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الراحة بعد النوم تعادل جائزة يان�صيب 
قالت نتائج اأبحاث جديدة من جامعة وارويك الربيطانية اإن النوم 
العالج  ما مينحه  يعادل  بالراحة  �شعوراً  كافية مينح  لفرتة  العميق 
النف�شي ملدة 8 اأ�شابيع، وما �شعر به من فازوا بجائزة يان�شيب قيمتها 
ربع مليون دوالر بعد فوزهم ب�شنتني! وحتّذر تقارير طبية عديدة من 
ارتباط نق�ض النوم باأمرا�ض مزمنة مثل ال�شكري والقلب وال�شرطان 

وال�شمنة واالكتئاب.
ناقو�ض اخلطر من  ت��دق  التي  ال��درا���ش��ات  تتزايد  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
ثلث  اأن  اإىل  االإح�����ش��اءات  بع�ض  وت�شري  ال��ن��وم،  نق�ض  م�شكلة  انت�شار 
التي  الربيطانية  الدرا�شة  قارنت  وق��د  يكفي!  ما  ينامون  ال  الب�شر 
ال��ن��وم وم��دى عمقه  �شاعات  ع��دد  ت��اأث��ري  ب��ني  �شليب  ُن�شرت يف جملة 
وبني امل�شاعر االإيجابية التي ي�شعر بها من تلقى عالجاً لرفع حالته 
املعنوية ملدة 8 اأ�شابيع، وكذلك مع من �شبق وفازوا بجائزة يان�شيب 

قيمتها ربع مليون دوالر.
واعتمدت اأبحاث الدرا�شة على بيانات اأكرث من 30 األف �شخ�ض مت 

تتبعهم ملدة 4 �شنوات. 
التي  اأهم الق�شايا  النوم املريح العميق من  اأن  اإىل  النتائج  وتو�شلت 

ينبغي اأن حتتل �شدار مو�شوعات ال�شحة العامة.
يتعّر�ض  وال��ذي  العميق،  غري  النوم  اأن  من  الدرا�شة  نتائج  وح��ّذرت 
مزمنة،  باأمرا�ض  ويرتبط  �شحية،  خماطر  ي�شبب  االإزع��اج  لعوامل 

واأن تاأثريه ال�شار يعادل تاأثري االعتماد على اأدوية منّومة. 

هل تت�صبب الزيوت النباتية بال�صمنة؟
اأكد خرباء يف لندن عدم �شحة االعتقاد ال�شائد يف كون الزيوت النباتية 

ال ت�شبب ال�شمنة واأن على اجلميع ا�شتهالكها بداًل من الزبدة.
اأ���ش��ب��اب تف�شي  اأه��م  ب��اأن ال��زي��وت النباتية تعترب م��ن  واأف���اد اخل���رباء 

ال�شمنة يف العامل نتيجة ا�شتهالكها بكرثة على اأ�شا�ض اأنها �شحية.
اأن  اإىل  بريطانيا  يف  ليدز  جامعة  من  بنتون  تيم  الربوف�شور  واأ���ش��ار 
ا�شتهالك الزيوت النباتية بداًل من الزبدة يعترب خطاأ الأنها حتتوي 

على كثري من الدهون غري امل�شبعة.
وك�شف باأن زيوت ال�شويا والنخيل تعترب من اأكرث الزيوت التي ت�شبب 
 85% واأنها �شمن ثماين جمموعات غذائية م�شوؤولة عن  ال�شمنة 
من ال�شعرات احلرارية يف العامل اإىل جانب االأرز وال�شكر والبطاطا 

والذرة والقمح وال�شعري.
واأو�شح باأن الزيوت النباتية اأ�شهمت يف التخفيف من حدة املجاعة يف 
اإىل زيادة  اأدت  اأ�شعار معظمها يف حني  الدول الفقرية بعد انخفا�ض 

معدالت ال�شمنة يف الدول الغنية.
�شعرات  للح�شول على  يكافحون  احل��ال  الفقراء بطبيعة  اإن   : وق��ال 
اأكرث ب�شبب نحول اأج�شامهم  وفقرهم لكن يف جمتمعانا نحن جند اأن 
الفقر ال مينع النا�ض من احل�شول على ال�شعرات احلرارية املنا�شبة 

لكنه مينعهم من احل�شول على وجبات �شحية.
وبح�شب �شحيفة “ديلي �شتار” الربيطانية فاإن درا�شة طبية �شدرت 
موؤخرا ربطت بني ارتفاع ا�شتهالك الزيوت النباتية ومر�ض اخلرف.

كيف كانت مرا�صالت اجلنود باحلرب العاملية؟
املتطورة  بالتقنيات  واالأزم�����ات  احل����روب  اأوق����ات  يف  الب�شر  ي�شتعني 
الرتا�شل  تطبيقات  خالل  من  الذكية  الهواتف  عرب  �شواء  للتوا�شل 

الفوري اأو مكاملات الهاتف، اأو الربيد االلكرتوين.
والأن فكرة الربيد لي�شت حديثة، فاخلطابات الورقية عا�شت طوياًل 
كو�شيلة توا�شل رئي�شة بني الب�شر حول العامل، ولكنها مل تكن عملية 
اأو توا�شل اجلنود على  املعلومات احل�شا�شة  اأوق��ات احل��روب لنقل  يف 

اجلبهة مع اأ�شرهم.
ولذلك طبقت الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية نظاًما 
الورقية  اخلطابات  ب��ني  يجمع  وه��و   V-mail للربيد  بريطانًيا 
جتميع  يعتمد  على  حيث  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  احلديثة  والتكنولوجية 
اخلطابات الورقية املرغوب يف اإر�شالها، وحتويلها اإىل ن�شخ الكرتونية 

عرب جهاز م�شح بدائي بع�ض ال�شيء.
ويف هذه املرحلة تتم مراجعة اخلطابات كي يتم التاأكد من عدم وجود 
اأية حماوالت للتج�ش�ض اأو نقل معلومات �شرية من خاللها، ومن ثم 
اأن ت�شغل  يتم طباعتها على �شرائط ميكروفيلم ومن ثم نقلها دون 

م�شاحة تذكر من البواخر احلربية.
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عالج نف�صي لن�صف مليون م�صري 2016
اأ�شدرت االأمانة العامة لل�شحة النف�شية بوزارة ال�شحة امل�شرية تقريًرا 
قالت فيه اإن ن�شف مليون مواطن ح�شلوا على عالج نف�شي خالل عام 
اأن هذه الن�شبة تعد االأعلى يف تاريخ امل�شريني نتيجة  2016، موؤكدة 

لالأو�شاع االقت�شادية ال�شعبة التي يعي�شونها.
وزارة  م�شت�شفيات  على  ت���رددوا  ال��ذي��ن  املر�شى  ع��دد  اإن  التقرير  وق��ال 
ال�شحة بلغ 516 األف حالة يف العيادات النف�شية، اإ�شافة اإىل 74 األف 

مري�ض ترددوا على عيادات عالج االإدمان خالل 2016.
ورغ����م ع���دم وج����ود اإح�����ش��ائ��ي��ات ر���ش��م��ي��ة ح��ت��ى االآن خل��ري��ط��ة املر�شى 
النف�شيني يف م�شر، اإال اأن اآخر اإح�شاء ر�شمي لوزارة ال�شحة يف 2015 
16 مليون �شخ�ض يعانون من ا�شطرابات  اأن ما بني -14  اإىل  ي�شري 

نف�شية، تختلف يف نوعها و�شدتها بح�شب كل حالة على حدة.
التي  ال��دول  اإح��دى  اأن م�شر تعد  النف�شيني  االأط��ب��اء  واعترب ع��دد من 
ال�شديدة  ال�شغوط  نتيجة  النف�شية،  االأم��را���ض  من  مواطنوها  يعاين 

التي يتعر�شون لها من ارتفاع لالأ�شعار وتاأزم الو�شع املعي�شي.
واأ�شار الدكتور علي ليلة اأ�شتاذ علم االجتماع بجامعة عني �شم�ض، اإىل اأن 
امل�شريني يعانون من عدة م�شكالت نف�شية خالل ال� 8 �شنوات االأخرية، 
بل  املجتمع  عن  واالن��ع��زال  االكتئاب  راأ�شها  على  منهم،  ال�شباب  خا�شة 

و�شل يف حاالت حمدودة لالنتحار.
واأ�شاف الدكتور ليلة، يف ت�شريحات الإرم نيوز اأن ال�شغوط املعي�شية التي 
يعاين منها النا�ض تعد اأحد اأهم االأ�شباب وراء انت�شار االأمرا�ض النف�شية 
واتفق معه  امل�شريني.  النف�شي لدى  اال�شتقرار  وج��ود حالة من  وع��دم 
القاهرة،  النف�ض بجامعة  اأ�شتاذ علم  الراأي الدكتور يحيى الرخاوي  يف 

الذي قال اإن 

مبنى �صهري يتحول اإىل اأنقا�ض
ارتفاعه  البالغ  �شنرت  ب��ون  مبنى  اأ�شبح 
مر�شيد�ض  بنجمة  امل��م��ي��ز  م����رتاً،   60
املوجودة على �شطحه يف احلي احلكومي 
ال�����ش��اب��ق، ج�����زءاً م���ن ال���ت���اري���خ، ب��ع��د اأن 
غ�����رام من  ك��ي��ل��و   250 ب����  ت��ف��ج��ريه  مت 
ع��دد كبري من  اأن��ظ��ار  الديناميت، حتت 
اأثار  امل�شهد  اأن  يبدو  الذين  امل�شاهدين 
اإقامة  يتم  اأن  املخطط  وم��ن  حما�شهم. 
مبنى مكتبي، �شيكون ارتفاعه اأعلى من 
�شابقه وفق خطط البناء احلالية، لي�شل 

اإىل 100 مرت.

قطار ي�صق طريقه خالل مبنى 
الواقعة  ت�شوجنكينج  مدينة  تعداد  يبلغ 
جنوبي �شرق ال�شني 49 مليون ن�شمة؛ 
ويكتظ ال�شكان يف م�شاحة 31 األف ميل 
التخطيط  م�شوؤويل  يجعل  مم��ا  م��رب��ع، 
العمراين ي�شعون اإىل التو�شل اإىل حلول 

مبتكرة لق�شية �شيق امل�شاحات.
التخطيط  وزارة  جنحت  فقد  وبالفعل، 
يف اإقامة خط �شكة حديد مير عرب فتحة 
و�شط مبنى �شكني مكون من 19 طابقاً 
اإن�����ش��اء حم��ط��ة قطارات  ب��ال�����ش��ني. ومت 
خا�شة و�شط جمموعة من امل�شاكن فيما 

بني الطابقني ال�شاد�ض والثامن.
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كيف تبني بيتك 
يف 24 �صاعة

فى  �شاطعة  امل�شتقبل  ب�شائر  ب��دت 
كور  اأب��ي�����ض  �شركة  نفذته  م�����ش��روع 
فران�شي�شكو،  �شان  ومقرها  للبناء، 
حيث اأمتت بناء منزل يف 24 �شاعة 
للغاية.  ق��ل��ي��ل��ة  وب��ت��ك��ال��ي��ف  ف��ق��ط 
واأزاح��ت ال�شركة ال�شتار عن منزل 
م�شاحته 400 قدم مربعة يف بلدة 
مو�شكو،  الرو�شية  العا�شمة  خ��ارج 
جوالة  طابعة  با�شتخدام  بناوؤه  مت 
بح�شب   ،"3D" االأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
املبتكرة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وجن���ح���ت 
والفوا�شل  ط��ب��اع��ة_اجل��دران  يف 
اخلر�شانة،  بخليط  املبنى  وك�شوة 
حيث ا�شتغرق امل�شروع باأكمله يوماً 
 10.134 تكلفته  وبلغت  واح���داً 
األ��ف دوالر اأم��ريك��ي. ومت��ت عملية 
دي�شمرب  �شهر  اأي���ام  اأح��د  يف  البناء 
درجة  ك��ان��ت  عندما   ،2016 ع��ام 
ح������رارة اجل����و ح�����وايل 35 درج���ة 
بلدة  يف  ال�������ش���ف���ر  حت�����ت  م���ئ���وي���ة 

�شتوبينو، بالقرب من مو�شكو.
بالتعاون  ك��ور،  اأبي�ض  وا�شتخدمت 
الرو�شي،  امل��ط��ور  ك��ي��ه،  اأي  ب��ي  م��ع 
متنقلة  االأب����ع����اد  ث��الث��ي��ة  ط��اب��ع��ة 

ووا�شعة النطاق لبناء املنزل.
اإىل  ت�شريح  ك��ور يف  اأبي�ض  وذك��رت 
املنزل  ت�شميم  اإن   : ب��و���ش��ت  ب��ل��وغ 

ال�شكني من طابق واحد مبهر.
امل�شروع  ه��ذا  اختيار  مت  واأ�شافت: 
حت��دي��داً، الأن��ه ي��ربز اأه��م االأهداف 
املبتكرة  التقنية  ل��ه��ذه  الرئي�شية 
املعدات  م���رون���ة  وه����ي  ال���ب���ن���اء،  يف 
امل�شتخدمة وتنوع االأ�شكال املتاحة.  
واأو���ش��ح��ت اأب��ي�����ض ك���ور: مي��ك��ن اأن 
ي��ك��ون امل��ن��زل يف اأي ���ش��ك��ل، مب��ا يف 
ذل���ك ال�����ش��ك��ل امل��رب��ع امل���األ���وف، الأن 
التكنولوجيا امل�شافة ال تعوقها اأية 
قيود عند ت�شميم املباين اجلديدة، 

ما عدا بالطبع قوانني الفيزياء.

القمامة تثري اأزمة بني الزبالني
من  القمامة  ���ش��راء  م�شروع  ت�شبب 
احلكومة  ت��ب��ن��ت��ه  ال����ذي  امل���واط���ن���ني 
امل�شرية وبداأت تطبيقه يف حمافظة 
املا�شية،  االأي��ام  م��دار  القاهرة، على 
يف خلق �شراع بني الزبالني جامعي 
القمامة والبوابني حرا�ض العمارات، 
بعد اأن ن�شبت خالفات بني الفئتني 

يف عدة مناطق بالعا�شمة.
وقال �شحاتة املقد�ض نقيب الزبالني، 
بوابي  اإن  نيوز،  الإرم  ت�شريحات  يف 
العمارات داأبوا خالل االأيام املا�شية 
مثل  ال�شلبة  باملواد  االحتفاظ  على 
املياه  وعبوات  البال�شتيك  زجاجات 
امل��ع��دن��ي��ة وغ��ريه��ا، لبيعها  ال��غ��ازي��ة 
الأك�������ش���اك ال��ق��م��ام��ة، يف ح���ني تظل 
هي  كما  وغريها  اخلطرة  النفايات 

للزبالني – بح�شب قوله.

هل ميكن حت�صري بطاط�ض مقلية �صحية؟

امل�أكوالت  اأكرث  من  املقلية  البط�ط�س  تعد 
من  لكن  االأط��ف���ل.  ل��دى  خ��صة  �صعبية، 
فكيف  �صحية".  "غري  اأنه�  اأي�صً�  املعروف 
املقلية  البط�ط�س  من  احلرم�ن  عدم  ميكن 
ال�صر  م�ص�ره�؟  جتنب  ال��وق��ت  نف�س  ويف 

يكمن يف طريقة التح�صري.
اأن  امل��ع��روف  من  اأ�صبح  �صنوات  ب�صع  منذ 
فقط  لي�س  �صحية،  غري  املقلية  البط�ط�س 
ع�لية،  دهون  ن�صبة  من  حتتويه  م�  ب�صبب 
التي  االأكريالميد  م�دة  ب�صبب  اأي�صً�  لكن 
ب�حثني  لكن  البط�ط�س.  قلي  عن  تنتج 

طريقة  وج��دوا  قد  اأمريكيني 
وهو  اخل��ط��ر،  ه���ذا  لتقليل 
عن  ب�لبحث  يبداأ  بب�ص�طة 

النوع املن��صب للقلي.

تنتج مادة االأكريالميد عند ت�شخني الكربوهيدرات بقوة، 
لدرجة  حتتاج  فهي  البطاط�ض،  قلي  عند  يحدث  ما  وهو 
املقلية  البطاط�ض  ت��ع��د  وال  لقليها.  ج���داً  ع��ال��ي��ة  ح����رارة 
وحدها هي امل�شكلة، فهذه املادة امل�شببة لل�شرطان موجودة 
البطاط�ض،  ورقائق  املحم�ض  واخلبز  الب�شكويت  يف  اأي�شاً 
ن�شبة  اللون، كلما كان يحتوي على  بني  املنتج  كان  وكلما 
اأكرب من االأكريالميد. ومنذ �شنوات ي�شعى م�شنعو املواد 
االأغذية،  يف  االأكريالميد  ن�شبة  من  احل��د  اإىل  الغذائية 
اإال عن طريق احلد  االآن  ذل��ك حتى  ومل ميكنهم حتقيق 

من درجة حرارة اخلبز اأو القلي.
�شكر اأقل يعني اأكريالميد اأقل

وجد باحثون يف جامعة ايداهو و�شيلة بديلة خلف�ض ن�شبة 
اأكرث  البطاط�ض بعد حتليلهم  االأكريالميد من منتجات 
كل  الباحثون  وفح�ض  البطاط�ض.  من  �شنف   150 من 
بطاط�ض  �شنف  ك��ل  م��ن  و�شنعوا  املكونات  م��ن  جمموعة 
للعلوم  االأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  ت�شريحات  ح�شب  مقلية، 

الزراعية.
ظهر من خالل هذه الدرا�شة التي ن�شرت يف جملة "كروب 
االأكريالميد  من  اأق��ل  ن�شبة  هناك  اأن  �شاين�ض" العلمية، 
ببقية  مقارنة  البطاط�ض،  من  �شنفاً   38 قلي  عند  تنتج 
حتتوي  التي  االأ�شناف  اأن  اإىل  العلماء  واأ���ش��ار  االأ�شناف. 
اأق���ل من  ن�شبة  تنتج  ك��ان��ت  ال�����ش��ك��ر،  م��ن  اأق���ل  ن�شبة  ع��ل��ى 

االأكريالميد.

نوع�ن مث�لي�ن
بحث  "�شحية"،  تعد  التي  ال�38  االأ���ش��ن��اف  ب��ني  واأي�شا 
تكون  اأن  ي��ج��ب  راأي���ه���م  ويف  "االأف�شل"،  ع���ن  ال��ع��ل��م��اء 
اأف�شل  الن�شا.  م��ن  عالية  ن�شبة  وب��ه��ا  ك��ب��رية  البطاط�ض 
نوعني يحققان هذا املطلب هما الباييت رو�شي واإي�شتون، 
يف  بالفعل  م���وج���ودان  �شنفان  وه��م��ا  ال��ب��اح��ث��ني،  بح�شب 
االأ�شواق. ويريد الباحثون االآن حتديد اجلينات امل�شوؤولة 

عن انخفا�ض م�شتويات االأكريالميد.
البطاط�ض اأم البطاطا احللوة... اأيها مفيد؟

احللوة  والبطاطا  البطاط�ض  ح��ول  النقا�ض  ا�شتد  لطاملا 
واأيهما مفيد لل�شحة ومن منهما اأحلى مذاقا. فرتى ما 
الذي تو�شل اإليه الباحثون؟ يف هذا التقرير نتعرف على 

بع�ض االإجابات.
اأ�شبحت البطاطا جزءا ال يتجزاأ من املطبخ العاملي بعدما 
لقيت عند ظهورها يف اأوروبا اأواخر القرن ال�16 نفورا من 
تعرف  اأجيال حتى  عدة  االأم��ر  وا�شتغرق  العديدين.  قبل 
النا�ض على قيمتها الغذائية وفوائدها املتعددة واتخذوها 
الوقت  ذلك  ومنذ  عنه،  اال�شتغناء  غ��ذاء ال ميكن  م�شدر 

اأ�شبحت اأكث �شعبية.
لكن الزال هناك نقا�ض حاد بني العديد من النا�ض حول 

من منهما مفيدة لل�شحة، البطاط�ض اأم البطاطا احللوة؟ 
موقع "كود ت�شيك" االأملاين ذكر اأن العديد من الريا�شيني 
اأ�شبح يف�شل يف ال�شنوات االأخرية البطاطا احللوة الأنها 
م�شدر مهم جدا للكربوهيدرات �شهلة اله�شم وت�شتخدم 
التعرق  من  وتزيد  الع�شالت  واآالم  لاللتهابات  كم�شادة 
البيتاكاروتني  م��ث��ل  االأك�����ش��دة  م�����ش��ادات  ع��ل��ى  وحت��ت��وي 
الأن  �شعبيتها  نق�شت  فقد  البطاط�ض  اأما  �شي.  وفيتامني 
�شريع وتنتج  ب�شكل  املتواجدة فيها تتحلل  الكربوهيدرات 

ن�شبة عالية من ال�شكر يف الدم.
�شيء  اأي  للنوعني  لي�ض  ال��ن��ب��ات  ع��ل��م��اء  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن 
ظل  ف�شيلة  اإىل  تنتمي  فالبطاط�ض  بينهما،  م�����ش��رتك 
والفلفل  بالطماطم  اأك��رث  وترتبط  الباذجنانية  اأو  الليل 
ال�شام  املركب  ينتج  النباتات  النوع من  والباذجنان. وهذا 
واأوراق  اأع��را���ض  اأك��ل  اأن��ه ال يجب  يعني  وه��ذا  ال�شواللني 
احللوة  البطاطا  اأما  اخل�شراء.  البطاط�ض  اأو  البطاط�ض 
فتنتمي للف�شيلة املحمودية وعك�ض البطاط�ض فباالإمكان 
اأع��را���ش��ه��ا واأوراق����ه����ا. وحت��ت��وي ك��ل م��ن البطاط�ض  اأك����ل 
واحلديد  واملغني�شيوم  البوتا�شيوم  على  احللوة  والبطاطا 
وبالتايل فاإن كال النوعني مهم جدا لل�شحة، لكن البطاطا 
مادة  للج�شم،  املهمة  الكاروتني  مادة  على  احللوة حتتوي 
املناعة  جهاز  وتقوي  ال�شموم  من  اأج�شامنا  خاليا  حتمي 

وتلعب دورا يف الوقاية من ال�شرطان واأمرا�ض القلب.

ماذا لو مل تفّر�ض 
اأ�صنانك ل�صنة كاملة؟

عن  فون  يتوقَّ الذين  النا�ض  معظم  ُي�شاب 
�ض االأ�شنان واأمرا�ض  تنظيف اأ�شنانهم بت�شوُّ
��ب يف  ال��ل��ث��ة، وك��اله��م��ا م����وؤمل، وق���د ي��ت�����ش��بَّ

�شقوط االأ�شنان. 
تنظيف  ُتهمل  عندما  اأن���ه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ب��ه��ا، قد  ال��ع��ال��ق��ة  البكترييا  م��ن  اأ���ش��ن��ان��ك 
امل��ن��اع��ي ويت�شبَّب يف  ذل���ك ج��ه��ازك  ُي��ره��ق 
اأج����زاٍء  ال�شحية يف  امل�����ش��اك��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 

اأخرى من اجل�شم. و
قال مي�شينا، اإنَّ البكترييا التي تقبع حتت 
الدم  اإىل  تنفذ  اأن  وب��اإم��ك��ان��ه��ا  ال��ل��ث��ة  خ��ط 
خطريٌة ب�شكٍل خا�ض. ويرتبط الفم املُتَّ�شخ 
االلتهاب  مثل  التنف�شي  اجلهاز  باأمرا�ض 
بكترييا  القلبية، وحتى  والنوبات  الرئوي، 

املار�شا يف حالة االأ�شنان اال�شطناعية.

ال�شحية  احلالة  اأَنّ  مي�شينا  وُي�شيف  كما 
فيمكن  غ����ريه،  ع��ن  تختلف  ���ش��خ�����ٍض  ل��ك��ل 
ل�شخ�ض اأن ميتنع عن تنظيف اأ�شنانه لعاٍم 
دون  اللثة  بالتهاب  اإال  ُي�����ش��اب  وال  ك��ام��ل، 
�ض  يتعرَّ قد  بينما  جتاويف،  باأية  االإ�شابة 
ُي�شاب  اأن  ميكن  فيما  ذل���ك؛  لعك�ض  اآخ���ر 

بع�ض النا�ض مب�شاكل �شحية خطرية.
يتَّبع  ُي�شاب م��ن  ق��د ال  ن���ادرة،  ويف ح���االٍت 
بجيناٍت  يتمتع  اأو  �شحياً  غ��ذائ��ي��اً  ن��ظ��ام��اً 
قوية باأيٍّ من ذلك، �شواٌء كانت التجاويف، 
اأو التهاب اللثة، اأو امل�شاكل ال�شحية. لكن، 
امل���رء مب�شاكل �شحية  ُي�����ش��ب  ل��و مل  ح��ت��ى 
من  بطبقٍة  ُمغطاة  اأ�شنانه  �شتجد  كبرية، 
لي�ض  وه����ذا  مي�شينا:  ي��ق��ول  ��ب��ات.  ال��رت���شُّ

اإح�شا�شاً لطيفاً.

