ي�����ه  زاي�����������د  اف�������ع�������ال 

ع�����ادي�����ه ه�������ب  ال�����ق�����ل�����ب  يف  حم����ب����ت����ه 
�سعد عمر اخلرجي

ي�����اح�����ي ط������اري������ه ال�������س���ق���ر ي���اح���ّي���ه

ف����ي����ه ن����ت����ف����اخ����ر ن���������س����رع ن���ك���ّم���ل���ه���ا

����س���ي���خ ال���������س����ي����وخ ال�����ل�����ي ذران�����������ا ف���ّي���ه

ن�����ه�����دي ل�����ه اب�����ي�����ات ال�������س���ع���ر األ����ف����ّي����ه
نورة ال�سبيعي

ل���ع���ي���ون ب����وخ����ال����د ������س�����دوق ال��ن��ي������ّ��ه

ح���ن���ا ج�����ن�����وده ����س���ي���دي ب��وخ��ال��������������د

م������ا ن���ن���ق�������س���ر ي��������وم امل�������واق�������ف ح���ّي���ه

ن�����وق�����ف ع����ل����ى �����س����ان����ه ن�����ه�����ار ال���ه���ي����ّ���ه
حمدان_القايدي 

م��ع��ن��������ّي�����ه حم���ب���ت���ه  ان  وال���ل�����������ه  اي 

����ذ جل��ل��������ه ل����و ي���ط���ل���ب ال�������س���ع���ب���ه ُت����ن����َفّ

ب���ق���ل�����������وب ���س��ع��ب��������ه م���ّي�����������ٍة ب��امل��������ّي�����ه 

ل�����و ه�����ي ب�����اآخ�����ر ه����ال����ك����ره الأر�����س����ّي����ه
الّلولــو بنت ذيــاب

ق����������رٍم  ل����ي����ا ث����������ارت ن�����ه�����ار ال���ه���ي���ج���ا

ق����������وٍل ث�����ب�����ات م���������س����دق����ه ب���ف���ع���ول���ه

ي�����ط�����ق ��������س�������دره ل����ل����ق����ا م�������ن زّي����������ه؟

وال������ق������ول ي���ك���ف���ي ����س���ام���ل���ه ع�����ن غ���ّي���ه
علي الدهم�سي

 ،، ون�������س���ون���ه  ل���ل���وط���ن  ج�����ن�����وٍد  ح���ن���ا 

 ،، اف���ع���ال���ه  يف  ال���ن���ا����س  ق���ل���وب  ي��ح��ك��م 

ل����ع����ي����ون اب�������و خ�����ال�����د جن�����ي ب���ال���ه���ّي���ه 

وت���������س����رق اإم������������ارات ال�����وف�����ا م�����ن ���س��ّي��ه
بندر_الفدغو�ش

ب�����و خ�����ال�����د ال�����ل�����ي م���ع���ت���ل���ي م�����ق�����داره

اب������الده ي�������س���ون  ����س���ي���ٍف  الأمم  ب�����ني 

ع���������ّز وم������ك������ان������ة وق������ي������م������ٍة دول������ّي������ه

����ِع����ر َح���رب���ّي���ه غ���ّن���ي���ت م�����ن ع������ذب ال���������سِّ
الفنان حممد الهاملي 

ي�������س���ت���اه���ل ال�����غ�����ايل ن���ع���م ي�����س��ت��اه��ل

ت���ويف و  احل���������روف  ات�������س���د  م  ل����ك����ْن 

���س��ع��رّي��ه م��ل��ح��م��ه  و����س���ف���ه  ب  ن���ك���ت���ب 

م�����ن ه�����و ل�����زاي�����د ن�������س���خ���ٍة ا����س���ل���ّي���ه
فطيم احلرز 

م����ن ����س���اف اب�����و خ���ال���د ت���ذك���ر زاي����د

م�����ن ف�����ك�����رة وق���������وة ف�����ع�����ال مْي���ي���ن���ه

ل����و�����س����اف ه�����ّي�����ه وال����ف����ع����اي����ل ه���ّي���ه

الر�����س����ّي����ه ال�����ك�����ره  يف  م���ث���ل���ه  م����اح����د 
حممد النقبي 

ي�����س��ل��م ل���ن���ا حم���م���د وي�������س���ل���م ك���ّف���ه 

ب�������س���وره ون�������س���ري  ����س���ّف���ه  ����س���ّف���ن���ا  يل 

ال�����ل�����ي ع����ل����وم����ه ب�����ال�����وف�����ا م����ره����ّي����ه 

ح���ّي���ه ل������ه  ون������ارن������ا  ط�������ال  ق�������ال  ان 
حممد ال�سالومي  