انتبهوا ال�صلوب تعاملكم 
مع اطفالكم
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�ش�ؤون حملية

برع�ية حممد بن حم

الرتاث الأحياء  العاملي  اليوم  احتفاالت  يف  ي�صاركون  جن�صية   72 من  �صخ�ض   3000

ب�لتزامن مع احتف�الت اليوم الع�ملي لل�صع�دة و�صمن مب�درة "امتي�ز" 

قطاع �صوؤون الطلبة والت�صجيل بجامعة االإمارات يكرم 746طالبا وطالبة من املتفوقني 

•• العني - الفجر

برعاية و ح�شور �شعادة ال�شيخ الدكتور حممد م�شلم 
اإم�شام  ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري ن��ائ��ب االأم���ني ال��ع��ام ملنظنة 
الدولية  امل�شتقبل  اك��ادمي��ي��ة  اأق��ام��ت  امل��ت��ح��دة  ب���االأمم 
ام�ض االول فاعلية اليوم العاملي الأحياء الرتاث حتت 
(  حيث ح�شر  واح��د  وع��امل  ) ثقافات متعدده  �شعار 
جن�شية   72 م��ن  �شخ�ض   3000 ي��ق��ارب  م��ا  احل��ف��ل 
خمتلفة ، كما ح�شر احلفل ال�شيخ �شعيد حممد م�شلم 
ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري ، و حممد ام��ني ال��زرع��وين مدير 
نادي العني لل�شطرجن وال�شيد �شغري �شعيد الظاهري 

وال�شيد �شيف اخلريباين النعيمي االأمني العام لنادي 
مديرة  اجل��ب��وري  االء  واالأ����ش���ت���اذة  لل�شطرجن  ال��ع��ني 

االكادميية.
راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  حر�ض  ح��م  ب��ن  اأك��د  و 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ه   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
حممد بن را�شد األ مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و �شاحب ال�شمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  األ  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
واإخوانهم  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
وتر�شيخ  دع��م  على   ، االم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب 

تعد  وال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  وامل��ه��رج��ان��ات  الفعاليات  ثقافة 
و�شيلة هامة لتعليم االأجيال و�شون الرتاث واملحافظة 
اجلوانب  واإب����راز   ، االأ�شيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  على 

التاريخية والرتاثية للدولة
العامل.  اأم��ام  واإن�شانياً  ح�شارياً  ر�شيداً  تعترب  والتي 
اأ�شا�ض مهم  ال��رتاث  اإن احلفاظ على  وا�شاف بن حم 

لهوية �شعب االإمارات.
اأ�شبحت دون �شك حا�شنة  اأن االإم��ارات  وق��ال بن حم 
يت�شح من  االإن�شاين، وهذا  وال��رتاث  العاملية  للثقافة 
خالل دعمها املادي واملعنوي لكافة اجلهود واملبادرات 
ال���ه���ادف���ة حل��م��اي��ة امل����واق����ع االأث����ري����ة ح����ول ال���ع���امل، 

واإ�شهاماتها الفاعلة يف الت�شدي لالجتار غري امل�شروع 
باملقتنيات االأثرية.

الثقافية  القرى  بافتتاح  حم  بن  حممد  ال�شيخ  وق��ام 
، وت��ال االف��ت��ت��اح ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات ال��ت��ي عر�شت 
العرو�ض  افتتحت  حيث  ال���دول  م��ن  العديد  ثقافات 
بعر�ض قوي لدولة االإم��ارات العربية املتحدة ت�شمن 

العر�ض اليوله والرزفه والفنون الرتاثية االخرى
املجتمعية بدور فاعل يف تنظيم  ال�شرطة  كما وقامت 
احلفل بالتعاون مع فريق �شاند التطوعي الذي قدم 
االأمن  ع��وام��ل  وت��وف��ري  التنظيم  يف  ملحوظة  ج��ه��ود 

وال�شالمه .

•• العني – الفجر

االإمارات  جلامعة  اال�شرتاتيجي  التوجه  من  انطالقاً 
يف  متميزين  ل��ي��ك��ون��وا  واخل��ري��ج��ني  الطلبة  اإع����داد  يف 
جماالت تخ�ش�شهم قياديني ومنتجني يف جمتمعاتهم، 
ن��ظ��م ق���ط���اع ن���ائ���ب م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ل�������ش���وؤون الطلبة 
يف  واملتفوقني  االمتياز  طلبة  تكرمي  حفل  والت�شجيل 
الال�شفية  واالأن�����ش��ط��ة  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية  امل��ج��االت 
ملختلف كليات اجلامعة �شمن "مبادرة امتياز" لتكرمي 
واإ�شعاد املتفوقني يف املجتمع اجلامعي للعام االأكادميي 
2016-2017، والبالغ عددهم 746 طالباً وطالبة، 
يف ال�شالة الريا�شية، باحلرم اجلامعي، م�شاء اول ام�ض، 
اجلامعة  مدير  نائب   - الكعبي  علي  الدكتور  بح�شور 
واأولياء  الكليات،  وعمداء  والت�شجيل،  الطلبة  ل�شوؤون 

اأمور الطلبة، واأ�شرة اجلامعة. 
اجلامعة  مدير  – نائب  الكعبي  علي  الدكتور  واأو���ش��ح 
باأبنائنا  اأرح����ب   : ق��ائ��ال  والت�شجيل  ال��ط��ل��ب��ة  ل�����ش��وؤون 
وطلبتنا املتفوقني واأولياء االأمور الكرام، ونحن نحتفل 
اليوم "باليوم العاملي لل�شعادة" الذي يوافق 20 مار�ض، 
املتحدة   العربية  االإم��ارات  دولة  فاإن  اليوم  و�شلنا  وكما 
االأكرث  العربية  ال��دول  �شمن  من  االأول  املركز  احتلت 
�شعادة، وهو نف�ض اليوم الذي نواكب فيه افتتاح جامعة 

االإم�����ارات الأبحاث  " مل��رك��ز  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
االأو�شط،  وال�شرق  الدولة  ال�شعادة" االأول من نوعه يف 
به  ن�شعر  مبا  لتعرب  الكلمات  تت�شارع  اللحظة  هذه  ويف 
من �شعادة واعتزاز باأبنائنا الطلبة املتفوقني يف خمتلف 
بها  تزخر  التي  الال�شفية  واالأن�شطة  العلمية  املجاالت 

حتيات  لكم  اأن��ق��ل  اأن  ي�شعدين  كما  االإم�����ارات،  جامعة 
االأعلى  الرئي�ض  النعيمي-  را�شد  علي  الدكتور  معايل 
جلامعة االإم�����ارات، و���ش��ع��ادة االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور- حممد 
املتوا�شل  بدعمهم  وال���ذي   ، اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  البيلي- 
تنطلق م�شرية التعليم يف اجلامعة نحو الريادة والتميز 

على جميع امل�شتويات، وتاأتي "مبادرة اإمتياز " لترتجم 
املجتمع  الإ�شعاد  العمل  جهود  تر�شيخ  اإىل  �شعينا  عمليا 
اأبنائنا  ل��ك��ل  ل��ن��ق��ول  ،و  امل��ت��ف��وق��ني  ،وطلبتنا  اجل��ام��ع��ي 
على  لكم  �شكرا  جمتمعنا  يف  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  وبناتنا 
جهودكم املميزة، وعلى هذا االبتكار واالإبداع، مطمئنني 
ملا متتلكونه من مهارات علمية واأكادميية مميزة ت�شاهم 
يف خدمة الوطن يف �شتى املجاالت و مبا يحقق الروؤية 
اال�شرتاتيجية جلامعة االإمارات يف الريادة واالبتكار يف 
على  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
األقتها  التي  كلمتهم  ويف  وال���دويل.    املحلي  امل�شتويني 
بجامعة  االم��ت��ي��از  طلبة  الكعبي-قدم  ناعمة  الطالبة 
واأع�شاء  اجل��ام��ع��ة  الإدارة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  االإم�����ارات 
مقومات  توفري  يف  �شاهم  من  وك��ل  التدري�شية،  الهيئة 
ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق ل��ه��م ل��ل��و���ش��ول اإىل ه���ذا ال��ت��م��ي��ز يف 
واالإبداع  االأكادميي  والتفوق  العلمية  املجاالت  خمتلف 
واالأن�شطة  االجتماعية  االأن�شطة  خمتلف  يف  واالبتكار 
ال��ال���ش��ف��ي��ة يف داخ����ل ح���رم اجل��ام��ع��ي وخ���ارج���ه طوال 
من  العديد  التكرمي  حفل  و�شمل  التعلمية.  م�شريتهم 
خمتلف  يف  الطلبة  مبادرات  وعر�شت  الفنية،  الفقرات 
"نعم  املجاالت العلمية واالأكادميية، وقام فريق مبادرة 
للتطوع" بتنظيم احلفل، وجرى تكرمي طلبة االمتياز 

مب�شاركة عمداء الكليات يف اجلامعة واأولياء االأمور. 

خالل فع�لي�ت �صهر القراءة
اإقبال كبري من موؤ�ص�صات الدولة 

للم�صاركة يف املكتبة الرقمية 
اأ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
وتنمية  الثقافة  وزارة  لدعوة  الدولة  موؤ�ش�شات  من  كبري  عدد  با�شتجابة  
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة املحلية  ك��اف��ة  اإىل  ال��ت��ي وجهتها  امل��ع��رف��ة 
"املكتبة الرقمية"  اإنتاجهم املعريف للمكتبة الوطنية االإلكرتونية  لتقدمي 
ب��اع��ت��ب��اره��ا من�شة  امل��ع��ريف االإل���ك���رتوين للمكتبة  امل��ح��ت��وى  وذل���ك الإث����راء 
الوزارة  تبنتها  التي  الرقمية  املكتبة  مباردة  اأن  موؤكدا  وطنية،  الكرتونية 
تهدف اإىل تفعيل دور كافة اجلهات يف جمال االإنتاج املعريف وذلك باإتاحة 
اإنتاجها الفكري على املوقع االإلكرتوين للمبادرة يف اإطار �شعيها اإىل تعزيز 
القراءة االإلكرتونية بالدولة خا�شة مع انت�شار الهواتف الذكية واالأجهزة 

االإلكرتونية احلديثة التي تتيح الو�شول اإىل املحتوى االإلكرتوين.
امل��ب��ادرة حقق  اأن موقع  اأك��د معاليه  امل��ب��ادرة  اأه��م املكت�شبات من ه��ذه  وع��ن 
املجتمع  اإر�شاء وبناء  امل�شاهمة يف  راأ�شها  املكت�شبات وياأتي على  العديد من 
املعريف  للمحتوى  ال��و���ش��ول  وتي�شري  االإم����ارات،  ب��دول��ة  التناف�شي  امل��ع��ريف 
االإماراتي عرب من�شة اإلكرتونية مبتكرة ت�شاهم يف زيادة التعريف والرتويج 
له على امل�شتوى الوطني واالإقليمي والدويل، اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف اإثراء 
االإلكرتوين  الن�شر  �شناعة  تعزيز  خ��الل  م��ن  الرقمي  العربي  املحتوى 
لالإنتاج املعريف باالإمارات، كما اأن املوقع يتيح ال�شهولة واملرونة يف حتديث 
واإ�شدار الطبعات اجلديدة من املحتوى املعريف على فرتات منا�شبة ، وهو 
اأكرب  االإماراتي على  املعريف  وال�شريع لالإنتاج  الوا�شع  االنت�شار  ما ي�شمن 

عدد من القراء، وكافة ال�شرائح االأخرى.
   واأو�شح معاليه اأن كافة م�شاريع ومبادرات وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
اإىل  وتقدميها  بها  واالحتفاء  االم��ارات��ي��ة  الثقافة  اإث���راء  اإىل  تهدف  التي 
العامل، ودعم االإنتاج الفكري الوطني وبناء جمتمعات املعرفة وا�شتثماره 
يف تعزيز التنمية، وتر�شيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�ش�شي، وتر�شيخ 
اللغة العربية ودعمها وتعزيز �شلوك وثقافة القراءة كنهج حياة يف املجتمع، 
وبناء جمتمع اإماراتي متالحم وحمافظ على هويته الوطنية وفق اأ�ش�ض 
ثقافية ومعرفية، تاأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة  ممثلة يف �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة اأعّزه اهلل  الذي يوؤكد 
دائماً  اأن التزود باملعارف وتنمية قدرات الفرد يعد عامال اأ�شا�شيا يف جمتمِع 
ال�شمو  ال�شاملة، و�شاحب  النه�شة  االأ�شا�شية نحو  اللبنة  اأنها  املعرفة كما 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانه الكرام اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ض 
االأعلى لالحتاد حكام االمارات و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة الذي ي�شعى 
دوما الأن تكون االمارات منارة علم ومعرفة وم�شدر ا�شعاع ح�شاري للعامل. 
وعن اأهم اجلهات التي �شاركت بالفعل يف اإثراء موقع املكتبة الرقمية اأكد 
وياأتي  املعريف  اإنتاجها  بالفعال  املوؤ�ش�شات قدمت  اأن هناك ع�شرات  معاليه 
على راأ�شها وزارة املالية، واالحتاد الن�شائي العام، مركز االإمارات للدرا�شات 
والبحوث اال�شرتاتيجية، وحماكم دبي، وجمل�ض دبي االقت�شادي، ودائرة 
االأ�شرة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  واملجل�ض  اخل���ريي،  والعمل  االإ�شالمية  ال�����ش��وؤون 
باإمارة  واالإع���الم  الثقافة  ودائ��رة  ظبي،  باأبو  االإح�شاء  ومركز  بال�شارقة، 

ال�شارقة، موؤكدا اأن الباب مفتوح دائما مل�شاركة اجلميع.
واأو�شح معاليه اأن فتح الباب اأمام كافة اجلهات للم�شاركة يف موقع املكتبة 
الرقمية يحقق العديد من االأهداف املهمة التي تركز على بناء مكتبة رقمية 
اإماراتية لتواكب التطورات التقنية يف �شناعة الن�شر االإلكرتوين، وباأحدث 
و�شائل التكنولوجيا املتطورة، وتعزيز التعاون بني املوؤ�ش�شات املعنية، ودور 
الن�شر باالإمارات لدعم املحتوى املعريف على امل�شتوى الوطني، واالإ�شهام يف 
تعزيز  من  الرقمية  املكتبة  متكن  املقدمة.كما  املعرفية  اخلدمات  تقدمي 
البنية التحتية الداعمة ل�شناعة ون�شر املحتوى املعريف باالإمارات، جتميع 
وتوثيق املحتوى املعريف الرقمي لدولة االإمارات من خالل بناء اأكرب قدر 
والدوريات،  كالكتب،  املختلفة  باأ�شكاله  االإل��ك��رتوين  املعريف  املحتوى  من 
بحوث ودرا�شات، ر�شائل جامعية، ن�شو�ض، �شور، ملفات �شوتية وفيديو، 
باالإمارات،  املعنية  املوؤ�ش�شات  وم�شاعدة  حتفيز  اإىل  باالإ�شافة  وغ��ريه��ا، 

لرقمنة اإنتاجها املعريف، للنهو�ض ب�شناعة الن�شر االإلكرتوين بالدولة.
اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية  اأن معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك    يذكر 
 2016 ع��ام  من  مايو  �شهر  يف  الرقمية  املكتبة  م��ب��ادرة  اأطلق  قد  املعرفة 
الفكرية  ال�شخ�شيات  وكبار  الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  كبري  ع��دد  بح�شور 
الدويل للكتاب كم�شروع يهدف الإتاحة وتوفري من�شة  ابو ظبي  مبعر�ض 
اإلكرتونية وطنية تفاعلية الإر�شاء وبناء البنية التحتية املعرفية لت�شجيع 
وذلك يف  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  بدولة  املعريف  املحتوى  ون�شر  �شناعة 
اإطار مواكبتها  للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي ي�شهده العامل، وال �شيما 
يف و�شائل االت�شاالت، واالنت�شار الهائل ال�شتخدام �شبكة االإنرتنت، والذي 
با�شتخدام  املعرفة  ون�شر  لبث  املبتكرة  والو�شائل  القنوات  تعزيز  اإىل  اأدى 
واإب��راز موقعها  الن�شر االإلكرتوين، وتعزيزا  ملكانة دولة االإم��ارات  تقنيات 

كمركز للثقافة واملعرفة . 

زايد للثقافة االإ�صالمية تن�صر ال�صعادة واالإيجابية بني موظفيها 

هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة تعلن عن اطالق برنامج 
�صنوي لالأن�صطة والربامج الثقافية والفنية مبدينة العني

•• العني - الفجر

اأحتفلت دار زايد للثقافة االإ�شالمية مبركزها الرئي�شي 
وعجمان  باأبوظبي  اخلارجية  واأفرعها  العني  مبدينة 
لتعزيز  جهودها  �شمن  وذل��ك  لل�شعادة  العاملي  باليوم 
مفهوم ال�شعادة املوؤ�ش�شية لدى املوظفني وجت�شيده على 
والوالء  الر�شا  الأعلى معدالت  والو�شول  الواقع  ار�ض 

الوظيفي .
املوظفني  با�شتقبال  الرئي�شي  باملركز  الفعالية  ب��داأت  و 
منذ ال�شباح الباكر على اأجهزة الب�شمة و توزيع هدايا 
اأقامت  و  ال�شعادة  عن  املعربة  �شفراء  وبالونات  رمزية 
ت�شمنت  و  للموظفني    " ارب���ح   و  ا���ش��ح��ب   " م�شابقة 
جوائز خمتلفة مثل ق�شائم م�شرتيات و �شاعات خروج 
من الدوام . و اختتمت الفعالية بتوزيع كتاب "تاأمالت 

يف ال�شعادة واالإيجابية" على كافة املوظفني. 
ن�شعد"  "ب�شوفتك����م  ن�شاط  عجمان  فرع  اإدارة  ونظمت 
للموظفني وذلك تزامًنا مع يوم ال�شعادة العاملي. وذلك 

با�شت�شافة ال�شيد ابراهيم عو�ض رئي�ض جلنة ال�شعادة 
بالدار ، وتطرق رئي�ض جلنة ال�شعادة عن مهام اللجنة 
الن�شاط واحليوية واالإيجابية  اإ�شعاد املوظفني وبث  يف 
يف نفو�شهم؛ وذلك ا�شتجابًة لتوجهات القيادة الر�شيدة 
على  واحلر�ض  جاذبًة،  �شعيدًة  بيئًة  العمل  بيئة  بجعل 

حتقيق كل ما ي�شعد املوظفني.
"�شالمة  الزرعوين خاطرة  بعنوان  األقى طارق  بعدها 
االإ�شالمية،  قيمنا  برنامج  �شمن  �شع���ادة"   .. القلوب 
اأن االإمي��ان هو �شبب �شعادة االإن�شان  اإىل  ُمتطرًقا فيها 
يف الدارين، واأن منق�شات احلياة ينبغي اأال حتول دون 
االإيجابية والت�شليم والقناعة اأ�شوًة باالأنبياء واملر�شلني 

عليهم ال�شالم.
كذلك اأحتفل فرع اأبوظبي بيوم ال�شعادة العاملي بن�شاط  
لبث  نقا�شية  حلقات  بتنظيم  لت�شعد"  وذلك  " اأ�شعد 
روح ال�شعادة واالإجابية يف بيئة العمل ولدى املتعاملني 
واملهتمني  اجل��دد  واملهتدين  املوظفني  مب�شاركة  وذل��ك 

باال�شالم  وهيئة الهالل االأحمر االإماراتي .

هيئة اأبوظبي لل�صي�حة والثق�فة" تبداأ تفعيل النظ�م املوحد اجلديد لرتخي�س الفع�لي�ت

ت�صجيل 625 فعالية منذ ت�صغيل النظام يف 5 مار�ض 2017
النظ�م يرتبط ب� 22 جهة حكومية معنية، ومينح منظمي الفع�لي�ت ميزة التع�مل 

مع من�صة واحدة للت�صجيل واحل�صول على الرتاخي�س واملوافق�ت الالزمة
•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة" بدء تفعيل  "هيئة  اأعلنت   
وهو  اأبوظبي،  يف  الفعاليات  لرتخي�ض  املوحد  النظام 
لت�شجيل  وفعالة  �شريعة  حلواًل  توفر  متكاملة  من�شة 
جميع ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ق��ام��ة يف االإم�����ارة واحل�����ش��ول على 

تراخي�شها اإىل جانب العديد من اخلدمات االأخرى. 
ت�شجيل  اإج������راءات  وت�����ش��ه��ي��ل  تقليل  ال��ن��ظ��ام  وي�����ش��م��ن 
بيانات  ق��اع��دة  ب��ن��اء  على  ع���الوة  الفعاليات  وترخي�ض 
الفعاليات  ونوعية  النمو  وتوجهات  ال�شياحي  ل���الأداء 
وتوثيق معلوماتها وفقراتها واملتحدثني بها واالأن�شطة 
ملوؤ�شرات جناحها ومدى حتقيقها  لها وعر�ض  املرافقة 
 625 االإلكرتونية  املن�شة  �شجلت هذه  الأهدافها. وقد 
 610 2017، منها  5 مار�ض  فعالية منذ ت�شغيلها يف 
ومعار�ض  وم��وؤمت��رات  معار�ض  بني  ما  اأع��م��ال  فعاليات 
ريا�شية  و5  دينية،  فعاليات  و8  موؤ�ش�شية،  واحتفاالت 

اإىل جانب فعاليتنّي ثقافيتنّي. 
لرتخي�ض  عمل  يومي  اإىل  املتو�شط  يف  النظام  ويحتاج 
الفعاليات التي ال تت�شمن متحدثاً ر�شمياً و5 اأيام عمل 

بوجود متحدثني. 
واأ�شار �شعادة �شيف �شعيد غبا�ض، مدير عام هيئة اأبوظبي 
نقطة  ي�شكل  النظام  ه��ذا  اأن  اإىل  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�شياحة 
انطالق جديدة لقطاع الفعاليات يف اأبوظبي، ويتواكب 
التحتية  والبنية  احللول  لتوفري  الهيئة  م��ب��ادرات  مع 
الداعمة الأن�شطته، واملحافظة على النمو املطرد لقطاع 
ال�شياحة يف االإمارة. وقال: تعك�ض هذه اخلطوة التزامنا 
ريادة  وتر�شخ  االلكرتونية،  اخلدمات  لتبني  بالتحول 
اقت�شادي  ومركز  م�شتدامة  �شياحية  كوجهة  اأبوظبي 
عاملي. واأو�شح: ن�شعى اإىل حتقيق اأهداف وا�شحة تتمثل 
الفعاليات  وترخي�ض  ت�شجيل  اآلية  وتوحيد  ت�شريع  يف 

�شواء الرتفيهية اأو اخلا�شة باالأعمال.
اإقامة  تتوىل  التي  اجل��ه��ات  كافة  على  النظام  وي�شري 
وقاعات  م��واق��ع  متتلك  اأو  الفعاليات  واإدارة  وتنظيم 
ال�شت�شافتها يف اأبوظبي، مبا يف ذلك مناطق اال�شتثمار 
الفعاليات  جميع  ويغطي  احل���رة،  وامل��ن��اط��ق  ال�شياحي 
والندوات اخلا�شعة للرتخي�ض يف جماالت  واملوؤمترات 
الرتفيه والريا�شة والفن والثقافة والتعليم وال�شياحة 

وال�شحة واالأعمال وغريها.
اأن  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  واأّك���د 
�شهولة عن  اأكرث  اأ�شبحت  اأبوظبي  الفعاليات يف  اإقامة 
التعامل  مبيزة  منظميها  ت��زوي��د  ع��رب  م�شى  وق��ت  اأي 
مع جهة واح��دة فقط للح�شول على كافة الرتاخي�ض 
الت�شجيل  مبجرد  وذل��ك  النهائية،  واملوافقات  الالزمة 
من  املطلوبة  وامل�شتندات  واملعلومات  بالطلب  والتقدم 
ب�22 م��ن اجلهات  خ���الل ال��ن��ظ��ام امل��رت��ب��ط ال��ك��رتون��ي��اً 
احلكومية املعنية. ويتكامل النظام مع 5 جهات حكومية 
الفعاليات،  اأنواع  رئي�شية يتوجب موافقتها على جميع 
اإحداها  الفعالية على  اأخ��رى يجري عر�ض  و17 جهة 

وفقاً الخت�شا�شها ونوع تلك الفعالية.
لل�شياحة  اأبوظبي  النظام �شمن مبادرات هيئة  ويندرج 
والثقافة لالرتقاء مبنظومة خدماتها للجهات العاملة 
بقطاع ال�شياحة يف االإمارة، ويتما�شى مع خطة اأبوظبي 
على  قائم  وم�شتدام  متنوع  اقت�شاد  اإقامة  اإىل  الرامية 

املعرفة.
وق����ال ���ش��ل��ط��ان ال���ظ���اه���ري، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  باالإنابة  ال�شياحة 
الوجهات  يف  املعتمدة  املمار�شات  اأف�شل  النظام  يتبنى   :
يف  الفعاليات  قطاع  اأن�شطة  ويحفز  العاملية،  ال�شياحية 
للزوار  جاذبة  وجهة  لتطوير  جهودنا  ويدعم  اأبوظبي، 

واال�شتثمارات.
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اطالق  ع��ن  والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأعلنت 
والفنية  الثقافية  وال��ربام��ج  لالأن�شطة  �شنوي  برنامج 

التي �شتقام يف مدينة العني خالل عام 2017. 
توفري  اإىل  الفعاليات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  الهيئة  وت��ه��دف 
جت��رب��ة ث��ق��اف��ي��ة ت���رثي ذائ��ق��ة اجل��م��ه��ور و���ش��غ��ف��ه حول 
واإمارة  العني  ملدينة  الغني  والثقايف  ال��رتاث��ي  التاريخ 
اأو�����ش����ع.   ي�شلط ه���ذا الربنامج  ن��ط��اق  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى 
املدن  اأق��دم  اإح��دى  العني،  مدينة  على  ال�شوء  ال�شامل 
امل��اأه��ول��ة يف ال��ع��امل ال��ت��ي مت��زج اأ���ش��ال��ة امل��ا���ش��ي بروؤية 

ع�شرية وم�شتقبلية ناب�شة باحلياة، وباعتبارها القلب 
املواقع  اأبوظبي، حيث حتت�شن  الناب�ض الإمارة  الثقايف 
الوحيدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة املدرجة على 

قائمة الرتاث االإن�شاين العاملي ملنظمة اليون�شكو. 
حملة  لدعم  الربنامج  تن�شيق  على  الهيئة  عملت  وق��د 
اأطلقتها  ال��ت��ي  االإبداع"  وت�شجيع  ت��راث��ن��ا  "حماية 
املختلفة  االأن�شطة  م��ن  العديد  ويت�شمن  اليون�شكو، 
التي جت�ّشد عراقة اإمارة اأبوظبي وتتيح يف الوقت ذاته 
املعا�شر  امل�شهد  على  للتعرف  اجلمهور  اأم��ام  الفر�شة 
مل��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��رب جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��ج��ارب الثقافية 

املتنوعة.



من  ال��ع��دي��د  ذه��ن  اىل  يقفز  ���ش��وؤال  زوج���ك  ت�شعدين  كيف 
الزوجات فعندما يكون الزوج �شعيدا ي�شبح البيت باأكمله فى 
منتهى ال�شعادة والعك�ض �شحيح ولكن اأعلمى جيدا اأن جناح 
التى  ال��زوج��ة  % على   99 بن�شبة  يعتمد  الزوجية  احلياة 
باأكمله بحالة من احلب وال�شعادة كى  البيت  اأن متد  يجب 
متر �شفينة احلياة بدون اأى عوا�شف واأول من يجب عليها 
اأ�شعاده هو ربان هذه ال�شفينة زوجها ولكى ت�شعدين زوجك 

البد من اأتباع بع�ض الن�شائح التالية: 
- اعطى زوجك احلب بال ح�شاب اأو قيود وقوىل له من وقت 

اىل اأخر كلمة )اأحبك ( اأو اأ�شتقت اليك كثريا اأثناء مكاملاتكم 
الهاتفية طوال النهار الن هذين الكلمتني يجعلونه فى قمة 
ودون  �شريعا  القلب  تخرتق  احل��ب  فكلمات  ل��ك  االأ�شتياق 

اأ�شتاأذان. 
- لي�ض عيبا اأن تهتمى به واأن تظهرى هذا االأهتمام طوال 
فالرجل مهما كرب  اأم��ه  ك��اأن��ك  اأخ��ر عامليه  ال��وق��ت مبعنى 
�شنه ال ي�شتطيع اأن يفطم من حنان االأم ولذلك يظل دائما 

يبحث عن اأمه داخلك. 
بال�شيق من خالل فعل  تت�شببى فى �شعوره  اأن  اح��ذرى   - 

ي�شتفزه  ذل��ك  الن  ت�شايقة  اأن��ه��ا  جيدا  تعرفني  اأن��ت  اأ�شياء 
اأن تفعلى  يعنيكى وال حتاوىل  باأنه ال  ي�شعر  كثريا ويجعله 
�شيئا يجعلك فى مو�شع �شبهه اأو دفاع عن النف�ض الن ذلك 

ينتق�ض من حبه لك واأحرتامه ل�شخ�شك .
ت�شتقبلية  اأن  تن�شى  ال  امل��ن��زل  اىل  زوج���ك  ي��ع��ود  عندما   -  
واأجعلى  ب��ود  وتقبلينه  زراع��ي��ه  ب��ني  ف��ى  وت��رمت��ى  بابت�شامة 
بنف�ض  تودعيه  اأن  تن�شى  وال  عودته  عند  دائما  عادتك  هذه 

الطريقة عند كل �شباح قبل اأن يذهب اىل عمله. 
 - �شغوط احلياة كثرية فاذا عاد زوجك من عمله غا�شبا ال 
تزيدى غ�شبه وجتنبى الكلمة امل�شتفزه التى تقولها معظم 
الن�شاء فى هذه احلالة وهى) مالك ( واأتركيه قليال ليهداأ 
ويرتاح و�شوف يحكى لكى كل �شئ مبفرده وفى هذه احلالة 

اأ�شتمعى اليه جيدا وحاوىل التخفيف عنه مبداعبتة. 
- اأحذرى فى حلظات االأنفعال اأن يعلو �شوتك على �شوته 
باأى حال من االحوال النه مهما كان مقدر حب زوجك لك 
اأنفعاالتك  فى  تتحكمى  اأن  وح��اوىل  اأب��دا  بذلك  يقبل  فلن 

اأمامه واأعطية اأحرتامه كامال .
 - من وقت اىل اأخ��ر قدمى اىل زوج��ك هدايا ب�شيطة دون 

منا�شبة الن الهدايا لها تاأثري قوى جدا .
- اأذا كان لديكم اأطفال حاوىل اأن تنهى كل م�شاكلهم اليومية 
الب�شيطة قبل قدوم زوجك الن الرجال لي�ض لديهم القدرة 
على حتمل زن االأطفال مثلك مبجرد دخوله البيت البد ان 

يرتاح اوال حتى يتقبل اى م�شاغبات بني االأوالد. 
اأ���ش��ب��وع��ني ع��ل��ى االأق����ل ت��رتك��ني فيه  - خ�ش�شى ي��وم��ا ك��ل 
االأطفال عند والداتك اأو حماتك واأخرجى اأنت وزوجك اىل 
مكان لكم فيه زكريات رومان�شية �شعيدة بدون االأوالد حتى 

جتددون م�شاعركم باأ�شتمرار.
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���ش��وى اخل��ري ونبذ  اأن االأه���ل ال يبغون الأوالده����م  وال ري��ب 
ال���ع���ادات ال�����ش��ي��ئ��ة، ل��ك��ّن وق���ع بع�ض ال��ت��ع��اب��ري امل��ع��ت��ادة على 
ما  عنه  ينتج  وال  معنوياتهم  على  �شلًبا  ينعك�ض  قد  االأوالد 
يهدف االأهل اإليه، بل ي�شفي على نف�شّيتهم م�شاعر امل�ش�ض 

واالنقبا�ض.
االخت�شا�شيون يف تربية االأطفال ين�شحون االأهل واملربني 
النهي،  اأو يف  الطلب  االإي��ج��اب��ي يف  االأ���ش��ل��وب  باعتماد  دائ��ًم��ا 
فهو الذي يعطي نتائج اأف�شل من االأ�شلوب ال�شلبّي، ويف ما 
ب�شاطة  بكل  التي ميكن  ال�شلبّية  التعابري  بع�ض  نورد  ياأتي 

حتويلها اإىل تعابري اأو ت�شّرفات اإيجابّية املفعول:

ب�صببك!( )ت�أخرن�   1
ول��ده��م فيحّملونه  اىل  ال��ع��ب��ارة  ب��ه��ذه  االأه���ل  يتوجه  ط��امل��ا 
اأّن  وزر تاأخريهم ويجعلونه ي�شعر بالذنب، بينما يف الواقع 
اأ�شباباً عّدة تكون قد تراكمت واأّدت اىل التاأخري. من االأن�شب 
ت�شجيع الولد منذ البداية والقول له: )مل يعد لدينا وقت 

كاف �شاعدنا كي ال نتاأّخر!(.

تبِك!( )ال   2
عندما  اأو  يغ�شب  عندما  الولد  عند  ���ش��رورة  البكاء  ي�شّكل 
البكاء  نهيه عن  اإىل  بحاجة  لي�ض  وه��و  م��ا،  اأم��ر  يتاأمل من 
لي�شعر  ب��اأن��ام��ل��ك  عينيه  م�شح  اأو  ذراع���ي���ك  غ��م��رة  اإىل  ب��ل 

باالطمئنان واحلنان.

ع���ن  )ُك�������������������َفّ   3
التحّرك!(

ال يتمّكن الكبار من 
م�شّمرين  ال��ب��ق��اء 

ع����������������ل����������������ى 

ن�شاًطا  املمتلئني  بال�شغار  فكيف  ط��وي��ل��ة،  مل���ّدة  كرا�شيهم 
وحيوّية؟

الولد اىل احلركة ولن يتوّقف عنها مهما �شرخت،  يحتاج 
اأو  معه  العبي  اآخ��ر.  اىل حقل  ن�شاطه  توجيه  ينبغي  لذلك 

ا�شغليه بلعبة اأو مبو�شوع يرغب به.

ت�صبه...!( )اأنت   4
بت�شّرف  ت�شّرفه  ت�شّبهي  فال  ذات��ه،  يكون  اأن  الولد  يحاول 
اأخته، وال مثل  اآخ��ر. فهو لي�ض مثلك، وال مثل  اأي �شخ�ض 
اأّما  يتخذها.  التي  وال��ق��رارات  �شخ�شّيته  احرتمي  رفيقه. 
اإذا اأ�شّريت على ت�شبيهه بالغري فهو �شيقتدي به و�شيخ�شر 
فرادته. لذلك امدحي جمهوده اخلا�ض وبّيني له ال�شفات 

احل�شنة من دون اأي ت�شبيه باالآخرين.

اأب�ك!( )�ص�أن�دي   5
ال�شفهّية واجل�شدّية يف جمال الرتبية،  التهديدات  ال تنفع 
الولد. وعندما ت�شرخني يف وجهه:  فهي لن تغرّي يف طبع 
)�شاأنادي اأباك( فاإنك تطبعني يف عقله �شورة االأب املت�شّلط 
ال����ذي ينتظر ح�����ش��ول اخل��ط��اأ ل��ي��ع��اق��ب ���ش��اح��ب��ه. ل���ذا من 
ال��ل��ج��وء اىل هذا  ت��ع��رثي على احل���ّل م��ن دون  اأن  االأج����دى 

التهديد.

ذاك!( تفعل  ال  هذا...  افعل   (  6
عندما تطلقني االأوامر على ال�شغري فاإن عقله لن ي�شتوعب 
الوقت  بع�ض  متنحينه  ف��اإن��ك  ب��ه��دوء  عّلمته  اإذا  اأم��ا  ف���وًرا. 
ب���داًل من  اإًذا  ق���راره اخل��ا���ض وامل�����ش��وؤول.  للتفكري وات��خ��اذ 
ما  يف  و�شاركيه  بهدوء  حاوريه  االأوام���ر  واإع��ط��اء  ال�شراخ 

تطلبني.

اأ�ْصِرع!( )عّجل...   7
نربة �شوتك توحي باالإزعاج اأكرث 

من التعبري بحّد ذاته فيتوّقف 
ع�������ق�������ل�������ه 

اإبدال  اأفكاره. ميكنك  وعلى  على حركاته  ال�شيطرة  ويفقد 
ثيابه  ارت��داء  ينتهي من  )من  مثاًل:  بقولك  ل(  )عِجّ كلمة 

اأّواًل هو الرابح!(.
مل�شاهدة  دق��ائ��ق   5 باإمهاله  اإن���ذارك  تق�شيم  ت�شتطيعني  اأو 
ال�شتيعاب  الوقت  له  توفرين  وهكذا  اإل��خ   ،4 ثّم  التلفزيون 

طلباتك.

جّيد!( عملك   ... ب�أ�س  )ال   8
الذي  املجهود  �شّجعي  ولكن  وامل��ك��اف��اأة.  امل��دي��ح  ال��ول��د  يحّب 
ل اإليها. فما يهّمه هو �شخ�شه  يقوم به ال النتيجة التي تو�شّ

بالذات.

اأبيك( مع  والعب  اذهب  بهدوء...  )دعني   9
تلبية  ع��دم  ح��ال  االهتمام واحل��ب، ويف  اإىل  ال�شغري  يحتاج 
ح��اج��ات��ه ف��اإن��ه ���ش��ي��ح��اول ال��ت��ع��ب��ري ب��ط��ري��ق��ة اأخ����رى ح�شب 
م���زاج���ه. ف����اإذا مل ت��ك��وين ج��اه��زة الإع��ط��ائ��ه ب��ع�����ض الوقت 
ا�شرحي له االأ�شباب بكل هدوء، وعديه بتخ�شي�ض الوقت له 
فور انتهائك من عملك. وهنا عليك االنتباه يف حال ت�شديده 
على طلبه ينبغي تلبية رغبته حااًل فقد يكون منزعّجاً من 

اأمٍر غري وا�شح لك.

مًني( اأكرث  فالّن�  حتّب  اأنت  حتّبني...  ال  )اأنت   10
نتفّوه بتعابري كثرية اأحياناً جتعل الولد م�شطرًبا ومتنعه 
اأن ولدك  ال�شائب. كوين على ثقة يف  الت�شّرف  اأحياًنا من 
يحبك، لكنه رمبا ال يعرف يف بع�ض االأوقات كيفّية التعبري 
عن حّبه فال تّتهميه في�شعر يف داخله باأنه �شرير. يوؤمله هذا 

االأمر كثرًيا!

)اهداأ!(  11
تق�شدين  ب��اأن��ك  لطفلك  يوحي  )اه���داأ(  تعبري  ا�شتعمالك 
)اهداأ واإاّل...(. وهذا يف نظره تهديد مرتبط مبحبتك 
واإاّل  اأك��ون عاقاًل  اأن  كالتايل: )يحب  له ويف�ّشره 

فاإّن اأمي لن حتّبني اأبًدا!(.
البديل  ل��ه  اأوج����دي  تنفع.  ال  ال�شلبّية  االأوام����ر 

و�شاعديه على التغيري.

اأن...( و)يجب  اأن...(  )عليك   12
ويّتجه  بنفور  االأم���ر  تعابري  ال��ول��د  يتلقى 
ف�����وّراً اإىل رف�����ش��ه��ا. ب����داًل م���ن: )ي��ج��ب اأن 
راأيك  )ما  القول:  ميكنك  فر�شك!(،  تنهي 
)كان  اأو  اللعب؟(،  قبل  فر�شك  اأنهيت  لو 
اليوم  ت�شتطيع  فهل  جّيًدا  البارحة  فر�ض 

القيام مبثله؟(.
التعامل باإيجابّية مع االأوالد هو دائماً اأق�شر 
طريق اإىل قلوبهم، فاعريف كيف تتعاملني مع 

ولدك كي ينّفذ ما تطلبني منه.

جناح احلياة الزوجية يعتمد بن�صبة 99 % على الزوجة!

من خالل كلم�تكم وتع�بري وجوهكم

انتبهوا ال�صلوب تعاملكم مع اطفالكم
-االخت�ص��صيون ين�صحون ب�عتم�د االأ�صلوب االإيج�بي يف الطلب اأو يف النهي

للكلم�ت  اأن  على  النف�س  وعلم  الرتبية  يف  اخل��راء  ُيجمع 
ت�أثريًا قوّيً� يف الطفل خالل منّوه. لذا من ال�صروري اأن يتنّبه 
االأهل الأ�صلوب تع�ملهم مع اأوالدهم، مب� يت�صّمنه من كلم�ت 

وتع�بري يتوّجهون به� اإليهم.
يع�ملونن�  اأهلن�  ك�ن  كم�  اأطف�لن�  مع  التع�مل  اعتدن� جميعً� 
ونحن �صغ�ر، وكدن� ن�صبح �صورة طبق االأ�صل عنهم. ف�ملواقف 
جيل  بينه�  يف�صل  ك�ن  ولو  نف�صه�  الفعل  ردود  تنتج  عينه� 

بك�مله.
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العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/46  ا�ستئناف تظلم جتاري   
وميثلها   ، االع��الن��ي��ة  ال��ه��داي��ا  لتجهيز  �شتل  1-موؤ�ش�شة  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
مالكها/ جميل احمد حممد حزام  2- جميل اأحمد حممد حزام ب�شفته كفيل 
�شامن ملوؤ�ش�شة �شتل لتجهيز الهدايا االعالنية جمهويل حمل االقامة مبا ان 
امل�شتاأنف /بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2 م 2017 تظلم جتاري بتاريخ 
2017/2/15 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2017/4/26  ال�شاعة 17.30 
م�شاء  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/202  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كري�شتال الفا - �ض ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل االقامة 
دب��ي وميثله :  ف��رع  ان��ك  ا���ض �شبالي �شني �شوليو �شنز  امل��دع��ي/ يوبي  ان  مبا 
ح�شني علي عبد الرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   116.763.86( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
التام.  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/3/30 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.19
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/265  جتاري كلي               

ب�شفته مدير  داود  احمد حممد   -2 م  م  ذ  �ض  العامة-  للتجارة  اإي�شان   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وكفيل �شخ�شي )اإي�شان للتجارة العامة- �ض ذ م م(( 3-عبداهلل حممد داود ب�شفته مدير وكفيل 
�شيد عادل ب�شفته مدير وكفيل  داود  م م(( 4-حممد  ذ  العامة- �ض  )اإي�شان للتجارة  �شخ�شي 
بنك  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  م((   م  ذ  �ض  العامة-  للتجارة  )اإي�شان  �شخ�شي 
اأق��ام عليك الدعوى  االحت��اد الوطني - وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي - قد 
 1.719.400( وقدره  مببلغ  والت�شامن  بالت�شامم  �شدهم  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 17% �شنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام   وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/4/3  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2153  مدين  جزئي              

ان  ابوبكر �شرامبيكال  جمهول حمل االقامة مبا  ال�شالم  اىل املدعي عليه / 1-عبد 
املدعي/ مركز رفرن�ض بوينت لتعليم املو�شيقي والرق�ض - موؤ�ش�شة فردية وميثله : بدر 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  عبداهلل خمي�ض عبداهلل - قد 
عليهما بالت�شامن بان ي�شددا للمدعية مبلغ )100000 درهم( )مائة الف درهم( قيمة 
املبلغ املرت�شد بذمتهما كغرامات جلهات احلكومية املخت�شة والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف.   
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/30 امل��واف��ق   اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch2.D.18 لذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/20  مدين كلي                 

وا�شينى  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  جيفري  1-وا�شيني   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�شام�شي  العوي�ض  رح��م��ه  ع��ب��داهلل  رح��م��ه  ع��ب��داهلل   : وميثله  جيفريى 
ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��اث��ب��ات ت��زوي��ر ا���ش��ل ع��ق��د ال��ره��ن ال��ت��اأم��ي��ن��ي امل����وؤرخ يف 
2012/4/11 وامل�شجل حتت رقم 2012/1505 ب�شجالت دائرة االرا�شي واالأمالك لقطعة 
االر�ض رقم 542 وما عليها من مبان مبنطقة الثنية اخلام�شة باإمارة دبي واعتباره كاأن مل 
يكن - والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/3/26  
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2755  جتاري جزئي              

 اىل املدعي عليه / 1-ميجاميك�ض للمنا�شبات - �ض ذ م م )مطعم كيو بارا �ض ذ م م 
�شابقا( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ فري�ض اك�شرب�ض �ض ذ م م وميثله 
: �شمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )138.616.81 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ض  املوافق  2017/3/27   االثنني   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/544  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ارتاج للمعار�ض  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ كلر 
ميك�ض �ض ذ م م وميثلها/ نبيل ابراهيم عبد العزيز علي وميثله : را�شد �شيف 
�شعيد �شيف الزبادي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
القانونية  والفائدة  دره��م(   75.245( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
وال��ر���ش��وم وامل�شروفات  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  ب��واق��ع 12% م��ن 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/22  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/22  مدين  جزئي              

ن��دايف  جمهول حمل االقامة مبا  ال��ه  ال��ه ف�شل  اىل املدعي عليه / 1- �شدر 
ان املدعي/ مرمي حممد �شالح رفعت فر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الفائدة  مع  للمدعية  دره��م   279200 مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�شوم  ال��وف��اء  مت��ام  وح��ت��ى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 بن�شبه  ال��ت��اأخ��ريي��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/4/3  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1415  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- حمد م�شبح �شعيد حميل الكعبي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك االحتاد الوطني -  �ض م ع وميثله : فهد �شلطان علي لوتاه   
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�شاريف  الر�شوم  وال��زام��ه  دره��م(   1.455.179/75( وق��دره  مبلغ  للمدعي  
اال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل 
املوافق  2017/3/30   التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض   ال�شداد  وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/697   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة فيت اوت �شتوديو انرتنت للخدمات الفنية  
بزن�ض  الريان  التنفيذ/مدينة  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - مدنية  اعمال  �شركة   - �شنرت 
وق��دره )576593.04(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/421   تنفيذ جتاري  

ات�ض   بي  ام  انف�شت جي  كبيتال  الرتناتيف  املنفذ �شده/1-  اىل 

 - بورينغ  التنفيذ/كوريا  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 

�ض ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه  نخطركم بتحويل ملف 

احلجز التحفظي رقم 141/2009 جتاري املرتبط مبلف التنفيذ 

املاثل اعاله اىل حجز تنفيذي وذلك للعلم مبا جاء به.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/496   تنفيذ جتاري  
اأ�شامة مو�شي  جمهول حمل االقامة مبا ان  اىل املنفذ �شده/1- 
طالب التنفيذ/عمرو حممد عبداهلل ب�شري وميثله : يا�شني ابوبكر 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شامل احلامد  
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )181183( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1855   تنفيذ مدين  
الباي�ض جمهول حمل االقامة  املنفذ �شده/1- حنان �شامل  اىل 
اأقام  قد  حقيقي   كا�شف  م�شعود  التنفيذ/جمتبى  طالب  ان  مبا 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )31668( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
التنفيذية  االج�����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/216  احوال نف�ص غري م�سلمني                 
االق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-ج��ي برميكومار  جمهول حم��ل  اىل 
ان املدعي/ فيدهو برميكامار وميثله : احمد ح�شن حممد عبداهلل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ط��الق لل�شرر ونفقة  امل��ازم��ي   قد 
موؤقته وح�شانة ال�شغريين.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا    )3( رق��م  بالقاعة   �ض   9.30 ال�شاعة    2017/4/2
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/703 عقاري كلي  
اىل املحكوم عليه/1- اوي�شرت للتطوير العقاري - ذ م م ، �شركة امنيات للتطوير العقاري - 
ذ م م - �شابقا - جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/2/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد خليل ملك زادة ببطالن اتفاقية 
البيع وال�شراء املربمة بني الطرفني ب�شاأن وحدات التداعي وبالزام املدعي عليها بان توؤدي 
ت�شعمائة  الف  و�شبعون  ت�شعة  اثنني مليون ثمامنائة  دره��م(  للمدعي مبلغ )2.879.908 
وثمانية درهما والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2016/11/2 وحتى ال�شداد 
التام والزمتها الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/662   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �شده/1- يرثب لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م  
�ض  اال�شالمي  دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
عليك  اأق���ام  ق��د  علي   اآل  الناخي  ع��ب��داهلل خمي�ض غريب   : ع وميثله  م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)173259.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3319 تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ   - م��والي يو�شف  ���ش��ده/1- مطعم وحلويات  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/لوتاه بي �شي جاز - �ض ذ م م - فرع 
اأق��ام عليك  اآل علي - قد  الناخي  دبي وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )52154.29(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/669   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- الدانة للمقاوالت - �ض ذ م م 2- رقاقة علي �شودري �شلطان علي 
ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير املدعي عليها االوىل وحمرر ال�شيكات  جمهول حمل 
ذ م م وميثله : عبداهلل  التنفيذ/�ض �ض لوتاه للمقاوالت - �ض  االقامة مبا ان طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي   اآل  الناخي  غريب  خمي�ض 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )22391( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
املحكمة. 2- الزام املنفذ �شده الثاين ب�شخ�شه بدفع مبلغ املنفذ به وقدره )147990( 
درهم  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/583   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- مطعم بازيلكو - موؤ�ش�شة فرديه ملالكها/ عبداهلل عبد 
�شمحان  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/لوتاه بي �شي جاز - 
�ض ذ م م - فرع دبي وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )209412( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/365  جتاري كلي               
خلدمات  بوليبي  )���ش��اب��ق(  ال��ر���ش��وم  حت�شيل  خل��دم��ات  1-بوليبي  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
حت�شيل الر�شوم ملالكها حممود مو�شى حممد رم�شان �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
- حاليا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ اإجننيكو اأودمي �شي�شتم كوزوملريى اأيه 
اأ�ض وميثله : ها�شم مالك عبا�ض البلو�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   12.472.806( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
التام  ال�شداد  وحتى   2015/9/28 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
املوافق   االثنني   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و 
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة    2017/3/27
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/700  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اخلطوط االربعة لل�شناعات- �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة بيلبا للخدمات البحرية - ذ م م وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي    اآل  الناخي 
درهما(  وت�شعون  وارب��ع  ومائتان  ال��ف  و�شتون  )اثنان  دره��م(   62.294( وق��دره  مببلغ 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/3/30  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل )علما 

باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/258  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه/1- ابراهيم حممد دريائي - جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فرزاد عبداله نيك بور وميثله : ابراهيم ح�شن ابراهيم املال   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )337575 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
املوافق  2017/3/29    االرب��ع��اء   يوم  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد  وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1764   

املنذر : بنك امل�صرق - �س م ع 
املنذر اليه : بهزاد ح�صني مظ�هري      -       جمهول حمل االق�مة  

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1766   

املنذر : بنك امل�صرق - �س م ع 
املنذر اليه : ج�جدي�س كوم�ر كودا ب�ي نف�دي�  -  جمهول حمل االق�مة  

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مليار دوالر قيمة �صادرات املنتجات الزراعية   1.336
الربازيلية اإىل ال�صرق االأو�صط خالل �صهرين

•• دبي -وام:

االأو�شط  ال�شرق  اإىل  الربازيلية  الزراعية  املنتجات  ���ش��ادرات  قيمة  بلغت 
خالل �شهري يناير وفرباير املا�شيني 1.336 مليار دوالر مرتفعة بن�شبة 

22.8 % مقارنة مع نف�ض الفرتة من عام 2016.
وال��ث��ورة احليوانية  ال��زراع��ة  وزارة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  البيانات  اآخ��ر  واأظ��ه��رت 
ال�شرق  منطقة  عليها  ا�شتحوذت  التي  احل�شة  اأن  ال��ربازي��ل  يف  والتموين 
يف   11.3 بلغت  الزراعي  للقطاع  اخلارجية  املبيعات  اإجمايل  يف  االأو�شط 
2016 مما  % يف �شهري يناير وفرباير من عام   9.3 املائة �شعودا من 
الربازيلية  الزراعية  للمنتجات  اأكرب م�شتورد  ثالث  العربية  املنطقة  جعل 

لنف�ض الفرتة بعد كل من اآ�شيا واالحتاد االأوروبي.
العالقات  اأن  يف  ثقتها  عن  الربازيلية  العربية  التجارية  الغرفة  واأعربت 
التجارية الن�شطة بني املنطقة العربية والربازيل �شتوا�شل زخمها خالل 
الزراعية  املنتجات  الكبري يف �شادرات  النمو  العام اجل��اري وهو ما يعك�شه 

الربازيلية اإىل ال�شرق االأو�شط خالل اأول �شهرين من العام اجلاري. 
واأرجع الدكتور مي�شيل حلبي الرئي�ض التنفيذي للغرفة التجارية العربية 
الربازيلية الف�شل يف تزايد الطلب يف منطقة ال�شرق االأو�شط على املنتجات 
الزراعية الربازيلية اإىل تنامي عدد ال�شكان والنمو االقت�شادي املطرد وهو 

ما يعزز العالقات التجارية القوية بني الربازيل واملنطقة . 
الثقة  على  مبني  اأك��رب  وتعاونا  تن�شيقا  املقبلة  ال�شنوات  ت�شهد  اأن  وتوقع 
امل��ت��ب��ادل��ة وامل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة مت��ا���ش��ي��ا م���ع االل���ت���زام ب���زي���ادة التدفقات 

اال�شتثمارية بني الربازيل و�شركائها العرب .
اأ�شا�شي هو توفري من�شة فعالة من اأجل اإيجاد  “ ما نقوم به ب�شكل  وقال 
طريقة �شريعة واأكرث اأمانا لتوا�شل ال�شركات الربازيلية والعربية لتحقيق 
ال�شادرة  البيانات اجلديدة  اأن  واأك��د  االأعمال«.   بتو�شيع  املتعلقة  خططها 
ال��ربازي��ل هي موؤ�شر  والتموين يف  وال��رثوة احليوانية  ال��زراع��ة  وزارة  عن 
بني  التجارية  العالقات  تعزيز  جمال  يف  الدوؤوبة  الغرفة  جلهود  اإيجابي 

الربازيل والدول العربية«.
املنتجات  م�شتوردي  قائمة  راأ���ض  على  ال�شعودية  العربية  اململكة  وج��اءت 
دوالر  مليون   426.5 ال�شفقات  قيمة  بلغت  حيث  الربازيلية  الزراعية 
لتتجاوز االأرقام امل�شجلة يف �شهري يناير وفرباير من العام املا�شي بحوايل 
بزيادة قدرها  233 مليون دوالر  بلغت م�شرتيات اجلزائر  % فيما   30
 648 الزراعية  ال�شادرات  قيمة  بلغت  املا�شي  فرباير  �شهر  % ويف   42
مليون دوالر اأي بزيادة قدرها 3.4 % باملقارنة مع نف�ض ال�شهر من العام 
املا�شي. وعزت وزارة الزراعة والرثوة احليوانية والتمويل الربازيلية هذا 
وال�شكر  واللحوم  والدواجن  ال�شويا  فول  �شحنات  زيادة  اإىل  القوي  االأداء 
اخلام اإىل منطقة ال�شرق االأو�شط. وبلغت قيمة �شادرات املنتجات الزراعية 
الربازيلية يف �شهر فرباير 5.93 مليار دوالر فيما و�شل اإجمايل املبيعات 
اخلارجية يف اأول �شهرين من العام اجلاري اإىل 11.8 مليار دوالر اأي ما 

ميثل منوا بن�شبة 0.9 % مقارنة بنف�ض الفرتة من العام املا�شي. 
اأداء من بني  “ املنتج االأعلى  “ حبوب ونخالة وزي��وت  وك��ان فول ال�شويا 
املا�شيني كما مت  الزراعية خالل �شهري يناير وفرباير  املنتجات  �شادرات 
ت�شجيل زيادة قوية يف �شحنات فول ال�شويا وبن�شبة 65 % يف �شهر فرباير 

و61 % يف اأول �شهرين من العام اجلاري .