يكفي و  (  ي�سد  خ��ال��د  اأب����و  ط����اري  ) 

وال�����س��ّده ال���ّرخ���ا  يف   ) خليفه   ( مي��ن��ى 

زّي����ه اخل����الي����ق    م����ا  ن����الق����ي    ب����ني     

وال��ن��ّي��ه ��ب��ه  اأب���ون���ا  يف  ال�����سّ  ) زاي����د   ( و 
عبداهلل بن فهم احلمودي 

ان���������س����ه����د  اّن���������ا ن���ف���ت���خ���ر مب���ح���م���د 

ه��������ذا ول��������د زاي���������د وزاي�����������د ب���اق���ي

ح��ّي��ه ب����و  رح�����م  ل  اف���ت���خ���رب���ه  ل  وم�����ن 

م�����ا غ������اب م�����ن ب�����ني ال�����ع�����رب ط����ارّي����ه
جاراهلل ال�سدي 

كلها امل�����واق�����ف  ف���خ���ر  ال����ع����رب  ف���خ���ر 

احل������ر الأ�����س����ق����ر ب����امل����واق����ف ح��اك��م

ّزي������ه ب������ه  ول  زاي����������د  اب��������ن  حم����م����د 

ح�����ّي�����ه ه������ال ي�����اح�����ي   ح�����ّي�����ه  ح���ّي���ه
ال�ساعرة ولهة ال�سوق* �سيخة املقبايل  

 .. ال���ط���اري  ف��ي��ه��ا  دار  امل��ج��ال�����س  اذا 

 .. امل���ع���ن���ى  م���اي���ط���ري ج��م��ي��ل  لب�����د 

ط�����اري ال����رج����ال اأه�����ل ال����ع����زوم احل��ّي��ه 

حم����م����د ال���������س����رغ����ام وح���������س ال���ه���ّي���ه
عبداهلل بن �رسور ال�سام�سي 

م���ا����س���ّي���ه  درر  ب����وخ����ال����د  ل���ع���ي���ن���ك 

رج������ال م��ات��خ�����س��ى ال����وغ����ى م��ق��دام��ه

���ق���ردّي���ه وي�����ف�����داك ���س��ع��ب ْرج�����ال�����ه ����سْ

ف����دوّي����ه  ل����ك  امل������وت  َع  ح���و����س  ت������ورد 
حممد النحوي 

ب����رت����ب ق���ايف ي���اب���وخ���ال���د    جل���ل���ك   

ح������روف اأ����س���م���ك ن����وره����ا ب����ك ���س��ايف

ن����ط����وي  ط��ّي��ه و  ال�����واه�����ي    َب������ه  ن������رد 

ت����رع����ب  ������س�����راذم   رو����س���ه���ا  ك���احل���ّي���ه
حمدة العو�سي

ي�������س���ت���اه���ل ال���ط���ّي���ب واب�������ن ال���ط���ّي���ب

وم����ت����وا�����س����ع  ووايف  ك�������رمي   �����س����ي����ٍخ 

 م������ن دم�����ن�����ا ن���ن�������س���ج ل������ه ال����ق����اف����ي����ه 

 اإن�������������س������اين واأف������ع������ال������ه ان�������س���ان���ي���ه
 عبداهلل_ال�رسحاين 

اأف����ع����ال����ه ت����ن����ذك����ر  ال�����ل�����ي  الأول 

م����ن زاي������د ات���ع���ل���م ����س���م���وخ احل��ك��م��ه 

ال����س���ل���ّي���ه امل�������س���ي���خ���ه  ����س���م���وخ  وارث 

ه��ّي��ه وه����ّي����ه   .. راي�����ات�����ه  وب����ال����ع����زم 
نا�رس الغاوي  

تفخر ب��ا���س��م��ه  وال���ق���ي���ف���ان  ال�����س��ع��ر 

فعله ال���ك���واك���ب  ب���ني  ال�����س��م�����ْس  م��ث��ل 

ال���ل���ي ع���ل���ى ����س���دق ال���و����س���ْف م��ن�����س��ّي��ه

��ع��ب��ّي��ه ���سَ ���ع���ْب  ال�������سَ ْم�����ن  ع���ط���اه  واهلل 
ال�ساعر/عامر بن هدفه العامري  