»دو« ت�صتعر�ض يف »كاب�صات 2017«
 خدمات توفري املحتوى الرقمي

•• دبي-وام:

ت�شتعر�ض �شركة االإمارات لالت�شاالت املتكاملة “دو” خالل م�شاركتها يف 
املعر�ض الدويل لالإعالم الرقمي وحلول البث واالإنتاج وات�شاالت االأقمار 
املتعلقة  وتقنياتها  ابتكاراتها  اأح���دث  ام�ض    2017 كاب�شات  ال�شناعية 

بتوفري خدمات املحتوى الرقمي وو�شائل تعزيز جتربة العمالء.
عالية  املبا�شرة  التلفزيونية  الربامج  من  جمموعة  ال�شركة  �شتعر�ض  كما 
اجلودة بتقنية اإت�ض دي مبا يف ذلك عر�ض Gooday – وهو عبارة عن 
برنامج حواري �شباحي ملناق�شة االأخبار و Doctor Cook – العر�ض 
اخلا�ض بال�شحة ومنط احلياة ال�شحي الذي يقدمه خبري تغذية خمت�ض 
 .The Wheel Deal اإ�شافة اإىل برنامج اآخر خا�ض باالألعاب بعنوان
و�شيتم اإخراج هذه الربامج وبثها ب�شكل مبا�شر اأمام احل�شور عرب احللول 
�شيتم  حيث  دو  �شركة  توفرها  التي  االإع���الم  بو�شائل  اخلا�شة  ال�شحابية 
التلفزيوين  البث  نظام  الهواء مبا�شرة عرب  الرقمي على  املحتوى  توفري 

. du View عرب بروتوكول االإنرتنت وتطبيق

ر�صيد البنوك من القرو�ض ال�صخ�صية 
يقفز اىل 349.9 مليار درهم خالل فرباير

•• اأبوظبي-وام:

من  العديد  ام�ض  املركزي  االإم��ارات  اأ�شدرها م�شرف  اح�شائيات  اأظهرت 
دولة  يف  امل�شريف  القطاع  م���الءة  من��و  ا�شتمرار  ع��ن  االإي��ج��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش��رات 

االإمارات وتوا�شل دوره يف تعزيز م�شرية التنمية االإقت�شادية.
فقد ارتفع اإجمايل القرو�ض ال�شخ�شية خالل �شهر فرباير اىل 349.9 
درهم  مليار   296.5 اىل  ا�شتثماراتها  اإجمايل  قفز  حني  يف  دره��م  مليار 

وراأ�ض املال واالحتياطيات مل�شتوى 351.3 مليار درهم.
و�شجل اجمايل احتياطيات البنوك يف امل�شرف املركزي ارتفاعا اىل 258.4 
مليار درهم وفقا لالأرقام التي اأعلن عنها امل�شرف ام�ض �شمن تقريره عن 
املوؤ�شرات امل�شرفية يف الدولة. فقد ارتفع اإجمايل احتياطيات البنوك لدى 
امل�شرف املركزي مبقدار 10.7 مليار درهم خالل �شهر فرباير من العام 
اجلاري مقارنة مع يناير من العام ذاته الذي و�شلت فيه االحتياطيات اىل 
247.7 مليار درهم. وجاء االإرتفاع نتيجة زيادة االإحتياطي االإلزامي من 
116.8 مليار درهم اىل 118.7 مليار درهم احل�شابات اجلارية للبنوك 
القرو�ض  �شعيد  وعلى  دره��م.  مليار   27.8 اىل  دره��م  مليار   23.6 من 
ال�شخ�شية لالأفراد فقد ارتفع اإجمايل الر�شيد اىل 349.9 مليار درهم 
بزيادة ن�شبتها %3 وقيمتها 900 مليون درهم خالل �شهر فرباير املا�شي 
349 مليار درهم يف يناير الذي �شبق. ورفع القطاع امل�شريف  مقارنة مع 
يف الدولة من وترية ا�شتثماراته التي بلغت اجمايل قيمتها 296.5 مليار 
درهم خالل �شهر فرباير بزيادة قدرها 4.4 مليار درهم مقارنة مع يناير 

الذي و�شلت فيه القيمة 292.1 مليار درهم.

�صمن ا�صتعداداته� لتطبيق النظ�م ال�صريبي وتهيئة قط�ع�ت االأعم�ل لالمتث�ل 

وزارة املالية تعلن اإطالق املرحلة االأوىل من ور�ض العمل 
التوعويـة اخلا�صــة بتطبيق النظـام ال�صريبي يف الدولـة

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت وزارة امل��ال��ي��ة يف دول���ة االإم����ارات 
اإط�����الق املرحلة  امل��ت��ح��دة ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
والتثقيف  التوعية  حمالت  من  االأوىل 
قطاعات  ج��اه��زي��ة  رف��ع  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
ال�شريبي  ال��ن��ظ��ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق  االأع���م���ال 
م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام وم��ط��ل��ع ال��ع��ام املقبل. 
جمموعة  االأوىل  امل���رح���ل���ة  وت��ت�����ش��م��ن 
توعية  ت�شتهدف  التي  العمل  ور���ض  من 
ال�شريبي،  بالنظام  االأع��م��ال  قطاعات 
بالقوانني  ل��الم��ت��ث��ال  االإع�����داد  وكيفية 

ال�شريبية.
التي  اال�شتعدادات  وتاأتي احلملة �شمن 
تقوم بها الدولة لتطبيق �شريبة القيمة 
امل�شافة وال�شريبة االنتقائية بالتزامن 
جمل�ض  دول  ج��م��ي��ع  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  م���ع 
التعاون لدول اخلليج العربية، وت�شتمل 
يف  �شتقام  وحما�شرات  عمل  ور���ض  على 
جميع اأنحاء الدولة وذلك يف اإطار جهود 
قطاعات  تهيئة  على  وحر�شها  ال���وزارة 
االأعمال على فهم مبادئ �شريبة القيمة 
وكيفية  االنتقائية  وال�شريبة  امل�شافة 
تطبيقهما واالإعداد لالمتثال بالقوانني 

اخلا�شة بكل منهما.
����ش���ع���ادة يون�ض  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
املالية:  وزارة  وك��ي��ل  اخل�����وري،  ح��اج��ي 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت  ت��ن�����ش��ج��م 
اأعلى  اتباع  املالية يف  وزارة  توجهات  مع 
يف  وال�شفافية  والكفاءة  اجل��ودة  معايري 

تزويد قطاعات االأعمال بكافة املعلومات 
واالأدوات وال�شبل الالزمة التي متكنهم 
النظام  مب���ت���ط���ل���ب���ات  االم����ت����ث����ال  م�����ن 
ور�ض  ب��اأن  �شك  وال  اجل��دي��د.  ال�شريبي 
االأعمال  ل��ق��ط��اع��ات  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ع��م��ل 
ال�شوء  ت�شليط  يف  مهماً  دوراً  �شتلعب 
يف  واأهميته  ال�شريبي  النظام  دور  على 
واالزدهار،  والتقدم  التنمية  عجلة  دعم 
االأعمال  قطاعات  جاهزية  رفع  وكذلك 
لتطبيقه من خالل اطالعها على جميع 
القيام  عليها  ي��ت��ع��ني  ال��ت��ي  االج������راءات 
االمتثال  و�شبل  متطلباته  لتلبية  بها 
بالقوانني ال�شريبية وتقدمي االإقرارات 
وم�شاعدتها  منتظم،  ب�شكل  ال�شريبية 

على فهم ماهية �شريبة القيمة امل�شافة 
وال�شريبة االنتقائية وكيفية تطبيقهما 
اإىل  واالإع��داد اجليد لالنتقال ب�شال�شة 

النظام ال�شريبي.
املرحلة  امل���ال���ي���ة  وزارة  ا���ش��ت��ه��ل��ت  وق����د 
تدريبية  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ب���ور����ش���ة  االأوىل 
واجلهات  اال�شت�شارية  باجلهات  خا�شة 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن غ���رف ال��ت��ج��ارة ودوائ���ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�������ش���رك���اء ح�����ش��ره��ا اأك�����رث م���ن 500 
املعنية.  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ع��ن  ممثل 
الوزارة  اأقامتها  التي  الور�شة  وتناولت 
املتعلقة  اإم��ارة دبي خمتلف اجلوانب  يف 
بتطبيق النظام ال�شريبي ودور اجلهات 

الرئي�شيني  وال�������ش���رك���اء  اال���ش��ت�����ش��اري��ة 
املعنية  االأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  يف م�����ش��اع��دة 

باالإعداد للنظام ال�شريبي. 
فقد  االأع���م���ال،  ق��ط��اع  ع��ل��ى  وللت�شهيل 
قامت ال��وزارة عرب موقعها االإلكرتوين 
مواعيد  يت�شمن  زمني  ج��دول  بتوفري 
واأم��اك��ن انعقاد ه��ذه ال��ور���ض، مب��ا يتيح 
ل��الأع��م��ال اخ��ت��ي��ار ال���ور����ض ال��ت��ي �شيتم 
ح�����ش��وره��ا ب���ن���اًء ع��ل��ى ن�����ش��اط��ه��ا وحجم 
لديها  االأن�شب  واملوعد  واملكان  اأعمالها 
https:// ال��راب��ط:  ع��رب  والت�شجيل 
www .mof .gov .ae/Ar/
 Pages/Workshops.aspx

امل�شافة،  ال��ق��ي��م��ة  ل�شريبة  وبالن�شبة 

معامالتها  توثيق  االأع��م��ال  على  يتعنّي 
�شجالتها  دّق������ة  ي�����ش��م��ن  مب����ا  امل���ال���ي���ة 
كما  دائ���م،  ب�شكل  وحتديثها  املحا�شبية 
لدى  الت�شجيل  االأعمال  على  �شيتوجب 
لغايات  ل��ل�����ش��رائ��ب  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
تعدت  ح��ال  يف  امل�شافة  القيمة  �شريبة 
اإيراداتها ال�شنوية من اخلدمات وال�شلع 
توثيقه  يتّم  ال��ذي  لل�شريبة  اخلا�شعة 
م���ن خ����الل ���ش��ج��الت��ه��ا امل��ح��ا���ش��ب��ي��ة حد 
القيمة  ب�����ش��ري��ب��ة  اخل���ا����ض  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 

امل�شافة. 
امللزمة  االأع���م���ال غ���ري  ق��ط��اع��ات  واأم�����ا 
ب���ال���ت�������ش���ج���ي���ل، ف��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا حفظ 
ب�����ش��ك��ل منتظم  امل��ح��ا���ش��ب��ي��ة  ���ش��ج��الت��ه��ا 
اإذا  مم��ا  للتاأكد  اإل��ي��ه��ا  ب��ال��رج��وع  ي�شمح 
وجب عليها الت�شجيل لغايات ال�شريبة.

و�شيكون اأمام االأعمال املعنية مهلة حتى 
والتجهيز  ل��ال���ش��ت��ع��داد   2017 ن��ه��اي��ة 
بناًء  امل�����ش��اف��ة،  القيمة  �شريبة  ل��ن��ظ��ام 
 .2018 ب��داي��ة  يف  التطبيق  ب���دء  ع��ل��ى 
اأما بالن�شبة لل�شريبة االنتقائية ف�شيتم 
 ،2017 ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ع���ام 
قطاعات  ع���ل���ى  ي���ت���ع���ني  ف����اإن����ه  وع���ل���ي���ه 
االأعمال االإعداد خالل هذه الفرتة مبا 
التزاماتها  وتاأدية  باالمتثال  لها  ي�شمح 
على  التعديالت  خ��الل  م��ن  ال�شريبية 
املالية،  واإدارت�����ه�����ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا،  ���ش��ع��ي��د 
وال�شجالت  بالدفاتر  االحتفاظ  وطرق 
املحا�شبية، وكذلك االأنظمة االلكرتونية 

التي ت�شتخدمها.  

�صخ ا�صتثم�رات يف القط�ع الفندقي بدبي بقيمة 700 مليون درهم

عمومية العني االهلية للتاأمني تقر توزيع  30 % ارباح نقدية على امل�صاهمني

مليون درهم قيمة ت�صرفات العقارات يف دبي ام�ض  545
•• دبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����ش��رف��ات ال���ع���ق���ارات من 
اأرا�����ض و���ش��ق��ق وف��ي��الت واإج������راءات بيع 
يف  بالتملك”  منتهية  و”اإجارة  وره���ن 
دبي ام�ض نحو 545 مليون درهم منها 
433 مليون درهم معامالت بيع اأرا�ض 
و���ش��ق��ق وف��ي��الت وع��م��ل��ي��ات ره���ن بقيمة 

حوايل 112 مليون درهم.
واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي 
ي�شدر ع��ن دائ���رة االأرا����ش���ي واالأم���الك 
 139 ام�ض  �شجلت  ال��دائ��رة  ب��اأن  بدبي 
 230 بقيمة  الأرا���ض   32 مبايعة منها 
ل�شقق  م��ب��اي��ع��ات  و107  دره���م  م��ل��ي��ون 

وفيالت بقيمة 203 ماليني درهم.
وتقدمت “اليفرة 3” على باقي مناطق 
بت�شجيلها  املبايعات  عدد  حيث  من  دبي 
ثماين مبايعات بقيمة 12 مليون درهم 
2 بت�شجيلها مبايعتني  فمنطقة اليفرة 

قيمتهما ثالثة ماليني درهم.
اأه��م مبايعات االأرا���ش��ي من حيث  وك��ان 
74 مليون درهم  القيمة مبايعة مببلغ 
يف منطقة اخلليج التجاري تلتها مبايعة 

تراجع اأ�صعار �صلة 
خامات »اأوبك« اإىل 

49.18 دوالرا للربميل
•• فيينا -وام:

ت��راج��ع��ت اأ���ش��ع��ار ���ش��ل��ة خ��ام��ات منظمة 
الدول امل�شدرة للنفط “ اأوبك “ ال� 13 
49.18 دوالر  اإىل  اأم�ض االول االإثنني 
اجلمعة  ي���وم  ب�شعر  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ربم��ي��ل 
49.36 دوالر  اإىل  ال��ذي و�شل  املا�شي 

للربميل.  
التي   - “ “ اأوب���ك  خ��ام��ات  �شلة  وت�شم 
تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة االإنتاج - 
االأن��واع التالية .. خام مربان االإماراتي 
وخ��������ام م����زي����ج �����ش����ح����ارى اجل�����زائ�����ري 
اخلفيف  وال��ب�����ش��رة  الثقيل  واالإي�����راين 
وخام  الكويتي  الت�شدير  وخام  العراقي 
ب����وين اخلفيف  ال��ل��ي��ب��ي وخ�����ام  ال�������ش���در 
القطري  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ي��ج��ريي واخل����ام 
ال�شعودي  اخل��ف��ي��ف  ال���ع���رب���ي  واخل������ام 
وجريا�شول  م��رياي  الفنزويلي  واخل���ام 
الغابوين  اخل��ف��ي��ف  ورب���ي���ع  االأن����غ����ويل 

واأورينت االكوادوري. 

بقيمة 35 مليون درهم يف منطقة نخلة 
ال�شقق  اأهم مبايعات  جمريا. بينما كان 
اخلليج  منطقة  يف  مبايعتني  والفيالت 
التجاري االأوىل بقيمة 36 مليون درهم 

والثانية بخم�شة ماليني درهم.
من  املناطق  التجاري  اخلليج  وت�شدرت 

والفيالت  ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث 
مليون   72 بقيمة  مبايعة   16 م�شجلة 
االأوىل  علي  جبل  منطقة  تلتها  دره���م 
بت�شجيلها 14 مبايعة مببلغ 11 مليون 
درهم. كما �شهدت الدائرة ام�ض ت�شجيل 
منها  دره��م  مليون   112 بقيمة  ره��ون 

•• ابو ظبي – الفجر:

العني  ل�شركة  العمومية  اجلمعية  اأق���رت 
على  نقدية  اأرب��اح  توزيع  للتاأمني  االأهلية 
القيمة  م���ن   %  30 بن�شبة  امل�����ش��اه��م��ني 
مليون   45 ي��ع��ادل  مب��ا  لل�شهم  اال���ش��م��ي��ة 

درهم.
اجتماعها  يف  العمومية  اجلمعية  ووافقت 
ال�شنوي برئا�شة حممد بن جوعان البادي 
رئي�ض جمل�ض ادارة ال�شركة على تفوي�ض 
طوعية  م�������ش���اه���م���ات  ب���ت���ق���دمي  امل���ج���ل�������ض 
وتفوي�ض  امل���ج���ت���م���ع  خ���دم���ة  الأغ�����را������ض 
التي  اجل��ه��ات  حت��دي��د  يف  االدارة  جمل�ض 
اأن  على  لها  املبالغ  ه��ذه  تخ�شي�ض  �شيتم 
% من   2 ال تتجاوز امل�شاهمات الطوعية 
خالل  لل�شركة  ال�شافية  االأرب��اح  متو�شط 
 2016 و   2015 امل��ال��ي��ت��ني  ال�����ش��ن��ت��ني 
ومبراعاة  اأحكام قانون ال�شركات التجارية 

. رقم 2 ل�شنة 2015 
ت�����ش��ري��ح��ات �شحفية  ال���ب���ادي يف  وك�����ش��ف 
�شخ  عن  العمومية  اجلمعية  هام�ض  على 
مليون   700 بقيمة  ا�شتثمارات  ال�شركة 
م�شروع  ت�شمل  الفندقي  القطاع  يف  دره��م 
280 غرفة  ي�����ش��م  5 جن���وم  ف��ئ��ة  ف��ن��دق 
و�شقة فندقية يف دبي  الفتا اىل اأن العمل 

الثالثة �شهور  امل�شروع خالل  جار الإجناز 
القادمة .

اأن يحقق قطاع التاأمني يف  وتوقع البادي 
املايل  العام  ال��دول��ة من��وا ملحوظا خ��الل 
2017 وبن�شب ترتاوح بني 15 % و 20 
% وان تتجاوز العني االأهلية هذه الن�شب 

يف النمو لت�شل اىل 30 % .
التامني  ���ش��وق  ت��ق��ي��ي��م��ه الأو�����ش����اع  وح����ول 
خ����الل ال���ع���ام امل��ا���ش��ي اأ����ش���ار ال���ب���ادي اىل 

ا�شتمرار تاأثري االنخفا�ض وتذبذب اأ�شعار 
عام  ب�شكل  العاملية  االقت�شادات  يف  النفط 
خا�ض  ب�شكل  املنتجة  ال��دول  واقت�شاديات 
يف  ملمو�ض  ت��راج��ع  اىل  بالتايل  اأدى  مم��ا 
حجم االأعمال وامل�شاريع وزاد من التناف�ض 
احلاد املوجود اأ�شال يف ال�شوق على التاأمني 

واالأق�شاط املحققة يف ال�شوق ب�شكل عام .
وقال البادي ان االأمر ازداد تعقيدا يف ظل 
يف  ال��ك��ب��رية  اال�شتيعابية  ال��ط��اق��ات  ت��وف��ر 

املناف�شة  ح��دة  زي��ادة  �شاهم يف  ال�شوق مما 
التي  التاأمني  اع��ادة  �شركات  م�شتوى  على 
عدة  وق���وع  نتيجة  ك��ب��رية  خ�شائر  تكبدت 
انه  اأو����ش���ح  لكنه  �شخمة  ح��ري��ق  ح����وادث 
العني  فان  الظروف  تلك  الرغم من  على 
التاأمني  اأق�شاط  يف  زي��ادة  حققت  االأهلية 
2016 مقارنة بعام  % لغام   41 بن�شبة 
 680.488 20155 حيث ارتفعت من 
مليون درهم اىل 964.242 مليون درهم 

لل�شركة  البادي ي�شجل  اأورد  يف اجناز كما 
الراهن الفتا اىل  التاأمني  قي و�شع �شوق 
ال�شركة  حتققه  اأق�����ش��اط  حجم  اأع��ل��ى  اأن���ه 
ارتفع  1975 يف حني  تاأ�شي�شها عام  منذ 
ال�����ش��رك��ة اىل  ال���ذي حققته  ���ش��ايف ال��رب��ح 
62.255 مليون درهم مقابل 20.655 

مليون درهم لعام   2015.
كانت  فقد  اال�شتثمار  بنتائج  يتعلق  وفيما 
اف�شل من ال�شنة ال�شابقة رغم ال�شعوبات 
التي تتحكم مبجال اال�شتثمار وحمدودية 
الفر�ض اال�شتثمارية املتاحة يف ال�شوق مما 
لل�شركة  النهائية  النتائج  اأدى اىل حت�شن 
2016 موؤكدا يف الوقت نف�شه على  لعام 
ا�شتمرارية ال�شيا�شة املتحفظة واالنتقائية 
للعني االأهلية كما كانت عليه منذ تاأ�شي�ض 
ال�����ش��رك��ة ك��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة امل���دى 
امل�����ش��اه��م��ني واأ�شول  ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ح��ق��وق 

ال�شركة.
ووف����ق����ا ل��ل��ن��ت��ائ��ج امل���ال���ي���ة ل��ل�����ش��رك��ة فقد 
املكت�شبة  غ���ري  االأق�������ش���اط  ب��ل��غ خم�����ش�����ض 
مقابل  دره��������م  م����ل����ي����ون   132.114
2015يف  لعام  دره��م  مليون   92.249
 29.663 اال�شتثمار  اي��رادات  بلغت  حني 
مليون درهم مقارنة مع 20.130 مليون 

. درهم لعام 2015 

درهم  م��ل��ي��ون   76 مببلغ  الأرا������ض   17
 36 بقيمة  وف��ي��الت  ل�شقق  ره��ن��ا  و31 
اأه��م��ه��ا يف منطقة  ك����ان  م��ل��ي��ون دره�����م 
واأخرى  دره��م  25 مليون  بقيمة  املنارة 
يف منطقة جممع دبي لال�شتثمار االأول 

بقيمة 11 مليون درهم.
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درهم مليارات  االأ�صهم االإماراتية تك�صب 5 
•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت وترية التح�شن يف اأ�شواق املال االإماراتية خالل جل�شة ام�ض بدعم 
من االأ�شهم القيادية يف قطاعات العقار والبنوك واالإت�شاالت التي �شعدت 

بقوة و�شط توا�شل عمليات ال�شراء من قبل املوؤ�ش�شات وكبار امل�شتثمرين.
وربحت القيمة ال�شوقية ال�شهم ال�شركات املتداولة يف ختام التعامالت نحو 

5 مليارات درهم .
%1.24 عائدا  املالية بن�شبة  ل��الأوراق  اأبوظبي  العام ل�شوق  املوؤ�شر  وقفز 
4512 نقطة .. ويف �شوق دبي املايل بات املوؤ�شر العام  من جديد مل�شتوى 
اىل  ام�ض  ارتفع  بعدما  �شعودا  نقطة   3500 حاجز  ك�شر  م�شارف  على 

3494 نقطة بنمو ن�شبته %0.50 مقارنة مع جل�شة اأم�ض االول.
وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن الدعم الرئي�ض لالأ�شواق ال زال ياأتي من االأ�شهم 
يالحظ  حيث  العامة  املوؤ�شرات  يف  كبري  وزن  على  ت�شتحوذ  التي  الثقيلة 
�شعود هذه  ا�شتمرار  �شاأن  اأن من  موؤكدين  عليها  ال�شراء  توا�شل عمليات 
االأ�شهم منح االأ�شواق قوة اأكربها �شتمكن املوؤ�شرات من ال�شعود بن�شب اأعلى 

خالل االأيام القادمة رفم توا�شل انخفا�ض �شيولة التداول.
�شوقي  يف  ال�شفقات  قيمة  بلغت  ف��ق��د  ال�شيولة  ع��ن  احل��دي��ث  اإط����ار  ويف 
املتداولة  االأ�شهم  وو�شل عدد  درهم  486 مليون  املاليني  ودبي  اأوبوظبي 

210 ماليني �شهم نفذت من خالل 4257 �شفقة.
االأول  اخلليج  بنك  �شهم  �شجله  ال��ذي  القوي  االإرت��ف��اع  للنظر  وك��ان الفتا 
املدرج يف �شوق العا�شمة ال�شاعد مل�شتوى 13 درهما اىل جانب �شهم بنك 

اأبوظبي الوطني اىل 10.50 درهم وات�شاالت اىل 18.15 درهم..
ويف �شوق دبي املايل قاد الن�شاط �شهم اإعمار املرتفع مل�شتوى 7.35 درهم 

باالإ�شافة ل�شهم االت�شاالت املتكاملة البالغ 6.09 درهم.
واأ�شفرت ح�شيلة التعامالت عن تفوق االأ�شهم الرابحة على اخلا�شرة فقد 
اأرتفعت اأ�شعار اأ�شهم 37 �شركة من اإجمايل اأ�شهم 65 �شركة جرى تداولها 
يف حني تراجعت اأ�شعار اأ�شهم 11 �شركة فقط وحافظت ا�شهم 17 �شركة 

على اأ�شعارها ال�شابقة.