زع�����ي�����م ل����ل����ع����امل ب���ف���ع���ل���ه وط���ي���ب���ه

ه�������ذا ����س���ب���ل زاي��������د وع����ل����م����ه زاي�����د

ه���������ذا حم�����م�����د وامل���������واق���������ف ح����ّي����ه

ح���ّي���ه ك�����ل  يف  ال�����ع�����رب�����ان  اي����ن����وم���������س 
�سامل �سعيد بن عاي�ش  

ال����ل����ي ف���ع���ول���ه ل���ل�������س���م���اْء و����س���ّل���ت���ه 

اج���زل���ت���ه ع����ط����اء  م�������دت  ل   مي����ن����اه 

 م���اه���ي غ���ري���ب���ة ل����و ����س���وت م����ن ���س��ّي��ه

غ���ّي���ه م�����ن  ت���ن���ع���ط���ب  ع���������دّوه   و مي���ن���ى 
لولوة الدو�رسي 

ك���ون���ه  يف  �����س����اط����ٍع  جن������ٍم  ق���ل���ت  ل 

ان�������واره يف  ال�����س��م�����س  ال  ب���وخ���ال���د 

ال�سخ�سّيه ت��ظ��ل��م  ال���و����س���اي���ف  ب��ع�����س 

وال������ك������ون ك����ل����ه ي�������س���ت���م���د م�����ن ����س���ّي���ه
مليا ال�سيقل 

ه�����ذا ال����ك����رمي اإب������ن ال����ك����رمي ال�����وايف

����س���رت اخل���ل���ي���ج ال���ي���ع���رب���ي و���س��ع��وب��ه

ك���������ّف����ه ن���������دّي����ه ب���ال�������ع���ط���ا وره�����ّي�����ه

خل��وجن��ي��ه ع������وق  اإو  ح����م����اه  ح����ام����ي 
را�سد علي الكندي املرر

ي�����ا م���رح���ب���ا وال������ن������ار ف���ي���ن���ا ح���ّي���ه 

ن������ف������داه ب�����������������الأرواح ون����ق����دم����ه����ا 

ول����ع����ي����ون ب����وخ����ال����د ن����زي����د ال����ك����ّي����ه 

ارواح��������ن��������ا جل������ل ال������وط������ن م���ه���دّي���ه
حمد ال�سام�سي 

�����س����ن����ادن����ا ذخ�������ر ال�����ب�����الد وع����ون����ه 

حم����م����د ال����ل����ي ف����ال���������س����داي����د حم����زم

����س���ق���م ال����ع����دو ب�������س���رب���ات���ه ال����ن����ارّي����ه

م�������س���ّم���ر ال���ع���ل���ي���ا ب���ط���ي���ب ال����ن����ّي����ه 
ناعمة الكعبي

ي���ا����س���ام���ل ال����ف����زع����ات ي���اب���وخ���ال���د

ل���رب���ه وله  ال����ل����ي  ال�������س���ي���وخ  ����س���ي���خ 

ل���ل�������س���ع���ب واجل�������������ريان ن���������ارك ح���ّي���ه

وم������ا ه������وب ل��ل�����س��ي��ع��ه والخ����وجن����ّي����ه
حمد غامن الهاجري 

دم�����ه  ف�����س��ي��ل��ة  ه�����ي  زاي�������د  دم  م�����ن 

ي����ا م����ا ت���ع���ب ب����امل����دح اق�������وى ���س��اع��ر

و��������س�������روات زاي���������د ف���ع���ل���ه وط�����ارّي�����ه

ح���ّي���ه خ�����ال�����د  ب������و  يف  امل�������داي�������ح  ل������ن 
حممد بن �سويلم الدرعي

ل����ب����ّي����ه ي����اجن����ل ال����ف����خ����ر ي���احم���م���د

وغ���ى ْو  ����س���ْل���م  وح���روف���ن���ا  ارواح�����ن�����ا 

�������ر ول��������ك ت���������س����ّف م���ل���ي���اري����ّ���ة اأ��������سّ

ح���ْت���ف ال���������ِردي واح�����الم�����ه ال�����وردّي�����ه
هنادي املن�سوري 

ب����وخ����ال����د الآم��������ر ع��ل��ي��ن��ا ال���ن���اه���ي 

وح���ن���ا ف���ط���وع���ه وط���اي���ع���ني اخ���وان���ه

خم���ل�������س ل�������س���ع���ب���ه ����س���اف���ي���ني ال���ن���ّي���ه

ه����ب����ي ل����ه����م ي����ال����ن����ود م�����ن ���س��ب��ح��ّي��ه
بدريه اخلالدي )دموع  ابوظبي (  

ك����ل ال�����ق�����وايف جل����ل ع��ي��ن��ه ت�����س��اب��ق 

حم��������روز ب����وخ����ال����د..ع����ل����ي����ه من�����اري

ع����ز وف������خ������ر...و م���رتج���م���ة ي��ا���س��ّي��ه

غ���ّي���ه ال���������س����داي����د  يف  ال����ل����ي  ال����ق����ائ����د 
غر�سوب الفجر 

ك���ل���ن���ا ن�������س���وف���ه ب���ال���ف���ع���اي���ل زاي�����د

ف����دوه ل����ه  ك���ل���ن���ا  ف�����اأم�����ره و لأم��������ره 

ف��ّي��ه و  ب�����س��م�����س��ه  ع�����زه  يف  ن��ع��ي�����س  و 

ه���ّي���ه ال  و  ����س���ل���م  يف  ل����ه����ا  واح�����ن�����ا 
ذياب الغامن احلميدي 

ام�������س���ي ي����ا ب����ن زاي������د وم���ث���ل���ك ي��ام��ر

ه���ال���ك���ل ح���ا����س���ر وامل ال����وط����ن  جل����ل 

امل��ب��ن��ّي��ه و  الر���������س  ج����ب����ال  ت�����س��ق��ط 

وال��������������روح ل������رتاب������ه ك��������ذا م����ه����دّي����ه
عبداهلل زينل

ط����اري����ه ب����و خ����ال����د ي���ن���وم�������س ن��ا���س��ه

ال����ع����امل ب����اأ�����س����ره ت���ن���وم�������س ب��ا���س��م��ه

ال�����ك�����ره الر�����س����ّي����ه ك�����ن غ������ريه يف  م�����ا 

ا����س���م���ه ع���ل���م ب�����ني ال�������س���ع���وب احل���ّي���ه
حمدان ال�سماحي  

ال���ك���ّي���ه ي���ح���ط  دامي  ال����وج����ع   ع���ل���ى 

 ال����و�����س����ع ل����ل����ت����اري����خ اك�������رب ����س���اه���د

دون�����ّي�����ه ن����ظ����رت����ه  غ��������ريه  ان   ي��������وم 

ال����ه����ّي����ه ن�����ه�����ار  يف  ال�����ف�����الح�����ي   ع������ن 
برق)ن( �سما  

ع�����ج�����زت ع������ب������ارات������ي ت����ع����رب لن����ه

�����س����ف����ات ب�����و خ����ال����د ل�������ْو ن����ع����دده����ا 

ل������و ت���ن���ك���ت���ب م����ل����ي����ون ه������ب ك���اف���ّي���ه

ف�����اَق�����ْت�����ه ب�����ن م�����ال�����ك م�����ع الل����ف����ّي����ه
احل�سباه  

ال�����س��ع��ي��ف حممد ال���ع���رب زب����ن  ذي����ب 

ل�����ه م����ن����زل����ن ف�������وق ال�����رثي�����ا ع�����ايل 

ك���ا����س���ر خ�������س���وم ال���ف���ر����س ي�����اهلل ح��ّي��ه

ت���ب���ط���ي حت���ي�������س رق����اب����ه����ا ال����دون����ّي����ه
عتيج  القبي�سي 

م���وف���ّي���ه  ال����وط����ن  ق���ل���وب���ن���ا  ف ح����ب 

ال����ع����ز ف���ي���ه���ا وال����ف����خ����ر ي�����س��ك��ن��ه��ا  

ح����ب����ه ت�����ع�����دا  ال������ك������وره  الر�����س����ّي����ه

ه�������ذي الإم��������������ارات  اجل���م���ي���ل���ه  ه���ّي���ه
�سامل ال�سام�سي  

ل���ب���ي���ه ي�����او������س�����ٍف  ن����ب����ع م�����ن ف��ع��ل��ه

ك������ايف ال�����س����م ف����خ����ٍم وم���ت���ب���ع زاي����د

����س���ي���د ال���������س����ي����وخ حم����م����د وي����اح����ّي����ه

ي����اك����ي����ف واو������س�����اف�����ه ل����ن����ا م����رئ����ّي����ه 
في�سل النقبي 