التوعية باإجراءات االإعالنات العقارية يف عجمان
•• عجمان-وام:

تعمل موؤ�ش�شة التنظيم العقاري بعجمان على توعية املطورين والو�شطاء 
باإجراءات االإعالنات العقارية عمال باأحكام املر�شوم االأمريي رقم 8 لعام 
والبنايات  العقارية  امل�شروعات  يف  امل�شرتكة  امللكية  تنظيم  ب�شاأن   2008
اال�شتثمارية. واأ�شار �شعادة يافع الفرج املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة اإىل بدء 
االإجراءات  كافة  تو�شح  للمعنني  ر�شمية  خطابات  باإ�شدار  االأوىل  املرحلة 
واال�شرتاطات الواجب توافرها للح�شول على ت�شريح لالإعالن العقاري 
املراد ن�شره. ونوه اإىل اأن اأهم هذه اال�شرتاطات يتمثل يف �شرورة ت�شجيل 
و�شرورة  للموؤ�ش�شة  التابع  العقاري  امل�شاريع  �شجل  يف  العقاري  امل�شروع 
يف  البيانات  كافة  تكون  واأن  بامل�شروع  اخل��ا���ض  ال�شمان  ح�شاب  رق��م  ذك��ر 
االإعالن �شحيحة ومطابقة للواقع. وقال اإن هذه اخلطابات جاءت تطبيقا 
للمادتني 9 و11 من املر�شوم ذاته واللتني تن�شان على �شرورة احل�شول 
يف  باالإعالن  البدء  قبل  اخلطية  العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة  موافقة  على 
و�شائل االإعالم املختلفة عن بيع الوحدات العقارية اأو بالتعاقد على بيعها 
اأو امل�شاركة يف املعار�ض املحلية اأو اخلارجية لرتويج وبيع الوحدات العقارية 

يف امل�شروع العقاري اأو البناية اال�شت�شارية.

» االإمارات دبي الوطني ريت « حتدد �صعر
 عر�ض اأ�صهمها بـ 1.11 دوالر اأمريكي لكل �صهم

•• دبي -وام: 

حددت �شركة االإم��ارات دبي الوطني ريت �شي اإي اآي �شي املحدودة .. �شعر 
العر�ض لطرح اأ�شهمها العادية بقيمة 1.11 دوالر اأمريكي لل�شهم الواحد. 
امل�شتثمرين يف  القوي من قبل  للطلب  ا�شتجابة  العر�ض هذا  �شعر  وياأتي 
دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية على االكتتاب يف اأ�شهم ال�شركة 
امل�شتثمرين  ا�شتجابة  فاقت  اأن  بعد  املطلوب لالكتتاب  ال��ذي جت��اوز احلد 
االإقليميني امل�شتوى املتوقع مما اأدى اإىل اقرتاب �شعر ال�شهم من متو�شط 

ال�شعر بخ�شم ما يقارب 7.5 يف املائة من �شايف قيمة االأ�شول.
وت��ع��د “ االإم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي ري��ت ���ش��ن��دوق ع��ه��دة ائ��ت��م��ان لال�شتثمار 

العقاري وفقا الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية.
واأعلنت �شركة “ االإمارات دبي الوطني ريت �� يف بيان �شحفي اأ�شدرته ام�ض 
�� اأنها تعتزم اإدراج اأ�شهمها يف القائمة الر�شمية لالأوراق املالية لدى �شلطة 
دبي للخدمات املالية وللتداول يف بور�شة نا�شداك دبي يف 23 من ال�شهر 
احلايل. وقالت اإنها �شت�شدر 94 مليونا و 594 األفا و 595 �شهما جديدا 
يف   37.2 ح��وايل  ميثل  ال��ذي  العر�ض  ب�شعر  ال�شركات  من  للم�شتثمرين 
املائة من راأ�ض مال ال�شركة. واأو�شحت ال�شركة اأنه بناء على �شعر العر�ض 
�شوف تبلغ القيمة ال�شوقية االإجمالية ل�شركة االإمارات دبي الوطني ريت 
عند االإدراج حوايل 282.4 مليون دوالر اأمريكي. وتوقعت اأن ي�شل �شايف 
العوائد من العر�ض اإىل حوايل 100.7 مليون دوالر اأمريكي بعد خ�شم 
العموالت والر�شوم وامل�شاريف االأخرى امل�شتحقة على ال�شركة اأو بالنيابة 
عنها فيما يتعلق بالعر�ض. ويعتزم مدير ال�شندوق ا�شتخدام �شايف العوائد 
عالية  عقارية  اأ���ش��ول  على  اال�شتحواذ  عمليات  لتمويل  جمعها  مت  التي 
اإطار  العقارات احلالية يف  واإدخ��ال حت�شينات على  للدخل  وم��درة  اجل��ودة 
ا�شرتاتيجيتها الفعالة الإدارة االأ�شول. وتتوىل كل من �شركة االإمارات دبي 
 � املالية هريمي�ض  واملجموعة  كابيتال  االإم��ارات  املحدودة  كابيتال  الوطني 
امل�شرتكني  العامليني  املن�شقني  دور  امل��ح��دودة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
لطلبات االكتتاب ولت�شجيل طلبات االكتتاب املتعلقة بالعر�ض يف حني تعد 
�شركة “االإمارات كابيتال” م�شت�شار االإدراج ل�شركة االإمارات دبي الوطني 

ريت فيما تعد �شركة �شعاع كابيتال املدير امل�شارك لهذا العر�ض.
واأكد طارق بن هندي ع�شو جمل�ض االإدارة يف �شركة االإمارات دبي الوطني 
االإم��ارات دبي  اأ�شهم �شركة  اأن عر�ض   �� �� يف ت�شريح �شحفي له ام�ض  ريت 
نا�شداك دبي يوفر للم�شتثمرين فر�شة  الوطني ريت للتداول يف بور�شة 
مهمة لال�شتثمار يف اإحدى ال�شركات الهامة يف جمال اال�شتثمار العقاري 
يف الدولة والتي تتمتع مبحفظة متنوعة وعالية اجلودة من االأ�شول املدرة 
للدخل املنت�شرة يف مواقع ا�شرتاتيجية يف جميع اأنحاء دبي ال �شيما اإن �شركة 
االإمارات دبي الوطني ريت اأظهرت �شجلها احلافل باالأداء القوي والثبات يف 

توزيع االأرباح والزيادة املطردة يف �شايف قيمة االأ�شول لكل �شهم.

من خالل اإطالق تطبيق جديد يعزز من اخلدم�ت الذكية للوزارة

»االقت�صاد« ت�صتحدث لوحة تفاعلية للعالقات االقت�صادية والتجارية اخلارجية للدولة
املن�صوري: ابتك�ر حلول وتطبيق�ت ذكية لتعزيز م�صتوى اخلدم�ت احلكومية

•• اأبوظبي-الفجر:

“اللوحة  االق���ت�������ش���اد  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
االقت�شادية  ل���ل���ع���الق���ات  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وال��ت��ج��اري��ة ل���دول���ة االإم�������ارات م���ع دول 
بهدف توفري من�شة ذكية مللف  العامل”، 
للدولة  اخلارجية  التجارية  العالقات 
اإت���اح���ة  ال����ع����امل، ف�����ش��ال ع����ن  م����ع دول 
م��ع��ل��وم��ات حم��دث��ة ع���ن ك���ل دول����ة على 
االقت�شادية  املوؤ�شرات  اأب��رز  ت�شمل  حدة 
واأرقام التجارة اخلارجية واال�شتثمارات 
واالت��ف��اق��ي��ات وال��ل��ج��ان امل�����ش��رتك��ة، مبا 
ي��ع��زز م��ن ���ش��رع��ة ودق���ة احل�����ش��ول على 
املعلومات للجهات احلكومية االحتادية 

واملحلية والقطاع اخلا�ض بالدولة.
�شعيد  بن  �شلطان  املهند�ض  وق��ام معايل 
باإطالق  االق��ت�����ش��اد  وزي�����ر  امل��ن�����ش��وري 
اللوحة التفاعلية على املوقع االإلكرتوين 
للوزارة، بح�شور �شعادة املهند�ض حممد 

اأح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ش��ح��ي وكيل 
ل��ل�����ش��وؤون االق��ت�����ش��ادي��ة و�شعادة  ال����وزارة 
عبد اهلل اآل �شالح وكيل وزارة االقت�شاد 
وال�شناعة،  اخلارجية  التجارة  ل�شوؤون 
و���ش��ع��ادة ج��م��ع��ة حم��م��د ال��ك��ي��ت الوكيل 

امل�شاعد ل�شوؤون التجارة اخلارجية. 
�شعيد  بن  �شلطان  املهند�ض  معايل  اأك��د 
االق���ت�������ش���اد حر�ض  وزي������ر  امل���ن�������ش���وري 
الوزارة على ابتكار وتطبيق حلول ذكية 
ت��ع��زي��ز م�����ش��ت��وى اخلدمات  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
التوظيف  وحتقيق  املقدمة  احلكومية 
االأمثل للتقنيات التكنولوجية احلديثة 
مبا يلبي تطلعات الدولة يف اأن تكون يف 
املرتبة االأوىل عاملياً يف موؤ�شر اخلدمات 
وف��ق م�شتهدفات  ال��ذك��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

االأجندة الوطنية 2021.
وقال املن�شوري اإن التطبيق اجلديد من 
املحدثة  والبيانات  املعلومة  اإتاحة  �شاأنه 
االقت�شادية  ال����ع����الق����ات  م���ل���ف  ح�����ول 

للجهات  للدولة  اخلارجية  والتجارية 
���ش��ع��ي��د احلكومة  ع��ل��ى  ����ش���واء  امل��ع��ن��ي��ة 
امل�شتثمرين  واأي�شا  واملحلية  االحتادية 
م���ن ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض، مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
االرتقاء بكفاءة اخلدمات املقدمة ويعزز 
على  احل�شول  و�شهولة  ال�شفافية  م��ن 

املعلومة.
جنحت  ال����وزارة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
اإىل  االأول��وي��ة  ذات  خدماتها  حت��وي��ل  يف 
ال��ت��زام��ا بتوجيهات  اإل��ك��رتون��ي��ة وذك��ي��ة، 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة وحت��ق��ي��ق��اً مل���ب���ادرة 
امل�شتوى  ع����ل����ى  ال����ذك����ي����ة  احل����ك����وم����ة 
رف���ع  اإىل  ت����ه����دف  وال����ت����ي  االحت�����������ادي، 
م�شتوى ر�شا املتعاملني واإ�شعاد املجتمع، 
وترتقي مبكانة االإمارات وكفاءة اإداراتها 
وموؤ�ش�شاتها وتطوير بيئة االأعمال فيها 
على ال�شعيد العاملي، االأمر الذي يخدم 
واملتمثلة  للوزارة  اال�شرتاتيجية  الروؤية 
متنوع  تناف�شي  اقت�شاد  دع��ائ��م  ب��اإر���ش��اء 

امل��ع��رف��ة واالب���ت���ك���ار بقيادة  م��ب��ن��ي ع��ل��ى 
كفاءات وطنية.

وت�شم اللوحة التفاعلية، وهو التطبيق 
واملعلومات  التحليل  اإدارة  اأعدته  ال��ذي 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ب��ق��ط��اع  ال��ت��ج��اري��ة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ب��ي��ان��ات  ب�����ال�����وزارة، 
واالجنليزية تتعلق بحوايل 127 دولة 
حول العامل، وتتناول حجم اال�شتثمارات 
املتبادلة بني االإمارات وكل دولة، ت�شمل 
وال�شركات،  وال��وك��االت  ال��ع��الم��ات  ع��دد 
ا�شتثمارات تلك الدولة يف االإمارات من 
ا�شتثمارات  وال��ق��ط��اع��ات،  القيمة  حيث 
االإمارات يف تلك الدولة واأهم ال�شركات 
املوقعة  واالت��ف��اق��ي��ات  القطاعات،  واأه���م 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، واأي�����ش��ا م��ع��ل��وم��ات عامة 
االقت�شادية  وم��وؤ���ش��رات��ه��ا  ال���دول  ح��ول 
وفق تقارير البنك الدويل ال�شادرة عن 

تلك الدول.
اإىل جانب بيانات حول اإجمايل التجارة 

االإمارات  بني  النفطية  غري  اخلارجية 
التجارة  حجم  ي�شمل  مب��ا  ال��ع��امل،  دول 
امل��ب��ا���ش��رة )خ���الل ال��ف��رتة م��ن 1999 
حتى الربع الثالث من 2016( واأي�شا 
حجم التجارة يف املناطق احلرة )خالل 
الثالث  الربع  2011 حتى  الفرتة من 
من 2016(، وحتدث البيانات تلقائيا.

معلومات  التفاعلية  اللوحة  توفر  كما 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غري  تف�شيلية ع��ن 
النفطية املبا�شرة ال�شلعية بني االإمارات 
�شلع   5 اأه����م  ي�شمل  مب��ا  ال��ع��امل  ودول 
�شلع   5 واأه��م  النفطية  غري  لل�شادرات 
للواردات واأهم 5 �شلع الإعادة الت�شدير. 
االتفاقيات  ح����ول  م��ع��ل��وم��ات  واأي�������ش���ا 
االتفاقيات  ج��م��ي��ع  وت�����ش��م��ل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
دولة  كل  مع  املوقعة  التفاهم  ومذكرات 
واأي�شا  التفاعلية  اللوحة  على  مدرجة 
ال���ل���ج���ان امل�������ش���رتك���ة وزي���������ارات ال���وف���ود 

والفعاليات امل�شرتكة.

�صملت زي�رات ر�صمية و�صل�صة من الندوات واالجتم�ع�ت التعريفية

بعثة دبي الرتويجية حتظى باهتمام ال�صركات االأمريكية لال�صتثمار يف االإمارة

ال�شت املا�شية، وهناك عالقات متنامية بني 
البلدين يف جمال التجارة واالبتكار. 

لو�ض  اإىل  الرتويجية  ال��وف��د  بعثة  وتظهر 
واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  مع  اأجنلو�ض 
يف  احل��رة  باملناطق  املبتكر  االقت�شاد  م��دى 
اإم����ارة دب���ي، وي��اأت��ي ذل��ك م��دع��وم��اً مبوؤ�شر 
اأن  يظهر  ال���ذي   2016 ال��ع��امل��ي  االب��ت��ك��ار 

االإمارات يف �شدارة الدول على م�شتوى بدء 
يف  لالبتكار  بيئة  واأف�شل  التجاري،  العمل 

املنطقة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ف��ه��د ال��ق��رق��اوي، املدير 
لتنمية لال�شتثمار:  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
دعم  ع��ل��ى   2021 دب����ي  خ��ط��ة  “ت�شتند 
االإب�����داع واالب��ت��ك��ار وال��ن��م��و امل�����ش��ت��دام حيث 

االأمريكية  لل�شركات  مثالية  فر�ض  ت�شكل 
اأعمالها  رقعة  تو�شيع  يف  الراغبة  املبتكرة 

يف املنطقة. 
ت����زال دب���ي م��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى دم���ج املعرفة  وال 
الرئي�شي،  االق��ت�����ش��ادي  امل��ح��رك  ب��اع��ت��ب��اره 
االأمر  واالبتكار  التكنولوجيا  تبني  وكذلك 
بوابة  باعتبارها  دبي  جناح  من  يعزز  ال��ذي 

•• دبي -وام: 

خلام  االآج���ل  العقد  ت�شوية  �شعر  ارت��ف��ع 
عمان � ت�شليم مايو املقبل � لدى تداوله 
يف ب��ور���ش��ة دب���ي ل��ل��ط��اق��ة ام�����ض 0.51 
الواحد مقارنة  اأمريكي للربميل  دوالر 
ب�شعر ت�شويته اأم�ض االأول ليبلغ 50.93 
بالتوقيت   12:30 ال�شاعة  عند  دوالر 

املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض.
اأول  � وهي  وتهدف بور�شة دبي للطاقة 
بور�شة دولية يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
ل��ع��ق��ود ال��ط��اق��ة االآج���ل���ة وال�����ش��ل��ع � اإىل 
واملتداولني  النفط  اإنتاج  �شركات  تزويد 
تقع  التي  باالأ�شواق  املهتمني  والعمالء 

باأ�شعار تت�شم بال�شفافية  �شرق ال�شوي�ض 
ل��ل��ن��ف��ط اخل�����ام. وت���ع���د ال��ب��ور���ش��ة منذ 
افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�شات 
املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل واأ�شبح 
عقدها الرئي�ض وهو العقد االآجل خلام 
للنفط  موثوقية  االأك���رث  امل��ع��ي��ار  ع��م��ان 
ال��ت��ي ت�شهد  ال�����ش��وق  اإىل  امل��ت��ج��ه  اخل����ام 
منوا �شريعا �شرق ال�شوي�ض واالأداة التي 
االآ�شيوية  امل��ن��ط��ق��ة  اق��ت�����ش��ادات  تعك�ض 
ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف 
العامل من حيث الت�شليم الفعلي وثالث 
العامل  يف  اخل���ام  للنفط  �شعري  معيار 
واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم 

ت�شديره من عمان ودبي.

وت�����ش��ت��خ��دم ب���ور����ش���ة دب����ي ل��ل��ط��اق��ة يف 
اأعمالها كافة اأرقى االأنظمة االإلكرتونية 
اإليها انطالقا من  التي ميكن الو�شول 
اأكرث من 20 منطقة منها املراكز املالية 
والواليات  واأوروب������ا  اآ���ش��ي��ا  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة 

املتحدة.
املايل  دب��ي  مركز  داخ��ل  البور�شة  وتقع 
ال��ع��امل��ي � وه���و م��ن��ط��ق��ة م��ال��ي��ة ح���رة مت 
اإن�شاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة 
� وتخ�شع اإىل  االإمارات العربية املتحدة 
قوانني �شلطة دبي للخدمات املالية كما 
التداوالت  جميع  و�شمان  مقا�شة  تتم 
لبور�شة  ت��اب��ع��ة  خ����الل جم��م��وع��ة  م���ن 

�شيكاغو التجارية.

•• دبي-الفجر: 

اال�شتثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ت��وا���ش��ل 
وال�شادرات،  التجارة  لتنمية  دبي  وموؤ�ش�شة 
م��وؤ���ش�����ش��ات اق��ت�����ش��ادي��ة دب�����ي، ووف�����د دبي 
الرتويجية  بعثتها  اأج���ن���دة  اال���ش��ت��ث��م��اري 
حول الفر�ض الواعدة يف اإمارة دبي وتعزيز 
ال���رواب���ط ال��ت��ج��اري��ة ب���ني دب���ي وال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ب��ن��ج��اح، ح��ي��ث حظيت 
البعثة باهتمام كربى ال�شناعات االأمريكية 
بواقع اال�شتثمار والت�شدير يف دبي. واأطلع 
ممثلي ال�شركات وامل�شتثمرين من قطاعات 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  الرئي�شية  ال�شناعات 
خالل الن�شف االأول من اجلولة التي عقدت 
موؤخرا يف لو�ض اأجنلو�ض و�شان دييغو على 
املزايا التي توفرها دبي كمركز لالبتكارات 
االأ�شواق  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  وم��ن�����ش��ة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
العاملية، وفر�ض ال�شراكة واملعرفة بني دولة 
يف  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  االإم���ارات 

جمال ال�شادرات واال�شتثمار.
قن�شلية  م��ن  ب��دع��م  البعثة  تنظيم  وي��اأت��ي 
لو�ض  املتحدة يف كل من  العربية  االإم���ارات 
اأجن��ل��و���ض وه��ي��و���ش��ن ون��ي��وي��ورك؛ واملكتب 
وا�شنطن؛  يف  االإم������ارات  ل��دول��ة  ال��ت��ج��اري 
االأمريكي.  االإم���ارات���ي  االأع���م���ال  وجم��ل�����ض 
من  ممثلني  الرتويجية  البعثة  وف��د  و�شم 
لالإنتاج  دب���ي  امل��ت��ع��ددة،  لل�شلع  دب���ي  م��رك��ز 
ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي وال��ت��ل��ي��ف��زي��وين، وواح�����ة دبي 
و�شياحة  اجل��ن��وب��ي��ة،  ودب�����ي  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، 
االإمارات.  طريان  وجمموعة  وتيكوم،  دبي، 
املمثلني  م��ن  ل��ع��دد  زي����ارة  البعثة  و���ش��ه��دت 
الواليات  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  من 
املتحدة، وال �شيما يف ال�شناعات مثل الف�شاء 
وعلوم  احليوية،  والتكنولوجيا  والطريان، 
امل��ت��ق��دم��ة، واخلدمات  وال�����ش��ن��اع��ة  احل��ي��اة، 
املهنية،  واخل��دم��ات  والتجارة  اللوج�شتية، 

وال�شيارات.
القن�شل  ال�شبو�شي،  ع��ب��داهلل  �شعادة  وق��ال 
اأجنلو�ض:  لو�ض  االإم����ارات يف  ل��دول��ة  ال��ع��ام 
�شريك جتاري  اأك��رب  االإم����ارات  دول��ة  “تعد 
ال�شرق  امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى  ل��ل��والي��ات 
االأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا خ���الل االأع����وام 

االأعمال لل�شركات العاملية.
امل��ت��ح��دة م��وق��ع��ا متميزاً  ال���والي���ات  وحت��ت��ل 
دبي  يف  م�شتثمرة  دول  ث��الث  اأك���رث  �شمن 
خ���الل ال�����ش��ن��وات ال��ع�����ش��ر امل��ا���ش��ي��ة، وتت�شم 
اأغ��ل��ب ه���ذه ال�����ش��رك��ات ب��االب��ت��ك��ار. وت�شعى 
اأع��ل��ى م��ن ال�شراكة  ب��ل��وغ م��راح��ل  اإىل  دب��ي 
امل�شتثمرين،  م���ن  االأع����م����ال  جم��ت��م��ع  م���ع 
االأموال  روؤو���ض  ا�شتقطاب  ق��ادرة على  وهي 
واملعرفة التي ترفع بدورها من مكانة دبي 
كمركز حموري يف �شال�شل القيمة العاملية.

ال��ع��و���ش��ي، املدير  ���ش��اع��د  امل��ه��ن��د���ض  وق�����ال 
التجارة  لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�������ش���ادرات: حت��ت��ل دب���ي م��ك��ان��ة خ��ا���ش��ة يف 
اأ�شرع  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ع��امل��ي��ة  اخل���ارط���ة 
االأ���ش��واق من��وا يف ال��ع��امل، وذل��ك يرجع اإىل 
واخلدمات  وامل��وا���ش��الت،  التحتية  البنية 

اللوج�شتية التي تتمتع بها االإمارة. 
وم���ع ت��رك��ي��ز احل��ك��وم��ة وال��ت�����ش��ه��ي��الت التي 
ت�شجع الت�شدير، نتوقع توفري فر�ض كبرية 
والتناف�ض  االإن���ت���اج  يف  ال��راغ��ب��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

الت�شديري من خالل دبي .
وباإمكان ال�شركات التي تتطلع اإىل الو�شول 
اخلارج،  العمالء يف  م��ن  اأو���ش��ع  ق��اع��دة  اإىل 
بحيث  للت�شدير  عاملية  كمن�شة  دبي  اتخاذ 
ت�شتهدف االأ�شواق اجلديدة وكذلك النا�شئة 

منها وت�شدر منتجاتها اإليها من دبي. 
وال تزال دولة االإمارات الوجهة الت�شديرية 
ال�شرق  منطقة  يف  املتحدة  للواليات  العليا 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا من العام 2008 

ولغاية االآن.
رئي�ض  ن��ائ��ب  ���ش��رف��ات��ي،  األك�شي�ض  واأ����ش���اف 
جمل�ض االأعمال االأمريكي االإماراتي: “بيئة 
دولة االإمارات مالئمة لالأعمال التجارية، 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  التحتية  البنية  وخ��ا���ش��ة 
اإم�����ارة دب����ي، ومت��ك��ن ه���ذه االم���ت���ي���ازات من 
الواليات  من  املتخ�ش�شة  القطاعات  جن��اح 
امل��ت��ح��دة وه����ذا ي�����ش��م��ل: ال��ف�����ش��اء، وقطاع 
ال�شياحة،  وق��ط��اع  اللوج�شتية،  اخل��دم��ات 
اخلدمات،  وق���ط���اع  ال�����ش��ح��ي��ة،  وال���رع���اي���ة 
االأمريكية  ال�شركات  على  بالفائدة  وتعود 
االأ�شواق  يف  اأعمالها  لتو�شيع  تتطلع  التي 

غري امل�شتغلة.