ق���ي���م���ة حم����م����د م����اه����ي ب������ ع����ادّي����ه

ق���ايف وال���ف���خ���ر يف  ا������س�����ارك  ج��ي��ت��ك 

وال����������ذود ع���ن���ه اإج�����ب�����ار ي����ا م���ع���ادّي���ه

م����ادّي����ه ب�����ال   .. اخل�����اف�����ق  م�����ن  ب����ان����ه 
اأنفا�ش_الفجر 

اأ�����س����ر ي���اب���وخ���ال���د وح����ن����ا ج���ن���ودك

ن�����س��خ��ي ال���دم���ى ف�����دوه ل��ع��ني ت��راب��ك

ره������ن الإ��������س�������اره ب���ل���ح���ظ���ٍة ح��ت��م��ّي��ه

واأرواح�������ن�������ا ل����ع����ّز ال�����وط�����ن م���ه���دّي���ه 
حمدان حممد ال�رسيف

����ة احِل����يَّ ِت���������س����د  ول  ب����ي����ت  ِم����ل����ي����ار 

ه��������ذا ول��������د زاي����������د وه����������ذا زاي��������د 

����ّي����ة وح�������روِف�������ن�������ا مل�����ح�����م�����ٍد م����ا�����سِ

����ة احَل����يَّ را��������س  و  داِب��������ر  ق���ط���ع  ال����ل����ي 
طارق باحلاي املرا�سدة

ه�������ذا حم����م����د ول�������د زاي���������د ����س���ام���خ

ب����وخ����ال����د ال����ف����زع����ات رب������ي ي���دوم���ه

ذخ�������ر اخل����ل����ي����ج وك����ل����ه����ا ال����ُع����رب����ّي����ه

خ���ل���ق���ّي���ه وم���������ّي���������زه  ع������ط������اه  اهلل 
 �سعيد_بن_غما�ش_الرا�سدي

ي�����ا ح������رف رك������ز واع����ط����ن����ي  غ��ن��ّي��ه

����س���اج���ع ق������وي ال�����ع�����زم راع�������ي ه��م��ه

ال����ق����م����م ط����ارّي����ه ه�����و يف  مل�����ن  ت����ه����دى 

ل�����ك�����ن م�������ع �����س����ع����ب����ه ف�����خ�����ر  ح���ن���ّي���ه
)ح�سني مبخوت احلارثي(

ال�����������وزن جل����ل����ك ي���ت���ب���ع ال����ق����اف����ّي����ه

�����س����الم ي����اق����ل����ب ال�����ب�����الد ال���ن���اب�������س

ي����اب����و ال�����وف�����ا وال����ط����ي����ب وال���ع���ف���وّي���ه

ب������احل������ب والإي����������ث����������ار واحل�����ن�����ّي�����ه 
�رساب ال�سارجه 

ب��وخ��ال��د  ا����س���م  ن���ط���ري  اإن  ب���وخ���ال���د 

ي����ع����ن����ي حم����ب����ة م����ال����ه����ا م������ن اآخ������ر

ح��ن��ّي��ه  .. ك�����رم  ي��ع��ن��ي   .. غ����ال  ي��ع��ن��ي 

الأر�����س����ّي����ه ال�����ك�����ورة  و  ال�������س���م���ا  ك�����رب 
عبداهلل العكربي

ع���ل���ى ال���ب���ح���ر وال���������وزن وال���ق���اف���ّي���ه 

يف م�����دح اب�����ن زاي������د ع���ري���ب امل��ج��ن��ى 

ج���ي���ت اك����ت����ب ح�������رويف ون��������اري ح���ّي���ه 

ال�����ل�����ي ف����ع����ول����ه م�����اه�����ي ْب�����ع�����ادّي�����ه 
�سمت النار 

ه�����ذا ال���ف���خ���ر ه�����ذا امل����ق����ام ال�����س��ام��ي

حم���م���د  ذك�����رن�����ا  وان  حم���م���د  ه������ذا 

رّي������ه روان������������ا  ايل  احل����ل����ي����م  ه��������ذا 

ت����وق����ف ل����ه اب����ي����ات ال�������س���ع���ر م��ب��ن��ّي��ه
علي بن عمري

م���ل���ي���ون ون�����ْك�����ِم�����ْل ب���ع���ده���ا ل���ل���م���ّي���ه 

ف���خ���ر ال����ع����رب ك��ل��ه��ا وف���خ���ر الّم������ه 

�����س����وّي����ه  ت�����راه�����ا  ب����وخ����ال����د  ح�����ق  يف 

ي���ت���ب���ع ن�����ِه�����ْج زاي��������د ������س�����دوق ال���ن���ّي���ه
نهلة النقبي

����س���ي���ٍخ ع���ل���ى ال����ه����ام����ات ي������ربق ع���زه

ي����ق����دره وي���روم���ه ال���ط���ي���ب حم�����دن  ف 

وامل�����ج�����د ي��������روى م�����ن ه���ط���ل و����س���م���ّي���ه

�سخ�سيه ول�����ه  ح��ن��ك��ه  ل����ه  احل������رب  ف 
اأحمد_عبيد_�سل�سول

 .. م���ل���ب���ي  وف��������اه  يف  ك���ت���اب���ي  ه������ذا 

 .. ل���ك���رام���ي  ن�����س��ل  م���ن  زع���ي���مٍ    ه����ذا 

ال���ن���ّي���ه وايف  ال�������س���غ���م���وم  ب����وخ����ال����د 

م����ل����ي����ون����ّي����ه ت����ك����ف����ي����ه  واهلل  م��������ا 
�سامل العليلي

���ل ا����س���ي���وٍف جل���ل���ك ي����ا ب����و خ���ال���د ن�������سّ

ي��ال��ل��ي ب�����س��ح��ك��ة م��ب�����س��م��ك ن��ت��ب��ا���س��ر  

   ن���ف���دي ال���وط���ن وال�������روح ل���ه م��ه��دّي��ه

ي�����اراع�����ي ال���ن���ف�������س ال�������س���خ���ّي���ه احل���ّي���ه
بنت ال�سوام�ش 

وايف  ق������دره  و  ���س��ب��ه  زاي������د  م���اخ���ذ 

�سحه  ف  ع�����س��اه  ي���ا  خ��ال��د  ب���و  حم��م��د 

����س���ّي���ه امل�������ك�������ارم  ع  ت����ع����ّل����ى  �����س����ي����ٍخ 

ال�����ذرّي�����ه  ح����ام����ي  و  ح���م���ان���ا  ح����ام����ي 
�سعيد خليفه بن عمري ال�سام�سي

ن�����ّدي ال��ت��ح��اي��ا ْل�����س��ي��خ��ن��ا ح�����س��رّي��ه 

ب���وخ���ال���د  ون�����س��َم��ْت��ه��ا ال����وط����ن  روح 

وال�������س���ع���ر ب��ا���س��م��ه م����اخ����ذن َب�����ه غ��ّي��ه

ف����ي����ه ال�������ق�������وايف ت���ن���ك���ت���ب ج���ربي���ه
�سلمى ال�سام�سي 

طيبه وزاي������د   .. )زاي�������د(  َوَل������د  ه����ذا 

الهيبه وه���ب���ه  يل  ن���دع���ي   .. م���ف���ن���وِد 

ن���ّدي���ه امل�����ال  يف  م���ال���ه   ...     م���ن���ت���وب 

    ي��ح��ف��ْظ��ه ع����ْد م���ا ذع���ذع���ت و���س��م��ّي��ه
حمدة املر 

���ه ي�����ا ق������اف ����س���ع���ري خ����َلّ����ه����ا م���ن���ق���َيّ

 ف�����ار������س وط����ن����ا ����س���ي���دي ب�����و خ���ال���د

ه���ّي���ه ل�����ه  ب����ال����وغ����ى  ل����ي����ٍث  م�������دح   يف 

ال���ه���ّي���ه ن�����ه�����ار  يف  ح������زام������ه   وح������ّن������ا 
 �سعيد بن �سبيل الظنحاين

اع�����زوم�����ن�����ا ب����ال����ق����اف ف���رع���ون���ّي���ه

ب�����و خ����ال����د ال����ل����ي ب����ال����وف����ا م��ع��ل��ن��ه��ا

���ي���ه ي�������س���ل���م م���ع���زب���ن���ا خ����َط����ْت����ه ال�������سّ

ال����ب����ي����ت  م����ت����وح����د  ون������������اره ح���ّي���ه
بن بطي 

ب���و خ���ال���د ا���س��م��ه ب���ال���ذه���ب يف ذات���ي

����س���ي���خ امل�����واق�����ف وال����رج����ول����ة غ���ايل

����ه ِف����يِّ امل���������س����اع����ر  زود  ال�����غ�����ال  زود 

�����ه َح�����يِّ ي�������ا  ل�����ل�����وط�����ن  ي������دمي������ه  اهلل 
بنت الدار )موزه الكتبي(  