دوالرا للربميل �صعر ت�صوية العقد االآجل خلام عمان يف بور�صة دبي للطاقة ام�ض  50.93
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جمل�ض اإدارة هيئة التاأمني يقر نظام ترخي�ض وقيد االكتواريني وتنظيم اأعمالهم

الث�نية من نوعه� يف مدينة حممد بن زايد 

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة التجارية �صمن �صبكة حمطات »اأدنوك اك�صرب�ض«

•• اأبوظبي-وام:

خالل  ال���ت���اأم���ني  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  اأق�����ر 
اجتماعه - برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد 
امل��ن�����ش��وري وزي���ر االق��ت�����ش��اد رئ��ي�����ض جمل�ض 
االكتواريني  وقيد  ترخي�ض  نظام   - االإدارة 

وتنظيم اأعمالهم.
الق�شايا  م����ن  ال���ع���دي���د  امل���ج���ل�������ض  وب����ح����ث 
وامل���و����ش���وع���ات ال��ت��ي ت��خ�����ض ال��ه��ي��ئ��ة و�شوق 
التاأمني املحلية ومنها تطبيق النظام املوحد 
لوثيقتي تاأمني املركبات وم�شاريع القوانني 
لدعم  حاليا  اإع��داده��ا  يتم  التي  والتعليمات 
وتطوير  تناف�شيتها  وتعزيز  ال�شوق  تنظيم 
مبا  وال�شركات  الوثائق  حملة  حماية  اآليات 

ي�شمن ا�شتمرارية منو االقت�شاد الوطني.
عبيد  اإب��راه��ي��م  ���ش��ع��ادة   .. االج��ت��م��اع  ح�شر 
ال���زع���اب���ي م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة و����ش���ع���ادة كل 
م��ن حميد ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي وم���رمي بطي 
ال�شويدي ومرمي حممد اأمريي اإ�شافة اإىل 
املن�شوري  �شيف  وحمد  امل��دف��ع  ح��ارث  حمد 
ال��ق��ب��ي�����ش��ي وع��ب��د الوهاب  اأح���م���د  وع���ج���الن 
حم��م��د خ��ل��ف��ان ال����روم����ي اأع�������ش���اء جمل�ض 

االإدارة.
عملية  على  االجتماع  خالل  املجل�ض  واطلع 
على  ح��ال��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ي جت��ري��ه��ا  التقييم 

التاأمني  لوثيقتي  امل��وح��د  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 
التاأمني  �شوق  اأو�شاع  ودرا�شة  املركبات  على 
على املركبات من اجلوانب كافة مبا ي�شمن 
 .. املحلية  وال�����ش��وق  ال��وث��ائ��ق  حملة  م�شالح 
عالوة على تطوير نظام الرقابة لدى الهيئة 
والفوائد  للمنافع  االأمثل  التطبيق  ل�شمان 

ل��وث��ي��ق��ت��ي تاأمني  امل���وح���د  ال���ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 
امل��دن��ي��ة والفقد  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م���ن  امل���رك���ب���ات 
التاأمني على  اأ�شعار  والتلف ونظام تعريفات 
املركبات والذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 

.2017
تقييم  يف  اال���ش��ت��م��رار  اأه��م��ي��ة  املجل�ض  واأك����د 

وثائق  توحيد  نظام  التي يحتويها  اجلديدة 
التاأمني على املركبات واحلفاظ على حقوق 
منها.  وامل�شتفيدين  ال��ت��اأم��ني  وث��ائ��ق  حملة 
التاأمني  ���ش��رك��ات  �شعي  ���ش��رورة  اإىل  ول��ف��ت 
املناف�شة  لتعزيز  بالتاأمني  املرتبطة  واملهن 
اأ�ش�ض االكتتاب الفني ال�شليم  العادلة وتبني 

يتنا�شب  مبا  التاأمني  وثائق  اأ�شعار  وحتديد 
مع تقييم املخاطر اإ�شافة اإىل تزويد العمالء 
وما  التاأميني  املنتج  طبيعة  عن  باملعلومات 

تت�شمنه من منافع و�شروط يف التغطية.
املنافع  ا�شتخدام  جتنب  على  املجل�ض  و�شدد 
اجلديدة  ال��وث��ائ��ق  يف  امل���وج���ودة  وال���ف���وائ���د 
�شوق  يف  العاملني  بع�ض  قبل  م��ن  كو�شيلة 
تاأمني  وثائق  اأ�شعار  لزيادة  املحلية  التاأمني 
على املركبات .. موؤكدا اأهمية تدرج ال�شركات 
يف اأ����ش���ع���ار ال���وث���ائ���ق م���ن احل����د االأدن������ى اإىل 
االأعلى وفق خربة ال�شركة مع عمالئها وعدد 
اإدارة  واأق��ر جمل�ض  العميل.  ل��دى  احل���وادث 
هيئة التاأمني خالل االجتماع النظام اخلا�ض 
وتنظيم  االك��ت��واري��ني  وقيد  ترخي�ض  ب�شاأن 
باأنه  النظام االكتواري  اأعمالهم بحيث حدد 
ال�شخ�ض الطبيعي اأو االعتباري املرخ�ض له 
الهيئة  قبل  من  االك��ت��واري  مهنة  مبمار�شة 
لديها..  االك��ت��واري��ني  قيد  �شجل  يف  واملقيد 
م���زاول���ة هذه  ���ش��خ�����ض  ي��ج��وز الأي  ف��ي��م��ا ال 
املهنة يف اأعمال التاأمني بالدولة ما مل يكن 
مرخ�شا من الهيئة ومقيدا يف ال�شجل على 
الأحكام  وف��ق��ا  �شنويا  ال��رتخ��ي�����ض  ي��ج��دد  اأن 
الذين  االأ�شخا�ض  ا�شتثناء  مع  النظام  ه��ذا 
يعملون باأعمال م�شاندة لالكتواري املرخ�ض 

واملقيد يف �شجل الهيئة .

»كهرباء ومياه دبي« تدعم اجلهود الدولية الرامية 
اإىل اإيجاد حلول م�صتدامة للحد من هدر املياه

•• دبي-وام:

اكد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
لتوؤكد  مثالية  فر�شة  يعد  للمياه”  العاملي  “اليوم  ان  دبي  ومياه  كهرباء 
الهيئة اجلهود الدولية الرامية اإىل اإيجاد حلول م�شتدامة للحد من هدر 
ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  والروؤية  ال�شديدة  التوجيهات  من  انطالقاً  املياه 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل .
اليوم  ي�شادف  ال��ذى  للمياه  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف  واأ���ش��اف 
املائية  امل���وارد  تعزيز  يف  االإ���ش��ه��ام  م�شوؤولية  عاتقها  على  ت�شع  الهيئة  ان 
االجتماعي  الرفاه  لتح�شني  ملحاً  مطلباً  كونها  بها  املرتبطة  واخلدمات 

للب�شرية جمعاء.
الكفاءة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  امل��ي��اه  اإم�����دادات  ت��ق��دم  الهيئة  ان  وا���ش��ار اىل 
فيما  دبي  يف  وامل�شتقبلي  احل��ايل  الطلب  لتلبية  واال�شتدامة  واالعتمادية 
من  جالون  مليون   470 للهيئة  احلالية  االإنتاجية  القدرة  اإجمايل  يبلغ 
املياه املحالة يومياً بينما انخف�ض معدل الفاقد يف �شبكة توزيع املياه عام 

2016 اإىل %8 مقارنة بن�شبة %15 يف اأمريكا ال�شمالية.
م�شتدامة  موؤ�ش�شة  الهيئة  تكون  ب��اأن  روؤيتنا  منطلق  م��ن  ان��ه  اىل  وا���ش��ار 
االبتكارات  اأح��دث  لتبني  حثيثًة  جهوداً  نبذل  عاملي  م�شتوى  على  مبتِكرة 
توعوية  برامج  تنفيذ  جانب  اإىل  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  التكنولوجية 
اإيجابية لرت�شيد ا�شتهالك  مبتكرة لت�شجيع املجتمع على تبّني �شلوكيات 
املياه معتربا ان اجلهود اثمرت نتائج ملفتة على �شعيد خف�ض ا�شتهالك 
اأكرث  املا�شية  �شنوات  الثماين  خالل  للمياه  الرتاكمي  الوفر  بلغ  اإذ  املياه 
م��ن 6 م��ل��ي��ارات ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه . واع���رب ع��ن تطلعه م��ن خ��الل اإحياء 
اليوم العاملي للمياه هذا العام اإىل دعم اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 
ال�17 التي و�شعتها االأمم املتحدة ال �شّيما فيما يتعلق ب�شمان توافر املياه 
االإن�شان  الغذائي و�شحة  االأم��ن  على  وموؤثراً  هاماً  عاماًل  كونها  للجميع 

واأمن البيئة. 

وفد من �صيدات اأعمال االإمارات واأبوظبي 
ي�صارك يف موؤمتر دويل مبوناكو

•• اأبوظبي-وام: 

�شارك وفد من جمل�شي �شيدات اأعمال االإمارات واأبوظبي يف موؤمتر جمعية 
القيادات الن�شائية العاملية واجتماع اجلمعية العمومية للجمعية الذي عقد 
60 دولة . تراأ�شت �شعادة فريدة  اأكرث من  يف موناكو مب�شاركة وفود من 
قمرب العو�شي النائب االأول لرئي�ض جمل�ض �شيدات اأعمال االإمارات الوفد 
الذي �شم �شعادة ريد حمد ال�شرياين الظاهري ع�شو جمل�ض اإدارة غرفة 
واأبوظبي  االإم��ارات  اأعمال  �شيدات  اأبوظبي ع�شو جمل�ض  و�شناعة  جتارة 
ورغدة ترمي ع�شو جمل�ض �شيدات اأعمال االإمارات وهدى املطرو�شي ع�شو 
الهيئة التنفيذية ملجل�ض �شيدات اأعمال اأبوظبي و�شفيقة العامري مديرة 
جمل�ض �شيدات اأعمال اأبوظبي. وت�شمن برنامج موؤمتر جمعية القيادات 
جل�شات  موناكو  اأم��ري  الثاين  البري  برعاية  عقد  ال��ذي  العاملية  الن�شائية 
عمل حول دور املراأة يف ا�شتقطاب اال�شتثمارات وكيفية تطوير مناخ وبيئة 
اال�شتثمار لت�شبح جاذبة ل�شيدات ورائدات االأعمال وامل�شتثمرات. وجاءت 
جمعية  م��وؤمت��ر  يف  واأب��وظ��ب��ي  االإم����ارات  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�شي  م�شاركة 
على  االط��الع  على  املجل�شني  حر�ض  اإط��ار  يف  العاملية  الن�شائية  القيادات 
وتزويدهن  االأع��م��ال  رائ���دات  وت��دري��ب  تاأهيل  جم��ال  يف  املمار�شات  اأف�شل 
واخلدمية  وال�شناعية  التجارية  االأن�شطة  ملمار�شة  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات 
امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذا التجمع  واملهنية ك��اف��ة واال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب ال���دول 
التي جتمع �شيدات  املنا�شبات  اأهم  املهم الذي يعترب من  ال��دويل  الن�شائي 
ورائ��دات اأعمال من خمتلف دول العامل . واأج��رى الوفد خالل م�شاركته 

مباحثات مع عدد من رئي�شات وممثالت الدول امل�شاركة يف املوؤمتر.

كهرباء ال�صارقة تطلق حملة ل�صيانة
 املنازل وتركيب اأدوات تر�صيد اال�صتهالك

•• ال�شارقة -وام:

الن�شائية  االحتاد  بالتعاون مع جمعية  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
وبلدية ال�شارقة حملة لرتكيب قطع واأدوات تر�شيد ا�شتهالك املياه يف عدد 
من منازل االأ�شر املتعففة يف املناطق ال�شكنية باإمارة ال�شارقة وذلك تزامناً مع 
الليم  املهند�ض را�شد  الدكتور  واأكد �شعادة  العاملي للمياه وعام اخلري.  اليوم 
اجلهود  تكاتف  على  حتر�ض  الهيئة  اأن  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ض 
املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية واجلمعيات اخلريية وموؤ�ش�شات  بني خمتلف 
املجتمع لتنمية الوعي والت�شجيع على امل�شوؤولية املجتمعية وتعمل على التاأكد 
من حتقيق الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واملنازل يف اإمارة ال�شارقة الأهداف 
الفني  التعاون  منها  خمتلفة  اآل��ي��ات  ع��رب  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�شتهالك  خف�ض 
احتياجات ومتطلبات اجلهات  ب�شاأن  درا�شات  مع اجلهات احلكومية الإج��راء 
احلكومية من االأدوات واالأجهزة اخلا�شة بالرت�شيد وتوعية موظفي اجلهات 
احلكومية باأهمية تر�شيد اال�شتهالك من خالل الزيارات امليدانية وتنظيم 
املختلفة.  املجتمع  ل�شرائح  امليدانية  والزيارات  املحا�شرات يف مواقع عملهم 
وقال ان مبادرات هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة تتعدد لتحقيق ا�شرتاتيجيتها 
واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  لتقليل  تهدف  التي  الرت�شيد”  مدينة  “ال�شارقة 
ثقافة  لرت�شيخ  الرامية  مبادراتها  الهيئة  تطلق  حيث  باملائة   30 بن�شبة 
�شرائح  جميع  املتنوعة  امل��ب��ادرات  ت�شتهدف  اذ  عاما  �شلوكاً  وجعله  الرت�شيد 
املجتمع تعزيزاً لربامج ال�شراكة االجتماعية وتعتمد الهيئة على حزمة من 
التوعوية والتثقيفية املختلفة توظف من خاللها  االآليات لتنفيذ براجمها 
املبا�شرة  الفنون واالإعالم لتخرج ر�شالتها للرت�شيد بنمط مغاير يخلو من 
الفنون  تعتمد على  التوعوية حيث  الر�شائل  ت��الزم مثل هذه  ع��ادة ما  التي 
من  وغ���ريه  وال�شعر  واحل��ك��اي��ات  والق�ش�ض  التوعوية  واالأل��ع��اب  امل�شرحية 
الفنون واأكد اأن الربامج تتنوع لتنا�شب كل اأفراد االأ�شرة وت�شتند اإىل البحوث 
العلمية واملعرفة وخربات وعمل متوا�شل باالإ�شافة اإىل الت�شريعات املالئمة 

التي تعترب ال�شمانة الرئي�شية لتنفيذ كل هذه االأهداف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

با�شتكمال  اخلا�شة  خطتها  مع  متا�شياً 
“اأدنوك  ���ش��ب��ك��ة  م���ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
حمطات   10 ت�شمل  والتي  اإك�شرب�ض” 
والطرقات  امل��ن��اط��ق  ب��خ��دم��ة  ت��خ��ت�����ض 
االأكرث ازدحاماً يف اأبوظبي و�شواحيها؛ 
افتتاح  ع��ن  للتوزيع”  “اأدنوك  اأع��ل��ن��ت 
ال��واق��ع��ة يف مدينة  ال��ت��ج��اري��ة  حم��ط��ة 
حم��م��د ب��ن زاي����د ب��اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث تعد 
من  وال��ث��ان��ي��ة  ال�شبكة  �شمن  ال�شاد�شة 

نوعها يف مدينة حممد بن زايد. 
اأدن��وك اك�شرب�ض  ومتتاز حمطات وق��ود 
ب�شكل  م�شممة  خدمة  حمطات  بكونها 
ط���ويل ت�����ش��م ك���ل م��ن��ه��ا ج���زي���رة واح���دة 
اإجمالية  ومب�شاحة  مب�شختني  م���زّودة 
م�شخات  ث��الث��ة  اأو  م��رب��ع  م��رت   600

مربع.  م��رت   800 اإجمالية  ومب�شاحة 
نفذته  ا���ش��ت��ب��ي��ان  ن��ت��ائ��ج  اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً 
ال�����ش��رك��ة ل��ت��ح��دي��د اأن�����واع ال���وق���ود التي 
املجاورة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��م��الء  يف�شلها 
ف��ق��د مت جتهيز حمطة  امل��ح��ط��ة،  ل��ه��ذه 
ال��ت��ج��اري��ة ل���ت���زّود رّواده������ا ب��ن��وع��ني من 
بل�ض  واإي   95 خ�شو�شي  هما  ال��وق��ود 
مبارك  ���ش��ع��ي��د  امل��ه��ن��د���ض  وق�����ال   .91
باالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��را���ش��دي، 
يف  اهتمامنا  يرتكز   : للتوزيع  الأدن���وك 
اأن تكون حمطاتنا  اأدن��وك للتوزيع على 
وما نقدمه من منتجات وخدمات عالية 
ونحاول  اجل��م��ه��ور،  اإىل  اأق����رب  اجل����ودة 
دوماً البحث عن ال�شبل الكفيلة بتحويل 
جتربة  لت�شبح  ب��ال��وق��ود  ال��ت��زود  عملية 

اأ�شهل واأي�شر لعمالئنا اأينما كانوا. 
اك�شرب�ض تطبيقاً  اأدنوك  �شل�شلة  ومتثل 

ق��ي��م موؤ�ش�شية  م���ن  ن��ع��ت��م��ده  مل���ا  ع��م��ل��ي��اً 
وت�شغيلية يف مقدمتها املرونة واالبتكار 
خدمة  يف  التميز  ع��ن  ف�شاًل  وال��ك��ف��اءة 
ال��ع��م��الء. وب���االإع���الن ع��ن اف��ت��ت��اح هذه 

ع���دد حمطات  اجل��دي��دة ي�شل  امل��ح��ط��ة 
 6 اإىل  حالياً  العاملة  اك�شرب�ض  اأدن���وك 
حمطات، يف حني ت�شمل املرحلة االأوىل 
ا�شتكمالها  املتوقع  من  والتي  للم�شروع 

م���ع ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر اجل�����اري اف��ت��ت��اح 4 
م���ن مدينة  ك���ل  اإ���ش��اف��ي��ة يف  حم���ط���ات 
دملا،  و���ش��ارع  خليفة،  ومدينة  �شخبوط، 

و�شارع الفالح باأبوظبي.

ب�كورة م�ص�ريعه� تت�صمن تطوير »جزيرة مرمي« ومنتجعً� رائدًا ومركز ت�صوق

»عمران« تطلق 3 م�صاريع عقارية يف ال�صارقة با�صتثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم

الفريدة  اال�شتثمارية  الفر�ض  القتنا�ض 
اإمارة ال�شارقة يف القطاعات  التي توفرها 
اأن  �����ش����روق،  ك���اف���ة .  واأو����ش���ح���ت رئ��ي�����ض 
عنها  ك�شفت  ال��ت��ي  ال�شخمة  امل�����ش��روع��ات 
عمران، اليوم، ال متثل اإال البداية ملجموعة 
من امل�شاريع القادمة يف خمتلف القطاعات، 
التي �شيكون لها دور مهم يف تغيري امل�شهد 
والتي  ال�شارقة،  يف  واال�شتثماري  العقاري 
املنا�شب  ال���وق���ت  ع��ن��ه��ا يف  ال��ك�����ش��ف  ���ش��ي��ت��م 
. م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د العبار 
رئي�ض جمل�ض اإدارة “اإيجل هيلز” ورئي�ض 
“حتظى  ال��ع��ق��اري��ة:  اإع��م��ار  اإدارة  جمل�ض 
اأع����م����ال مثايل  اإم��������ارة ال�������ش���ارق���ة مب���ن���اخ 
الإط���الق امل�����ش��اري��ع، وق��ط��اع ع��ق��اري نا�شج 
�شياحية  وج��ه��ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وم��ت��زن، 
مميزة، وهذه العوامل تفتح املجال وا�شعاً 
اأمام تعزيز االإمارة �شمعتها ب�شفتها وجهة 
واإقليمياً،  حملياً  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات،  ج��اذب��ة 
وال�شيافة  ال��ع��ق��ار  ق��ط��اع��ات  يف  ال���ش��ي��م��ا 
ال����ع����ّب����ار: تعترب  واأ������ش�����اف  وال���ت���ج���زئ���ة«. 
ثمرة  اجل��دي��دة،  الثالثة  عمران  م�شاريع 
واإيجل  ���ش��روق  م��ع  ال��ب��ّن��اء  ل��ل��ت��ع��اون  اأوىل 
امل��ا���ش��ي، و�شت�شكل  ال��ع��ام  ب��داأ  ال��ذي  هيلز، 
امل�شهد  اإىل  ق��ّي��م��ة  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
خالل  م��ن  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  احل�شاري 
اخلدمات  من  متكاملة  منظومة  اإر�شائها 
ال�شيافة  وخ��دم��ات  والتجارية،  ال�شكنية 

والتطوير العقاري، والتجزئة، والرتفيه. 
م�صروع جزيرة مرمي

وي���ت���ف���رد م�������ش���روع ج���زي���رة م�����رمي، ال���ذي 
قائمة  ال��ت�����ش��م��ي��م، يف  م��رح��ل��ة  م�����ازال يف 
ال�شارقة،  يف  العقارية”  “عمران  م�شاريع 
تطويره  كلفة  ت�شل  اإذ  االأك���رب،  باعتباره 
تطويره  ويتم  دره��م،  مليار   2.261 اإىل 
اإىل  اجلزيرة  لتحويل  ت�شعى  لروؤية  طبقاً 
متنوعة  لفئات  وال��ع��م��ل  لل�شكن  �شاحية 
من املقيمني يف االإمارة، تتيح جمااًل اأو�شع 
بني  واخل��ربات  واملعارف  الثقافات  لتبادل 

قاطنيها.
ومن املخطط للجزيرة اأن ي�شتمل امل�شروع 
امل��ت��ع��دد اال���ش��ت��خ��دام��ات، ال����ذي ي��ق��ع بني 
بحرية اخلان ومنطقة املمزر يف ال�شارقة، 
والتي يتوقع اأن تبلغ م�شاحته التطويرية 
مناطق  ع���ل���ى  م����رب����ع،  م����رت  األ������ف   364
والعديد  عامة،  و�شاحة  وجت��اري��ة،  �شكنية 
فيما  اخل�شراء،  وامل�شاحات  احلدائق  من 
الفر�شة  م���رمي  ج��زي��رة  ���ش��واط��ئ  �شتتيح 
واملطاعم  امل��ت��اج��ر  م���ن  ال��ع��دي��د  الف��ت��ت��اح 

ال�شاطئية، ومرافئ لليخوت.
حيوية  م��راف��ق  على  امل�شروع  ي�شتمل  كما 
لل�شينما،  ع���ر����ض  دار  ت�����ش��م  وم���ت���ط���ورة 
للرتفيه،  واأم����اك����ن  وم���ك���ات���ب،  وف����ن����ادق، 
وتبلغ امل�شاحة القابلة للتاأجري يف امل�شروع 

18.58 األف مرت مربع.

•• ال�شارقة-الفجر:

للتطوير  “عمران  �����ش����رك����ة  ك�������ش���ف���ت 
املا�شي  العام  يف  تاأ�ش�شت  التي  العقاري”، 
مبوجب �شراكة بني كل من هيئة ال�شارقة 
و”اإعمار  )�شروق(،  والتطوير  لال�شتثمار 
العقارية” و”اإيجل هيلز”، �شركة التطوير 
العقاري التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، 
ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  م�شاريعها  ب��اك��ورة  عن 
من خالل اإطالقها ثالثة م�شاريع عقارية 
وجتارية  �شكنية  م��دي��ن��ة  ت�شم  م��ت��ن��وع��ة، 
للت�شوق،  وم���رك���زاً  وم��ن��ت��ج��ع��اً،  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
ب��ك��ل��ف��ة ا���ش��ت��ث��م��اري��ة اإج��م��ال��ي��ة ت�����ش��ل اإىل 

2.47 مليار درهم.
ال���ت���ي تبداأ  امل�������ش���اري���ع،  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��ت��م��ل 
ت�شييدها خالل العام اجلاري،  “عمران” 
ت��ط��وي��ر ج��زي��رة م����رمي، ال��واق��ع��ة م��ا بني 
ب���ح���رية اخل�����ان وامل����م����زر، وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
اال�شتخدامات  ا�شتثمارية متعددة  منطقة 
قيمتها  ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات  االأول  ال��ط��راز  م��ن 
القائمة  ت�شم  كما  دره���م،  مليار   2.26
 5 فئة  من  اخلان”  “قرية  منتجع  اأي�شاً 
مليون   120.6 ق���دره  با�شتثمار  جن���وم، 
اإىل مركز كلباء للت�شوق  باالإ�شافة  درهم، 

با�شتثمارات 106 ماليني درهم.
القوية  االن���ط���الق���ة  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  ويف 
اأكدت  العقارية،  للتطوير  عمران  ل�شركة 
القا�شمي،  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور  ال�����ش��ي��خ��ة 
رئي�ض هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير 
�شروق، اأن هذه امل�شاريع تواكب يف طبيعتها 
واأهدافها روؤية �شروق ال�شاعية اإىل تعزيز 
ق����درات اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة، وت��و���ش��ي��ع قاعدة 
مرافقها وخدماتها، مبا ي�شهم يف تر�شيخ 
لالأعمال،  ج��اذب��ة  كوجهة  االإم����ارة  مكانة 
واال�شتثمار  التجارة  ويحفز منو قطاعات 

وال�شياحة وال�شيافة«.
تعتمد  القا�شمي:  بدور  ال�شيخة  واأ�شافت 
والتطوير،  للتنمية  �شمولياً  نهجاً  �شروق 
التعاون  الكاملة من  يركز على اال�شتفادة 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ض، 
الباحثني  امل�شتثمرين  اأمام  املجال  واإتاحة 
املنطقة،  يف  اال�شتثمار  بيئات  اأف�شل  ع��ن 

نوعها،  من  الفريدة  والرتفيه  والتجزئة 
عي�ض  جتربة  وال���زوار  القاطنني  مينح  ما 

ع�شرية تلبي متطلباتهم املختلفة«.
تطوير  اإدارة  مهام  اإعمار  “تتوىل  وتابع: 
معايري  اأع��ل��ى  باعتماد  وت��ل��ت��زم  امل�����ش��اري��ع، 
ال�شكنية  امل����راف����ق  يف  وال��ت��م��ي��ز  اجل������ودة 
وال�����ش��ي��اح��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة امل��م��ي��زة التي 
اإىل  نتطلع  ف��اإن��ن��ا  ه��ن��ا،  وم���ن  حتت�شنها، 
اأكرب  ب�شكل  )���ش��روق(  مع  التعاون  توثيق 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل، وال��ع��م��ل ���ش��وي��اً ع��ل��ى تقدمي 
جم��م��وع��ة رائ����دة م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي من 
للقطاع  العري�شة  اخلطوط  ر�شم  �شاأنها 
املقبلة،  الفرتة  االإم��ارة خالل  العقاري يف 
يتمتع  التي  امل�شافة  القيم�����ة  وتعزي�������ز 

بها«.
بن جا�شم  م��روان  �شعادة  ق��ال  من جانبه، 
ال   : ل�شروق  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ش��رك��ال، 
االقت�شادية  القطاعات  م��ن  ق��ط��اع  يخلو 
ف���ر����ض كبرية  م����ن  ال�������ش���ارق���ة  اإم��������ارة  يف 
م�شاريع  وت����اأت����ي  ن���وع���ه���ا،  م����ن  وف����ري����دة 
على  برهاناً  العقاري(  للتطوير  )عمران 
ه���ذه احل��ق��ي��ق��ة، ال��ت��ي ���ش��ع��ت ����ش���روق على 
وترويجها  ت��ع��زي��زه��ا  اإىل  ���ش��ن��وات  م���دى 
الداخل واخل��ارج، وها  امل�شتثمرين يف  بني 
نحن نرى م�شروعات عمالقة با�شتثمارات 
الواعدة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع��دد  يف  �شخمة 
وال�شياحة  ال��ع��ق��ارات  وه���ي  ال�����ش��ارق��ة،  يف 

والتجزئة.
فجوة  ه��ن��اك  “مازالت  ال�����ش��رك��ال:  واأك����د 
كبرية بني العر�ض والطلب على املنتجات 
واخلدمات يف اإمارة ال�شارقة، خ�شو�شاً بعد 
اأن قادت �شروق التحّول املتوا�شل والتنوع 
لتعزيز  م�شعى  يف  ل���الإم���ارة،  االق��ت�����ش��ادي 
ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال�����ش��دي��ق��ة ل���الأع���م���ال التي 
امل�شتثمرين  اأدعو  لذا  ال�شارقة،  بها  تتمتع 
اإىل ا�شتك�شاف الطرق املتنوعة التي ميكننا 
ال�شارقة  لتحويل  معاً  خاللها  من  العمل 

اإىل م�شدر اإلهام لعامل االأعمال«.
امل�شاريع  تخدمها  التي  القطاعات  وتتنوع 
للتطوير  “عمران  ع��ن��ه��ا  اأع���ل���ن���ت  ال���ت���ي 
هذه  ت��خ��دم  واإج����م����ااًل،  ع��ن��ه��ا،  العقاري” 
وال�شيافة،  ال�شياحة  ق��ط��اع��ات  امل�����ش��اري��ع 

منتجع قرية اخل�ن
مي���ث���ل م�������ش���روع م��ن��ت��ج��ع ق���ري���ة اخل�����ان، 
 )WAN( “وان«  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  احل��ائ��ز 
العام  يف لندن  ل�”اأف�شل ت�شميم داخلي” 
املا�شي، اإعادة االكت�شاف لقرية ال�شيادين 
التقليدية يف منطقة اخلان، وحتويلها اإىل 
منتجع من فئة 5 جنوم، با�شتثمارات تبلغ 

قيمتها 120.6 مليون درهم.
وميتد منتجع قرية اخلان، الذي و�شعت 
جون�شون”  اأو�����ش����ن  “جودوين  ���ش��رك��ة 
م�شاحة  على  املعمارية،  ت�شاميمه  العاملية 
امل�شروع  وي�شم  م��رب��ع،  م��رت  األ���ف   66.3
فندقية  غ��رف  عن  عبارة  متنوعة  مرافق 
ورده���ات  ف��اخ��رة،  خ��دم��ي��ة  م�شتويات  ذات 
“عمران”  مطاعم، ونادي �شحي، وتعتزم 
االنتهاء من تطويره يف الربع الثالث من 

العام 2019.