ي���اال�������س���ه���م ي����ااحل����ر ال����ك����رمي ال�����وايف

ن�������ّوخ  ���س��ع��ي��ب��ات ال�����ظ�����روف ب��ف��ك��ره

ي���اال���ُع���رب���ي.... ال���ل���ي وّح�����د ال��ن��ْظ��ري��ه

وح����ق����ق ط����م����وح ال�����دول�����ه ال���ع�������س���رّي���ه
�سعيد ال�سع�سعي

���س��ريه امل����ع����ايل  ���س��م��ي��م��ي يف  ���س��ي��خ��ن 

م����ن ه��ي��ب��ت��ه ه����اب����ت �����س����رور ال���دن���ي���ا

ف�����ي�����ه امل������ف������اخ������ر ك����ل����ه����ا ف����ط����رّي����ه

واحت�����ط�����م�����ت ارك�����ان�����ه�����ا اْل���������س����رّي����ه
رّداد

اأو�����س����اف����ه ال�����ن�����ّدر خ�����ذت م����ن زاي����د

م������اب������ات ث���������اره م������ن ع�����������دّوه ل��ي��ل��ه

ام����������وّرث����������ه م�����اي�����اب�����ه�����ا ع�������ارّي�������ه

ال�������س���ّي���ه  وق������ت  ف  رج����ال����ه  ات���ي���ي���ب���ه 
عبدالرزاق حممدي 

ح�����ي ال�������ذي ل�����ه ف���احل�������س���ا م����ق����داره

اأم�����ره ن����ط����اوع   .. ب���وخ���ال���د  ي���ام���رن���ا 

ن�����س��ل ال�������س���ه���ام���ة وال�������س���ع���اي���ب ط���ّي���ه 

�����س����وب����ه م�������س���اع���رن���ا م����ه����ب خم���ف���ي���ه 
عائ�سة احلدادي

ب�����و خ����ال����د ال����ل����ي لع�����ت�����زا ب���رج���ال���ه

ال���ف���زع���ه ول  ب����اجل����ود  ال����ع����رب  ف���خ���ر 

ي�������ج�������ون ل��������ه خ������ّي������ال������ه ورج�����ل�����ّي�����ه

��������س�������دٍّ م�����ن�����ي�����ع وغ���������ارت���������ه ج������وّي������ه
�سواهق جند 

ه�����ذا ال�������س���ه���م ن�������س���ل ال����ك����رم م��ن��ب��وت��ه

����خ����ا ع���ن���وان���ه ����س���ي���ٍخ اأ�����س����ي����ٍل وال���������سّ

�����ٍة رم�����زّي�����ه م�����ا ه�����و ب���ح���ك���اي���ه وق�����������سّ

ه ن����ه���������س����ٍة ي����وم����ّي����ه اأجم�������������اد ِع�������������زِّ
ٍ نا�رص البكر الزعابي 

����س���ي���خ ال�������س���ي���وخ ال����ل����ي ح�����ال ط����ارّي����ه

من���ل���ه���ا  َم  و�����س����وف����ت����ه  ك�������رمي  ����س���ه���م 

حم����م����د ال�����ل�����ي ب������ه ع����ق����دن����ا ال����ن����ّي����ه

زّي�������ه م����������ايف  واهلل  ال�����ب�����ط�����ل  ه����������ذا 
ب�رصى احل�رصمي 

ك������ل ال�������ق�������وايف ج����ات����ك����م ط����وع����ّي����ه

وم��������ن ق���ل���ت���ي حم����م����د ول��������د زاي�����دن�����ا

وط��������ارّي��������ه ب������ال������غ������ايل  ن  حم�������ّب�������ة 

ا�������س������ع������ارن������ا ���������س��������ارت ن����ه����ّي����ان����ّي����ه
عبداهلل �سالل الع�ساف

ف�����دوه ع����ي����وين  اب�����وخ�����ال�����د  �����س����ف  يف 

ي���ك���ف���ي���ن���ا م�������ا  ال����ب����ي����ت����ني  ح�����ب�����ه  يف 

وط�������ارّي�������ه روح������������ه    ي���������س����ل����م  اهلل 

احل��������ب اأ������س�����م�����ى ع����اط����ف����ه روح�����ّي�����ه
حممد �سعيد امل�سيخي 

ك���ل���ن���ا ج�����ن�����وده ط������وع اآم��������ر ����س���م���ّوه

وق��ف��ن��ا اإن  ال�������س���م�������س  ع�����ني  ان�������س���د 

ال����ه����ّي����ه  ن�����ه�����ار  واهلل  ب����ن����ا  ي���ب�������س���ر 

ب������الدن������ا  ب�������اأرواح�������ن�������ا  حم��م��ي��ه و 
) عتيق خلفان الكعبي (

���س��ب��ل  الأ����س���د  �سرغامي الأ����س���د  ه���ذا 

 ي���وط���ى ع��ل��ى خ�����س��وم ال���ع���دى ب��ق��دام��ه

 م���ت�������س���ل�������س���ٍل م������ن لب����������ٍة ي����ا�����س����ّي����ه 

 م����ت����ح����ّزم اأب�������س���ع���ب���ه ع����ل����ى ل���ب���غ���ّي���ه
حممد بن ها�سم ال�رسيف 

ق�م�ه ون�����ب�����ن�����ي  ن��������س��������ارك  واهلل  اأي 

وه�يبه ���س�����م�����و  زاي���������د(  ب���ن  )حم�����م��د 

�������ن ال�����س�����ع�����ور ال���ع�������ذب وال��ق�����اف�����ي���ّ��ه ْمِ

)اأع�������ظ���م ج�����ب��ال ال���ك�������ورة الأر����س���ّي���ه(
ال�ساعر: عاي�ض احلبابي

 عبيد بن طّروق النعيمي

ب����وخ����ال����د ال����ل����ي ك�����ل اب�����ون�����ا ن��ح��ب��ه

 ظ�����اه�����ر،،ولك�����ّن�����ا ع�����ل�����ي�����ن��ا ْن�������َل���ّب���ي

م�������اري�������ه ْب�������الدن�������ا  ف  ل������ه   واحل���������ب 

 وْن�������َت�������ّوج�������ْه ب���اب���ي���ات وج�����دان�����ي�����ه

�سالح ال�رصيف 

ب����ن����ات ف����ك����ري ي�����وم �����س����اح ال�����س��اي��ح

ه����ل ك���ي���ف وامل���ع���ن���اي ���س��ه��م وف���ار����س

ت����زاح����م����ن ب�����ال�����را������س ������س�����ّون ع���ّي���ه

اأرواح������ن������ا ف������دوى ل�����ذي ال�����س��خ�����س��ّي��ه

عبدالعزيز الفدغو�ش

ال�����������وزن وامل���������س����م����ون وال����ق����اف����ي����ة

ن�����س��م��ن��ه��ا دامٍي  امل������ع������اين  روح 

ت�����س��ع�����س��ع �سيه اأب������و خ���ال���د  �����س����اأن  م����ن 

ط��وع��ي��ه م�������س���رق���ة  حم���م���د  م������دح  ويف 

مبارك م�سعود احلمادي  

�سنه و���س��ح��ك��ة  ح��ج��اج��ه  ل��ن��ا  ي�����س��ل��م 

ب����وخ����ال����د ال���ق���ل���ب ال���ك���ب���ري ال�������وارف

ب����وخ����ال����د ال����ل����ي ط���ي���ب���ت���ه  ع����ف����وّي����ه 

ل���ل���غ���رب���ّي���ه احل�������ب  ال���������س����م����ال  م  ل�����ه 

مليونية �شعرية يف حب بوخالد
ثمانون �ساعرًا و�ساعرة اجتمعوا ليخطوّا باإبداعاتهم اأجمل الأبيات ال�سعرية يف مدح �ساحب القلب الكبري، 
مع�سوق الإمارات والعامل، �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
ال�سرارة  اأبياتها هي  التي كانت  الروح(  النقبي )�سجايا  املتاألقة مرمي  ال�ساعرة  كالعادة من  الفكرة  جاءت 
الأوىل ملوقد احلب الذي اأ�سعله ال�سعراء وال�ساعرات يف حق رجل ل يوفيه ال�سعر حقه من املدح والثناء، ول 
يزيده املدح اأو الثناء، بل على العك�س،هو الذي يزيد املدح والثناء األقًا وح�سورًا و عزًا واأنفة. ملحمة �سعرية 

دافعها احلب واأ�سا�سها الولء والنتماء لدولة الإمارات و�سيوخها الكرام.تلك هي مليونية حممد بن زايد.

فكرة ال�ساعرة 

مرمي النقبي
)�سجايا الروح(
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