مركز كلب�ء للت�صوق
قلب  يف  فيقع  للت�شوق،  كلباء  م��رك��ز  اأم���ا 
ويتمتع  البيئية،  لل�شياحة  كلباء  م�شروع 
ب���اإط���الل���ة ب��ح��ري��ة ���ش��اح��رة ع��ل��ى املحيط 
الهندي واأ�شجار القرم، وتعتزم “عمران” 
االنتهاء من تطويره يف الربع الثالث من 

العام 2019.
ك��ل��ف��ة تطويره  ال��ب��ال��غ��ة  امل����رك����ز،  ومي���ت���د 
106 ماليني درهم، ويعلو بارتفاع طابق 
االأر�شي، على م�شاحة  الطابق  واحد فوق 
األف   11.2 تبلغ  للتاأجري  قابلة  اإجمالية 

مرت مربع.
وتعترب هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير 
يف  الرئي�شيني  ال�����ش��رك��اء  اأح���د  )����ش���روق(، 
القوة  العقاري”،  ل��ل��ت��ط��وي��ر  “عمران 
وتطّورها  ال�������ش���ارق���ة  ل���ت���ح���ّول  امل���ح���رك���ة 
وجتارية،  و�شياحية  ا�شتثمارية  كوجهة 
م�شاريع  وم���ت���اب���ع���ة  ب��ت��ق��ي��ي��م  ت���ق���وم  ك���م���ا 
بالقطاعات  ال�شلة  ذات  التحتية  البنية 
اإىل  وال��رتاث��ي��ة،  واال�شتثمارية  ال�شياحية 
جانب امل�شاركة يف عمليات البناء والتنمية 
املتعلقة  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  وت���ق���دم  ال�����ش��ام��ل��ة، 
ب��ال��ن�����ش��اط��ات اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

هيئات وموؤ�ش�شات اأخرى.
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العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8602  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي اي تي برتوليم �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �شرينيفا�شان   ف��ان��ريي  �شرينيفا�ض  /�شريجيت 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23979 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   .  MB167092416AE/2016:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8783  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�شنع روزا للمفرو�شات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شدوان احمد اللجي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )97719 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى:MB167468839AE/2016 . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق 2017/4/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/24  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كرياتيف مايندز لتنظيف املباين جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد ار�شاد حممد �شايف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8820( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB166473169AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/592  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار�ض االحالم لالعمال الكهروميكانيكية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ديليب نات مانيك نات  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17120( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
 mb168202739ae:ال�شكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
8.30 �ض  ال�����ش��اع��ة   2017/3/30 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض   ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1151  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ر�شا علي خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممود عمر ابو احل�شن حممود ابو احل�شن  
وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
 . )34600 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى: MB167692798AE وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.2:املوافق 2017/4/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/406  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمهول  للتجارة  يوني�شيف  1-موؤ�ش�شة   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  �شيموجا كري�شنامورثي   ك��وم��ار  /ب��رادي��ب  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )98391 درهم( 
ال�شكوى:  رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb167078398ae
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب   2017/4/11
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1646  جتاري جزئي
ان  املدخل / 1- حممد علي حممد عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا  اىل اخل�شم 
املدعي  ال��زام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تارانت  كولني  بينجامني  املدعي/ 
ما  او  امريكي  دوال   )63.000( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  ومت�شاميم  مت�شامنني  عليهم 
من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�شافة  ام��ارات��ي  دره��م   )231.210( يعادله 
تاريخ ت�شجيل الدعوى حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب . وحددت لها 
جل�شة يوم االربعاء   املوافق  2017/4/5  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/572  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شركة البقيع لقطع غيار املكيفات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
ح�شن  حممد  وميثله:يو�شف  ذ.م.م  االأي��د  انكور  م�شنع  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البحر  حممد 
مببلغ وقدره )136410( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام . وح��ددت لها جل�شة يوم االرب��ع��اء   املوافق  
2017/3/29  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/411  جتاري جزئي

ت���ريازو دب��ي ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1- �شركة  اىل 
املدعي/ حممد احمد من�شور للتجارة ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البحر 
املحاماة والفائدة 9% من  وقدره )29264.50( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املوافق   . وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني  التام  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع 
2017/3/27  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/313  جتاري جزئي
ب��ك��ري العبيدي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل امل��دع��ي عليه / 1-  ح��م��زة عمر 
اأقام  قد  امل��ال  ابراهيم  ح�شن  وميثله:ابراهيم  القطب  مطلق  ح�شني  املدعي/فرا�ض 
مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )50.000( درهم )خم�شون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
لها  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  ال�شداد  املطالبة حتى متام 
جل�شة يوم االحد املوافق 2017/4/2   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.19 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/295  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ال�شروق الدائم للمقاوالت �ض.ذ.م.م 2- �شابر ح�شني احمد دين 
���ض.ذ.م.م قد  املدعي/�ض �ض لوتاه للخر�شانة اجلاهزة  ان  جمهول حمل االقامة مبا 
يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  الزام  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأقام 
تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  الفائدة  للمدعية مبلغ وقدره )262.141( درهم مع 
   2017/4/6 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
اأو من ميثلك  Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/241 تنفيذ جتاري

�شركة  ملديونية  �شامن  كفيل  ب�شفته  بول�شنداين  �شده/1- منوهرالل  املنفذ  اىل 
البحر االأخ�شر لالأقم�شة ذ.م.م 2-كرتار لدهارم بول�شنداين ب�شفته كفيل �شامن 
ملديونية �شركة البحر االأخ�شر لالأقم�شة ذ.م.م 3- اية ام ار انرتنا�شيونال للتجارة 
العامة �ض.ذ.م.م )ار ام دي رامدا�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م �شابقا( ب�شفتها كفيل 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  لالأقم�شة  االأخ�شر  البحر  ملديونية  �شامن 
طالب التنفيذ/بنك ملي ايران وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي   قد اأقام 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
)680273.34( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/240 تنفيذ جتاري
لل�شركة  و�شامن  كفيل  ب�شفته   - اهلل معزي  ن�شر  اهلل  ام��ان  املنفذ �شده/1-  اىل 
و�شامن  كفيل  -ب�شفته  معزي  اهلل  ام��ان  اهلل  ن�شر   -2 ذ.م.م  لالقم�شة  االهلية 
لل�شركة االهلية لالقم�شة ذ.م.م 3- ال�شركة االهلية لالقم�شة ذ.م.م جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف ابوظبي اال�شالمي وميثله:حممد عي�شى 
والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  - قد  ال�شويدي  �شلطان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )125473( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/616 تنفيذ جتاري

اأبطحي -  اىل املنفذ �شده/1- �شركة امكو للمعدات الطبية ذ.م.م 2- �شيد جمتبى رحيم 
ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة امكو للمعدات الطبية ذ.م.م 3- �شيوا للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م 4- ر�شوان ذبيح مرواريد - ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شركة امكو للمعدات 
الطبية ذ.م.م 5- �شيوا مهدي �شام زاده جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
اأق��ام عليكم  ال�شويدي قد  �شلطان  الرئي�شي( وميثله:حممد عي�شى  دبي  اي��ران )فرع  ملي 
 )2908845.88( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
احلجز  ام��ر  وتثبيت  ب�شحة   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م 
يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  رق����م:124/2014  التحفظي 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/555 تنفيذ جتاري

امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��ال��ح ���ش��امل ب���الل ب��وح��م��ي��د التميمي جم��ه��ول حمل  اىل 
وميثله:حممد  اال�شالمي  ابوظبي  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1516138.05( درهم اىل طالب التنفيذ 
لطلبات  بالن�شبة  الدعوى  بنظر  قيميا  اخت�شا�شا  عدم   -2 املحكمة  خزينة  او 
االلزام بالدين النا�شىء عن عقد مرابحة )�شراء �شيارة ني�شان و�شراء ب�شائع( 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املخت�شة  التجارية  اجلزئية  للدائرة  واحالتها 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/170 تنفيذ �سرعي
ان  االقامة مبا  �شوارز  جمهول حمل  ك��ارل هينز  املنفذ �شده/1- مايكل  اىل 
بخيت  م�شلم  حامد  وميثله:م�شلم  ف��ار���ض  �شحته  ذي��اب  التنفيذ/امل  طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك لتنفيذ  املحرمي   قد 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2015/1727 - 2015/1771 احوال نف�ض م�شلمني 
القا�شي بالزام املنفذ �شده ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2220( درهم �شامال 
اال�شتحقاق    تاريخ  ال�شهرية يف  النفقة  ب�شداد  االلتزام  وامل�شاريف مع  للر�شوم 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1653  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خالد النوبي خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االق��ام��ة مبا ان املدعي /م��ري احمد خ��ان ي��ار حممد خ��ان  قد اأق��ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11982 درهم( 
ال�شكوى:  رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168816124AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/4/13
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1414  عمايل جزئي
الب�شائع  وت��ف��ري��غ  حتميل  خ��دم��ات  ب���ريل  1-دي�����زرت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ابو الفقري �شعيد علي فقري  
وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
 . )22173 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى: MB168971442AE وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/4/11 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/792  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ميلوود للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /مطيع الرحمن عبدالقادر �شردار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   20869( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167364119AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
�ض   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/4/4 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1292  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  1-�شمان   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي /حممد ع��ارف زاي��ري ج��ول  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17667( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت   .  mb168980182ae/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
لها جل�شة يوم االحد  املوافق 2017/4/9 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/844  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  االحبابي  / 1-�شعد  املدعي عليه  اىل 

املدعي /�شاهد ريا�ض حممد ريا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب املدعي من عدالة 

املحكمة ت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�شورة من الئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي 

بالر�شوم  والزامها  دره��م(   2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )19550( اجمايل  مبلغ  للمدعي 

وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167753610AE . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 

ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/4/4

اأيام  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/886  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رينجر�ض انرتنا�شيونال خلدمات احلرا�شه - موؤ�ش�شه فرديه جمهول حمل 

ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شني   ان��ور  م�شطفى  /�شراجول  املدعي  ان  مبا  االقامة 

الئحتها  من  ب�شورة  عليها  املدعي  واع��الن  الدعوى  ت�شجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطلب 

بقيمة )2000  للمدعي مبلغ اجمايل )58900( درهم وتذكرة عودة  ت��وؤدي  بان  بالزامها  واحلكم 

درهم( والزامها بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB1680325275AE . وحددت لها 

جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/238  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايكو نيكز اي تي تكنولوجيز جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب املدعي من  /ان�شار حممود حممد �شابر  قد 
واحلكم  الئحتها  من  ب�شورة  عليها  املدعي  واع��الن  ال��دع��وى  ت�شجيل  املحكمة  عدالة 
بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )25350( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 
 mb168190127ae:درهم( والزامها بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى العمالية
. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/11 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/244  عمايل جزئي
امل��دع��ي /اولغا  ان  امل��دع��ي عليه / 1-ارت���اج للمعار�ض جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شولوفجات�شينكو  
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   73158( وق��دره��ا 
املوافق  االح��د   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .  MB167178685AE:ال�شكوى رق��م 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/4/9
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/99  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- رحمة اهلل ان�شاري حممد �شقر فرجان معيه جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �شركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي وميثله:ماجد حممد ال�شيخ احمد بن ال�شيخ 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  ح�شن اخلزرجي قد 
)117000( درهم والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والتعوي�ض املادي 
واملعنوي مببلغ )10000( درهم وتثبيت امر املنع من ال�شفر 828/2016 امر على عري�شة مدين 
والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل .  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
املوافق 2017/3/23 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/534  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة غريت ليدر ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جيم�ض اومني اومني قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )40500(
مبلغ )3035( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/742  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  �شامية  ام�شيات  ومقهى  مطعم  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�شام ح�شن ابراهيم ال�شرقاوي قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6931( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/159 تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  كو�شيبى   تيكيداتو  ج��وزي��ف  ����ش���ده/1-   امل��ن��ف��ذ  اىل 
اأقام  قد  ب�شري   حممد  علي  التنفيذ/عمران  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12431( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/54 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-  �شالح احمد �شعيد ع��زام  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك  قد  بر�شانان   اجيث كومار  التنفيذ/بر�شانان  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)980( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- ب�شحة ونفاذ عقد 
بيع املوؤرخ:2015/5/7 بيع املدعي عليه ال�شياره والزام املدعي عليه بقيمة 
تاريخه. حتى   2015/5/7 من  اعتبارا  ال�شيارة  على  املرتتبة  املخالفات 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/27  تظلم مدين
اىل املتظلم �شده / 1-مارك علم مارون جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
ماهر حممود كحيل قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه املو�شوع:تظلم 
�شد القرار القا�شي برف�ض طلب االمر على العري�شة رق��م:87/2017 امر على 
عري�شة مدين. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/4   ال�شاعة 08.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/94  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-ج��ي ام ام لتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- جا�شم ح�شن جمعة حممد 
و�شامن  �����ض.ذ.م.م  العامة  لتجارة  ام  ام  ج��ي  م��ال��ك  وب�شفته  نف�شه  ع��ن   - امل���ازم  ح�شني 
الوطني  ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  امل�شرفية  للت�شهيالت 
وميثله:نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه 
رق���م:37/2017 حجز حتفظي والق�شاء  ال�شادر يف االم��ر على عري�شه  القرار  تظلم من 
رق���م:1906/2016 جتاري كلي دبي  املرفق  املو�شوعي  القطعي  جمددا وعلى �شوء احلكم 
املوافق 2017/3/26    يوم االحد  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض   08.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/385  احوال نف�ص م�سلمني

االق��ام��ة مبا  1- ه�شام عبداللطيف  جمهول حم��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ح�����ش��ان   ال�ش�شتاوي  ك��م��ال  ام���وره  امل��دع��ي/  ان 
�شرعي  وم�شكن  �شاملة  اوالد  ونفقة  زوجية  بنفقة  املطالبة  ومو�شوعها 
الثالثاء  يوم   لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق  2017/4/4   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )9( لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/543  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-جوي�ض م��ارت  اىل 
ان املدعي /ناظم ح�شني خادم ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   24293( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات 
ال�شكوى:  رق���م  امل��ح��ام��اة.  وات���ع���اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(   2000(
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167801998AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/29
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7055  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  املكيفات  ال���ش��الح  عليه/1-بالهول  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/2/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/كا�شف اقبال خان حممد اقبال خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )10917( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )2000 
باملنا�شب من  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  اخ���ر  ع��م��ل  رب  ب��خ��دم��ة  يلتحق  م��ا مل  دره����م( 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��الن �شدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8175  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-مدينة اجلمال لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/بابو مياه �شفار علي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )�شتة 
او قيمتها نقدا ما  العودة اىل موطنه  ع�شر الف و�شبعمائة واربعون درهما( وتذكرة 
من  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��الن �شدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/11  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ ���ش��ده/1- خ��اور ن�شيم حاجي ن�شيم حم��م��ود  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/متويل م�شاهمة خا�شة وميثله:ع�شام عبد االمري حمادي الفا�شلي التميمي

نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/78 عقاري جزئي يوم االحد بتاريخ:2016/11/15   
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )25610( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.  2- ف�شخ االتفاقية املربمة بني الطرفني واملوؤرخه 
يف:2006/6/25 ب�شان الوحده حمل التداعي يف الدعوى الراهنه والزام املدعي عليه برد احليازة 

الوحده حمل التداعي وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/296  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- �شامل را�شد �شعيد النيادي جمهول حمل االقامة 
ع��ل��ي ومي��ث��ل��ه:���ش��ع��اد حم��م��د عبدالعزيز  امل��دع��ي/اح��م��د لطيف  ان  مب��ا 

عبدالغني .
االبتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ش���ت�������ش���دار  ط���ل���ب 
درهم   )190000( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2016/9/22 
للمدعي والر�شوم وامل�شاريف .  ولكم احلق يف التظلم من االأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/682  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- حممد توفيق عبدالرحيم مطهر جمهول حمل االقامة 

مبا ان املدعي/ال�شركة الوطنية العقارية ذ.م.م
وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن .

الدعوى  بتاريخ:2017/3/16 يف  املنعقدة  املحكمة قررت بجل�شتها  بان  نعلمكم 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�شيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
وق��د حت��ددت جل�شة ي��وم اخلمي�ض امل����واف����ق:2017/3/30 ال�����ش��اع��ة:11:00 �ض 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/2180  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1- مرمي علي حممد حممود جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/راوية ال�شيد حممد قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
التايل:بتوجيه  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/2/9  حكمت  املحكمة  بان 
اليمني احلا�شمة للمدعي عليها بال�شيغة االآتية )اأق�شم باهلل العظيم باأنني 
مل اأ�شتدن من املدعي مبلغا ماليا قدره 20000 درهما وانه لي�ض للمدعي اي 

م�شتحقات مالية يف ذمتي واهلل على ما اأقول �شهيد(
وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق:2017/4/3 ال�شاعة:08:30 

 ch2.D.18:ض يف القاعة�
 رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1991  مدين جزئي 

املدعي/مروة  ان  املدعي عليه/1- مهند ح�شن زيتوين جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
م�شلط ال�شيد وميثله:خمتار حممد باقر غريب نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ال�شيد  املذكورة اعاله ل�شالح/مروة م�شلط  املنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف الدعوى 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����ش��وري  مبثابة  املحكمة  بحكمت 
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  درهم )ثمانون   )80.000(
اال�شتحقاق يف:2016/1/22 وحتى متام ال�شداد على اال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  دره��م  وخم�شمائة  امل�شاريف  والزمته 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/854  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شباب الرحمانية للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نياب حممد خمتار قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1900(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/846  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  الدولية  ام  يونايتد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  ح�شنني  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  حممود 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20889( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1539( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/91  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  ب��ان��و  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/قي�شر نيك حليم قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7147( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1249  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املتقدمة الراقية لالعمال الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول 
امل��دع��ي /���ش��ربي عبد املنعم عبد احلميد علي  قد  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
 . )24969 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى: MB168582410AE وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.5:املوافق 2017/4/4 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/489  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كاتانا للدعاية واالعالن �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ارام   دي��ل  احمد  /فيا�ض  املدعي  ان 
درهم(   500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10794( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168423146AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/3/30 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8303  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املذهلة ملعدات البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /حممد ثابت حممود غيث  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   50513( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB165900419AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/6 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/777  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم الطائي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /توفيق 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عمري   ن��وري 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   14600( وقدرها 
جل�شة  لها  وح���ددت   .  mb165536021ae:ال�شكوى رق��م  املحاماة  وات��ع��اب 
يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/6 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8816  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شحي للوجبات اخلفيفة - موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /روؤف كاكوزهيوال بارامباث  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9665 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
وحددت   .  mb167200990ae/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/4/6 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



كتاب   .. االنتباه  جــذب  فن   
يحدد �صروط بناء الكاريزما 

يحدد كتاب فن جذب االنتباه لديفيد جيل�شباي 4 �شروط لبناء الكاريزما اأو 
ال�شحر ال�شخ�شي وهي الت�شالح من الذات واالهتمام باالآخرين والقدرة على 

التوا�شل الفعال وبناء الهوية ال�شخ�شية.
وجتري وكالة اأنباء االإمارات وام قراءة يف الكتاب �شمن مبادراتها ل�شهر القراءة 
والتي تت�شمن ا�شتعرا�شا الأبرز واأهم املوؤلفات التي ت�شمها املكتبة االإماراتية 

والعاملية.
 .. ذات��ك  مع  والت�شالح  نف�شك  على  التعرف  البداية  يف  عليك  ديفيد  ويقول 
اأن ذلك ميثل البداية املنطقية الكت�شاب مهارة فن جذب االنتباه  م�شريا اإىل 
م��ن خ��الل ال��ت��ع��رف على م��ا مييزنا ع��ن االآخ��ري��ن ودرا���ش��ة امل��ك��ون��ات املميزة 

والرغبات والقدرات واالهتمام.
وي���������ش����ي����ف اه���ت���م 
حتى  ب���االآخ���ري���ن 
ب�����ك ..  ي���ه���ت���م���وا 
اأن  اإىل  م����ن����وه����ا 
ال�شخ�ض  ت��ع��ام��ل 
العمق  م���ن  ب���ن���وع 
م��������ع االآخ��������ري��������ن 
ي�������������������ش���������اه���������م يف 
االنتباه  حت���وي���ل 
اأن  م����وؤك����دا  اإل���ي���ه 
العاطفي  ال��ذك��اء 
واالج���ت���م���اع���ي ال 
�شناعته  مي���ك���ن 
ب������������ل ت����ن����م����ي����ت����ه 

واال�شتثمار فيه.
وي�����ن�����وه ال���ك���ات���ب 
ط����رح  دور  اإىل 
ب�شكل  االأ����ش���ئ���ل���ة 
عملية  يف  دائ�������م 
ال�شحر ال�شخ�شي 
ال����ك����اري����زم����ا  اأو 
م�����و������ش�����ح�����ا   ..
االأ�����ش����خ����ا�����ض  اأن 

اأي�شا  اأنف�شهم  وعلى  االآخ��ري��ن  على  يطرحون  االنتباه  ج��ذب  على  ال��ق��ادري��ن 
االأ�شئلة ب�شكل دائم ويح�شلون على االأجوبة عن تلك االأ�شئلة.

تلك  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شرتكة  امل�شالح  ب�  ي�شفه  ما  عرب  فكرته  ديفيد  ويعزز 
اأن االأذكياء - يف كل مناق�شة -  امل�شالح تزيد اجلاذبية بني االأف��راد .. م�شيفا 
يلتقطون تلك امل�شالح ويجعلونها حمورا للنقا�ض وهو ما يخلق فر�شا رائعة 
بني  م�شرتك  هو  ما  كل  ومعرفة  ال�شخ�شيات  اأغ��وار  و�شرب  املعلومات  لتبادل 

الب�شر من خ�شائ�ض و�شفات.
اإذا كان  اإال  الثقة احلقيقية يف تنمية نف�شه  اإىل  االإن�شان لن ي�شل  اأن  ويو�شح 
�شادقا معها .. م�شريا اإىل اأننا ال ن�شتطيع اإهدار جهودنا يف تقليد اإن�شان ملجرد 

اأننا معجبون به.
ويحذر الكتاب من ت�شنع ت�شرفات اأو اأ�شاليب توا�شل للو�شول جلذب االنتباه 
.. م�شريا اإىل اأن ال�شدق والعفوية هي االأكرث تاأثريا وو�شوال خ�شو�شا اإذا ما 

كان احلديث عن االأفكار.
ويهتم الكتاب بتعزيز روح الدعابة ك�شفة فردية تلعب دورا هاما يف جذب انتباه 
الب�شر ورفع روحهم املعنوية منوها اإىل اأن الب�شر بطبيعتهم ينجذبون نحو كل 

من وما هو م�شحك ومرح.
التحلي  خ��الل  من  مير  اأن  يجب  االنتباه  ج��ذب  اإىل  الو�شول  اأن  اإىل  وي�شري 
بالف�شول واكت�شاب قدرات ذهنية خا�شة ونابعة من عقل نهم للمعرفة وعدم 
جذب  فن  كتاب  اأن  اإىل  اإجابات.ي�شار  عن  والبحث  االأ�شئلة  طرح  عن  التوقف 
االنتباه يعد اأحد اأعمال موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم �شمن مبادرة كتاب 

يف دقائق والتي تن�شر خاللها ملخ�شات الأهم املوؤلفات العاملية.

ثقافة وفن�ن
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اأبرزهم امل�صري نبيل ف�روق واللبن�نية اإمي�ن بق�عي والتون�صي اأبو بكر العب�دي

 ال�صارقة القرائي يجمع االأطفال مبوؤلفي حكاياتهم وق�ص�صهم املف�صلة يف دورته التا�صعة 

منتدى الفن واالإبداع املغربي يكرم جمعية الفجرية الثقافية
كرم منتدى الفن واالإبداع املغربي جمعية الفجرية 
االجتماعية الثقافية بدرع ال�شرف تقديرا لدورها 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  ال��ف��اع��ل خ���الل 
مدينة  ا�شت�شافته  ال���ذي  امل��ب��دع  لل�شباب  الوطني 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  به  املغربية وحلت  مكنا�ض 

املتحدة �شيف �شرف املهرجان.
رئي�ض  ال��ظ��ن��ح��اين  خ���ال���د  ال���ت���ك���رمي  درع  وت�����ش��ل��م 
بح�شور  الثقافية  االجتماعية  ال��ف��ج��رية  جمعية 
امل��ه��ن��د���ض ع��ب��دال�����ش��الم اخل���ال���دي رئ��ي�����ض املجل�ض 
املهرجان  وم��ن��ظ��م��ي  وي�����ش��الن  ال��ب��ل��دي جل��م��اع��ة 
ومم��ث��ل��ي و���ش��ائ��ل االإع����الم امل��خ��ت��ل��ف��ة. واأك����د رئي�ض 

منتدى الفن واالإبداع اإبراهيم زهريي اأن احل�شور 
الدورة  هذه  يف  الثقافية  الفجرية  جلمعية  املتميز 
للمهرجان يعك�ض ال��دور البارز لدولة االإم��ارات يف 
امل�شهد الثقايف واالأدبي العربي والدويل وانفتاحها 
 .. االأخ��رى  الثقافات  مع  االإن�شاين  التوا�شل  على 
م�شريا اإىل اأن االإمارات جعلت من ال�شحراء واحة 
االإ�شالمي  العربي  بالفكر  والرقي  لالإبداع  كبرية 

املتنور.
وكان حفل افتتاح اأعمال الدورة الثالثة للمهرجان 
املغربي  واالإب������داع  ال��ف��ن  م��ن��ت��دى  نظمها  ال����ذي   -
 - االإن�شاين  االإب��داع  .. واجهة  �شعار وي�شالن  حتت 

وفد  رئي�ض  الظنحاين  ال�شاعر خالد  األقاها  بكلمة 
االإمارات رحب خاللها باحل�شور املتنوع للمثقفني 
العرب .. واأثنى على منظمي املهرجان الختيارهم 

دولة االإمارات �شيف �شرف .
التي  القوية  االأخوية  بالعالقات  الظنحاين  واأ�شاد 
تربط دولة االإمارات باململكة املغربية .. موؤكدا على 
جناعة املهرجانات يف جت�شيد اأوا�شر املودة واإعالء 
���ش��اأن امل��ع��رف��ة وم���د ج�����ش��ور ال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف بني 

مثقفي الوطن العربي.
اأب�����رز منجزات  ت���ن���اول  ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي  ومت ع��ر���ض 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتويات  على  االإم���ارات 

االإماراتي  ال�شاعر  قراأ  كما  والثقافية.  والعمرانية 
عمر بن قاللة العامري جمموعة من ق�شائده التي 
والوجدانية  واالجتماعية  الوطنية  ما بني  تنوعت 
منها : مغرب االأجماد ووطن االأ�شالة وغيمة �شوق 
 .. طويال  احل�شور  لها  �شفق  حيث  امل��ع��اين  وزي��ن 
تاله الظنحاين بقراءة عدد من ق�شائده الوطنية 
واالجتماعية والعاطفية نالت ا�شتح�شان اجلمهور. 
اأه��دى وفد االإم���ارات درع جمعية  ويف ختام احلفل 
الفجرية الثقافية وجمموعة من الكتب واملوؤلفات 
امل��غ��رب��ي تقديرا  امل���ه���رج���ان  مل��ن��ظ��م��ي  االإم����ارات����ي����ة 

جلهودهم الوفرية يف خدمة الثقافة العربية.

•• ال�شارقة-الفجر:

القرائي  ال�������ش���ارق���ة  م���ه���رج���ان  ك�����ش��ف 
واملعرفية  الثقافية  الفعالية  للطفل، 
املنطقة  يف  واليافعني  لالأطفال  االأك��رب 
للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  تنظمها  وال��ت��ي 
الُكّتاب  �شيوفه  م��ن  نخبة  اأ���ش��م��اء  ع��ن 
الدورة  يف  امل�شاركني  ال��ع��رب  وامل��وؤل��ف��ني 
خالل  �شتقام  التي  للمهرجان  التا�شعة 
املقبل  اأب���ري���ل  و29   19 ب���ني  ال���ف���رتة 

ال�����ش��ارق��ة حت���ت �شعار  اإك�����ش��ب��و  مب���رك���ز 
اك��ت�����ش��ف ع���ن ق����رب ، وع���ل���ى م�����دار 11 

يوماً.
ال�شيوف  وامل��وؤل��ف��ني  ال��ك��ّت��اب  و���ش��ي��رثي 
ملهرجان  اجل����دي����دة  ال�������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
�شوء  ل��ل��ط��ف��ل يف  ال���ق���رائ���ي  ال�������ش���ارق���ة 
على  ميتلكونها  ال��ت��ي  ال��الف��ت��ة  اخل���ربة 
ال��ط��ف��ل يف  وف��ن��ون  وث��ق��اف��ة  اأدب  �شعيد 
املنطقة العربية، وذلك من خالل ور�ض 
اإ�شافة  امل��ه��رج��ان،  يقيمها  ال��ت��ي  العمل 

�شمن  املختلفة  الثقافية  الفعاليات  اىل 
براجمه للدورة املقبلة.

العام  امل��ن�����ش��ق  اأح����م����د،  اإمي������ان  واأك�������دت 
القرائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  لفعاليات 
للطفل، على حر�ض اإدارة الهيئة �شنوياً 
ال�شخ�شيات  م��ن  نخبة  ا�شت�شافة  على 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وال���ف���ك���ري���ة، واالإع���الم���ي���ة، 
وال��ف��ن��ي��ة، ال��ت��ي ق��دم��ت اأع���م���ااًل مميزة 
ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني، وزّي���ن���ت عاملهم 
بكل ما ينمي ثقافتهم ويرثي خيالهم، 

اأك��رث من  ي��زدادوا معرفة ويقرتبوا  كي 
يف  حقيقياً  ف��ارق��اً  ت�شنع  ال��ت��ي  ال��ق��راءة 
على  ق��درة  اأك��رث  وجتعلهم  م�شتقبلهم، 
مع  والتعامل  بهم  املحيطة  البيئة  فهم 

متغرّياتها. 
واالإعالميني  ال��ك��ت��اب  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
ملهرجان  التا�شعة  ال����دورة  ���ش��ي��وف  م��ن 
ال�����ش��ارق��ة ال���ق���رائ���ي ل��ل��ط��ف��ل ك����اًل من: 
لطيفة بطي، وهبة مندين من الكويت، 
اأم��ني، واأم��ل ف��رح، ونبيل فاروق  واأحمد 

من م�شر، وح�شن خليل عبد اهلل، و�شناء 
ب��ق��اع��ي م��ن لبنان،  اإمي����ان  ���ش��ب��اين، ود. 
من  �شالح  وه��ي��ا  مل�ض،  ب�شام  وحم��م��د 
االأردن، ونافلة دهب، واأبو بكر العبادي، 
وم��ي��زوين ال��ب��ن��اين م��ن ت��ون�����ض، اإ�شافة 
وفاطمة  ا���ش��ح��ق،  حم��م��د  ي��ع��ق��وب  اإىل 
عبادي  واإك���رام  ال�شعودية،  من  احل�شني 
امل��غ��رب، ورن��ا عناين م��ن فل�شطني،  م��ن 
ود. وفاء  م��ن اجل��زائ��ر،  وعبد اهلل اليل 
ال�شام�شي، وحممد الهنائي من �شلطنة 

عمان، والكاتبة اأ�شماء الكواري من دولة 
ال�شيوف من  هوؤالء  اختيار  قطر.وجاء 
اإىل  بالنظر  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  قبل 
اإ�شهاماتهم يف رفد مكتبة الطفل العربي 
ب��اجل��دي��د وامل��ت��م��ّي��ز م���ن االإ������ش�����دارات، 
بالدرا�شات  ع���امل���ه  اإث�������راء  يف  ودوره�������م 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ع��زز م��ه��ارات��ه ومعارفه 
من  ج�شر  تكوين  يف  وت�شهم  املختلفة، 
العربية  املنطقة  اأط��ف��ال  ب��ني  التوا�شل 
اإىل  للتعرف  العامل  واأط��ف��ال  جهة،  من 

اأدب  �شيما  ال  كافة  امل��ج��االت  يف  اجلديد 
وثقافة الطفل من جهة اأخرى.

تفا�شيل  ع����ن  االإع��������الن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ال�شارقة  مهرجان  من  التا�شعة  ال��دورة 
امل�شاحبة  والفعاليات  للطفل،  القرائي 
امل�شاركني  كبار  اأ�شماء  عن  والك�شف  له، 
والفنانني  وامل���ف���ك���ري���ن  امل���وؤل���ف���ني  م���ن 
االأطفال،  اأدب  ع���امل  يف  املتخ�ش�شني 
خ����الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف ت��ع��ق��ده هيئة 

ال�شارقة للكتاب خالل االأيام املقبلة. 

األربعاء   22   مارس    2017  م   -   العـدد  11975  
Wednesday  22  March   2017  -  Issue No   11975

احتف�ال ب�ليوم الع�ملي لل�صعر

فار�ض املزروعي ي�صهد اأم�صية عبا�ض جيجان باأبوظبي 
يوافق  ال���ذي  لل�شعر  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اال   
احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن م���ن م���ار����ض م���ن ك���ل عام 
ا���ش��ت�����ش��اف ف���رع احت����اد ك��ت��اب وادب�����اء االم����ارات 
ال�شاعر العراقي عبا�ض جيجان الكعبي �شهدها 
معايل اللواء الركن طيار فار�ض خلف الظاهري 
رئي�ض جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية يف ابوظبي يب يو�شف ال�شايغ امني 
عام احت��اد الكتاب واالدب��اء العرب رئي�ض احتاد 
ك��ت��اب وادب����اء االم����ارات وال�����ش��اع��ر ���ش��امل جمعة 
بوجمهور القبي�شي رئي�ض فرع االحتاد بابوظبي 
االأدب�������اء واملثقفني  م���ن  امل��ه��ت��م��ني  م���ن  وج���م���ع 

وقدمته ال�شاعر ة االماراتية �شيخة اجلابري.
واأن�شد ال�شاعر ال�شعبي العراقي عبا�ض جيجان، 
تغنى  ال��ت��ي  الوطنية  الق�شائد  م��ن  جمموعة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعطاء  فيها 
القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  ال  زاي��د 

جمموعة  اأن�شد  كما   ، امل�شلحة  للقوات  االعلى 
االإجتماعي  ال�شاأن  العراق ويف  الق�شائد يف  من 

وجتربته العي�ض يف اخلارج .
اأجنلينا  العاملية  الفنانة  يف   ق�شيدته  ومنها 
ج���ويل ل��ت��ك��ون م��و���ش��وع��ا الآخ���ر ق�����ش��ائ��ده التي 

األقاها .
وقال جيجان يف مطلع ق�شيدته، »�شكرا �شيدتنا 
اأجن��ل��ي��ن��ا، ي��ا م���الك وج����اي ل��ي��ن��ا، ���ش��ك��را الأمك 
واأبوك حلنن قلبك علينا، �شكرا لفنك الراقي، 
مفزوعني...«،  احنا  اإدينا،  يف  دموعك  وطاحت 
كذلك  ق�شيدته  يف  ال��ع��راق��ي  ال�شاعر  وت��ن��اول 
ال��و���ش��ع امل��اأ���ش��اوي ل��الج��ئ��ني و���ش��ح��اي��ا احلرب 
تغزل  كما  معهم،  االإن�����ش��اين  اأجنلينا  وتعاطف 

بجمالها، وو�شل اإىل ت�شبيهها ب�املالك.
ويف نهاية االأم�شية قامت الهيئة االإدارية للفرع 

بتكرمي ال�شاعر.

اكرام عبدي نبيل ف�روق هي� �ص�لحابوبكر العب�ديهبة مندينحممد الهن�ئياأ�صم�ء الكواري



ه�صام احلاج.. )اإنِت واأنا(   كندة علو�ض �صيفة �صرف
اأغنيته  ال��ل��ب��ن��اين ه�����ش��ام احل���اج كليب  ال��ف��ن��ان  اأط��ل��ق 
اجلديدة )اإنِت واأنا( الذي �شّوره يف الواليات املتحدة 
االأمريكية حتت اإدارة املخرج زياد خوري، و�شاركته يف 

رواد  ا�شتح�شان  الكليب  لقي  راكيل.  الفنانة  التمثيل 
 5 امل�شاهدة  وتخطت  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 

ماليني خالل فرتة وجيزة، بح�شب ه�شام احلاج.

تلقت كندة علو�ض عر�شاً للظهور ك�شيفة �شرف يف 
اأحد م�شل�شالت املو�شم الرم�شاين املقبل، ولكنها مل 
حت�شم موقفها بعد.الفنانة ال�شورية غري مرتبطة 

باأي م�شل�شل للدراما الرم�شانية للعام الثاين على 
جهنم(  )حجر  ت�شوير  من  انتهائها  بعد  التوايل، 

اأخرياً وانطالق عر�شه على ال�شا�شات.

)الزعيم( يتم�ّصك بيو�صف معاطي
ال�شيناري�شت  تاأليف  املقبل من  بعد  يكون م�شل�شله  باأن  اإم��ام  مت�شك عادل 
يو�شف معاطي، رغم مغادرته �شركة )�شيرنجي( التي قّدم معها م�شاريعه 

الدرامية خالل ال�شنوات ال�شت املا�شية.
اإمام  رام��ي  املخرج  جنله  فيها  ي�شارك  التي  ال�شركة  مع  )الزعيم(  تعاقد 
�شيطّل  التي  ال�شركة  يعلن  فنان  اأول  ليكون   2018 يف  م�شل�شله  لتقدمي 

معها يف رم�شان بعد املقبل.

يا�صمني عبد العزيز حتت �صغط
الكوميدي اجلديد )هربانة  العزيز ت�شوير م�شل�شلها  يا�شمني عبد  بداأت 

منها(، و�شيعر�ض خالل �شهر رم�شان.
املخرج  و�شع  بعدما  �شديد  �شغط  حتت  بالعمل  انطلقت  امل�شرية  الفنانة 
معتز التوين جدول مواعيد مكثفة للت�شوير مع اإلغاء الراحة االأ�شبوعية، 

فيما يحاول الكاتب خالد جالل االنتهاء من كتابة احللقات.

فــن عــربـــي
)الطوف�ن( و)فوبي�( �صيتخذان مك�نً� الفتً� يف درام� رم�ص�ن

اآينت عامر: اأنا ممثلة حمرتفة ول�صت هاوية
- )ي� تهدي ي� تعدي( فكرة جديدة وخمتلفة مل تتن�وله� ال�صينم� امل�صرية �ص�بقً�

)الطوف�ن(. يف  جتربتك  عن  • حدثين� 
- اأتعاون مع ال�شيناري�شت الكبري ب�شري الديك واملخرج القدير خريي 
ب�شارة، وهما ا�شمان كفيالن مبوافقة اأي فنان على امل�شاركة يف العمل 
معهما. امل�شل�شل جتربة خمتلفة اأقّدم من خاللها �شخ�شية الفتة اأمتنى 

اأن حتقق رد فعل جيداً لدى اجلمهور. لكن ال اأرغب يف احلديث عنها.
فريق  بني  خالف�ت  عن  حتدثت  �صح�فية  تق�رير  • ثمة 

العمل.
العك�ض،  على  العمل.  ف��ري��ق  ب��ني  خ��الف��ات  ال   -

قبل  من  ممتدة  و�شداقة  ود  عالقة  جتمعنا 
الت�شوير، واأعتقد اأن هذه االإ�شاعة تالحق 

اأي ع��م��ل ج��م��اع��ي ي�����ش��ّم جم��م��وع��ة من 
الفنانني.

يف  جت���رب���ت���ك  ع����ن  م�������ذا   •
)فوبي�(؟

- اأت���ع���اون ف��ي��ه م��ع ال��ف��ن��ان خالد 
امل�شل�شل  اأحداث  ال�شاوي. تدور 

واأج�شد  اج��ت��م��اع��ي،  اإط�����ار  يف 
�شخ�شية مذيعة تتوا�شل مع 
احلاالت االإن�شانية وتعر�شها 
زوجة  وه��ي  ال�شا�شة،  على 
م��ال��ك ال��ق��ن��اة ح��ي��ث تعمل 

وتتعر�ض مل�شكلة.
حم��صتك  �صبب  م���   •

للم�صل�صل؟

بدايتها،  بعد قراءة  الق�شة  ا�شتكمال  والرغبة يف  بالت�شويق  �شعوري   -
ال�شخ�شية  اإىل طبيعة  باالإ�شافة  كثرية،  اأعمال  يف  يتكرر  ال  اأم��ر  وهو 
�شواء يف  ال�شا�شة  ي�شبهها على  ما  اأق��دم  اإذ مل  اأج�شدها،  التي  املختلفة 
�شيما  ال  العمل،  فريق  مت�شك  اإىل  باالإ�شافة  التلفزيون،  اأو  ال�شينما 
املخرج عادل االأع�شر وال�شركة املنتجة، باأن اأج�شد الدور، وهذه الثقة 

جعلتني اأمام مهمة كبرية.
عدم  عن  اعتذرت  اأن��ك  ت��رّدد  لكن   •

امل�ص�ركة يف امل�صل�صل بدايًة؟
والدتي يف رحلة عالجها  رافقت   -
خ�شعت  ح�����ي�����ث  اخل�������������ارج  يف 
الفقري،  العمود  يف  جلراحة 
اأكون  اأن  ب��د م��ن  وك���ان ال 
عندما  ج����واره����ا.  اإىل 
ع���دت، وج���دت فريق 
ينتظرين،  ال��ع��م��ل 
م���ا ج��ع��ل��ن��ي اأوق���ع 
امل�شل�شل  ت��ع��اق��د 
واأن���������������ا اأ������ش�����ع�����ر 
كبرية.  ب�شعادة 
كان  ع����م����وم����اً، 
اع����������ت����������ذاري 
مني  رغ���ب���ة 
ب������������ع������������دم 

تعطيل 

ترتبط  الرم�شاين  للعر�ض  الت�شوير  مواعيد  اأن  خ�شو�شاً  امل�شروع، 
دائماً باأ�شخا�ض كثريين، واإذا ت�شّبب �شخ�ض يف التاأخري يوؤدي ذلك اإىل 

اإرباك العمل كله، وهو ما اأرف�ض اأن اأكون �شبباً فيه.
اآنذاك؟ امل�صل�صل  عن  اعتذارك  اأعلنت  • مل�ذا 

- مل اأعلن اعتذاري بل ال�شحافة حتدثت عن ذلك. اأنا ممثلة حمرتفة 
اأذكر  امل�شاركة يف م�شروع ما ال  اأعتذر عن عدم  ول�شت هاوية، وعندما 
ا�شمه وال االأ�شباب التي دفعتني اإىل اتخاذ هذا القرار كي ال اأت�شبب يف 
اأي حرج لزمالئي. ورمبا يكون اعتذاري الأ�شباب خا�شة بي ال عالقة 

لها بطبيعة العمل نف�شه.
ترين املن�ف�صة يف رم�ص�ن 2017؟ •  كيف 

رها  اإن��ت��اج��ي��اً يح�شّ - امل��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة. ث��م��ة اأع���م���ال ك��ث��رية و���ش��خ��م��ة 
ال�شانعون. لكن لدي ثقة يف اأن )الطوفان( و)فوبيا( �شيتخذان مكاناً 
املختلفة  الدرامية  املعاجلة  ب�شبب  ذلك  امل�شاهدة،  خريطة  على  الفتاً 
اأمام  العمل  فريقي  جمهود  عن  ف�شاًل  منهما،  لكل  الالفتة  والق�شة 

الكامريا وخلفها.
في�صل(؟ )�صقة  م�صل�صل  يف  جتربتك  عن  • م�ذا 

خارج  املقبلة  الفرتة  خ��الل  و�شيعر�ض  اأخ��رياً  ت�شويره  من  انتهيت   -
املو�شم الرم�شاين.

من  االأوىل  للمرة  ال�صينم�ئية  البطولة  جتربة  تخو�صني   •
خالل الفيلم الكوميدي )ي� تهدي ي� تعدي(؟

�شابقاً،  امل�شرية  ال�شينما  الفيلم فكرة جديدة وخمتلفة مل تتناولها   -
وهو اأحد اأكرث االأمور التي �شجعتني على املوافقة عليه من دون تردد، 
لذا  با�شتمرار.  حياتنا  يف  نقابلها  فيه  املوجودة  املواقف  اأن  عن  ف�شاًل 
وجدته فر�شة جيدة، خ�شو�شاً اأن كل من عرف فكرته خالل التح�شري 

له وافق عليها وحتم�ض لها ب�شدة، حتى �شيوف ال�شرف يف العمل.
الفيلم؟ مل�ص�هدة  العر�س  دور  زي�رة  على  حر�صك  �صبب  • م� 

بالن�شبة  خا�شة  متعة  ال�����ش��االت  يف  اجلمهور  ج��ان��ب  اإىل  للح�شور   -
اإيّل، والفنان يجب اأن يحر�ض على هذا االأمر با�شتمرار فمن خالله 
و�شائل  اأن  �شحيح  مبا�شرة.  امل�شاهدين  انطباعات  اإىل  يتعرف 
اليومية  احلياة  يف  باجلمهور  وااللتقاء  االجتماعي  التوا�شل 
ال�شينما  ي��وؤدي��ان دوراً يف ذل��ك، لكن من خ��الل زي��ارة دور 
الفيلم  النقاط يف  ح��ول  دق��ة  اأك��رث  �شورة  الفنان  ن  يكوِّ
ال��ت��ي وج���دت ت��رح��ي��ب��اً. احل��م��د هلل، ال��ت��ج��رب��ة جيدة 
جاءت  الفعل  وردود  الفني  امل�شتوى  على  للغاية 
اإيجابية يف جمملها من اأعمار وفئات خمتلفة.

الفيلم  طرح  موعد  من  تقلقي  اأمل   •
بعد اإج�زة ن�صف الع�م؟

- ال�شركة املنتجة اختارت موعد الطرح 
عدد  اأك���رب  يف  الفيلم  ل��ع��ر���ض  امل��ن��ا���ش��ب 
م���ن ال�����ش��االت ك���ي ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى حقه 
يف امل�����ش��اه��دة. ع��م��وم��اً، اأع��ت��ق��د اأن جهة 
التوزيع اأدرى مني بهذا االأمر. واحلمد 
هلل، رد الفعل جتاه العمل يف االأيام االأوىل 
ج���اء اأك����رب مم��ا ت��وق��ع��ت، وه���و م��ا مل�شته من 

اجلمهور.

�صعيدة بعر�س )ي� تهدي ي� تعدي( يف اخلليج
ت��ع��دي( يف م�شر  ي��ا  تهدي  )ي��ا  فيلم  املنتجة عر�ض  ال�شركة  ق��ررت 
تزامناً مع طرحه يف اخلليج. كيف ترى اآين عامر هذا القرار؟ تقول 
يف هذا ال�شاأن: )اأ�شعدين هذا االأمر، الأن الفيلم �شي�شل اإىل جمهور اأكرب 
يف التوقيت نف�شه، اأ�شف اإىل ذلك اأن الق�شة التي نقدمها والكوميديا 
اأمر  العربي. عموماً، احل�شور يف اخلليج  العامل  العمل مقبولة يف  يف 

مهم لكل فنان(.

جتربة  ع�مر  اآينت  امل�صرية  الفن�نة  تخو�س 
الرم�ص�نية  للدرام�  اآن  امل�ص�ركة يف عملني يف 
الإجن�ز  الت�صوير  مواقع  بني  وتتنقل  املقبلة، 

دوريه� يف )فوبي�( و)الطوف�ن(.
م�ص�ريعه�  عن  اآينت  تتحدث  احل��وار  هذا  يف    
فيلمه�  اإىل  ب�الإ�ص�فة  اجلديدة،  الدرامية 
)ي� تهدي ي� تعدي( الذي ا�صتقبلته ال�ص�الت 

اأخريًا.
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اأطعمة ت�صعرك بالدفء 
يف ال�صتاء

 يف ف�شل ال�شتاء ومع برودة اجلو نحتاج اإىل تناول بع�ض االأطعمة التي متد 
ج�شمنا بالطاقة لن�شعر بالدفء، ففي ال�شطور القادمة نطلعك على هذه 

االأطعمة لتناولها .
واالأطعمة هى:

- �شوربة الدجاج مع اخل�شار، فتناولها فى ف�شل ال�شتاء ينتج عنه التعافى 
من االإ�شابة بنزلة الربد وجتعلك ت�شعر بال�شبع لفرتة طويلة من الوقت، 

الأنها ت�شتغرق كثري جدا حتى يتم ه�شمها.
- الفاكهة احلم�شية التى تغرق االأ�شواق خالل ف�شل ال�شتاء مثل الربتقال 
واليو�شفى، فاإن تناأول الكثري منها ميد للج�شم بالكثري من فيتامني �شى 
اأي�شا على االألياف  اأنها حتتوى  الذى يعمل على تعزيز جهاز املناعة، كما 

التى تعمل على اله�شم ب�شكل جيد وينتج عنها اإنقا�ض الوزن.
وكما جاء فى التقرير فاإن اإ�شافة الفلفل االأخ�شر احلار اإىل النظام الغذائى 
خالل ف�شل ال�شتاء ي�شاعد على رفع معدل التمثيل الغذائى وفقدان الوزن، 
املناعة ومتد اجل�شم  تعزيز  تعمل على  البطاطا فهى  لتناول  بالن�شبة  اأما 
بالكثري من الفيتامينات واملعادن وحتافظ على م�شتويات ال�شكر فى الدم 
بال�شبع لفرتة طويلة، وذلك بح�شب تاميز  ت�شعر  ب�شكل منتظم وجتعلك 

اأوف اإنديا" الهندية.

الهواء البارد ي�صيب الوجه بال�صلل
  قال االأطباء اإن برودة الطق�ض توؤدي اإىل االإ�شابة بالكثري من االأمرا�ض 
الهواء �شديد  اأن  النا�ض  والزكام، ولكن ما ال يعلمه كثري من  كاالإنفلونزا 
التهاب  نتيجة  ب��ه  ي�شابون  وال���ذي  بال�شلل،  ال��وج��ه  اإ�شابة  يعزز  ال���ربودة 

الع�شب املغذي لع�شالت الوجه اأو انتفاخه.
وي�شيب ه��ذا امل��ر���ض ج���زءاً واح���داً م��ن ال��وج��ه، ل��ذا يجب ارت���داء قبعة اأو 
�شال لوقاية الوجه من التعر�ض للهواء البارد، وتتمثل اأعرا�ض املر�ض يف 
اإغالق اإحدى عينيه وال�شعور بجفافهما ووخزه  عدم قدرة ال�شخ�ض على 
فيهما، اإ�شافة اإىل مواجهته �شعوبة يف تناول الطعام وال�شراب، وانخفا�ض 

االإح�شا�ض بطعمهما.
�شعوبة  الوجه  يف  بال�شلل  امل�شاب  ال�شخ�ض  يجد  طبية،  مواقع  وبح�شب 
على  ال��ق��درة  ع��دم  ع��ن  ف�شاًل  التب�شم،  عند  ال��وج��ه  ع�شالت  حت��ري��ك  يف 

الت�شفري.
الدموية  االأوع��ي��ة  على  ال��ه��واء  تاأثري  نتيجة  املر�ض  بهذا  النا�ض  وي�شاب 
من  الوقاية  طرق  اأول  ف��اإن  لذا  العظم،  ن�شيج  وعلى  واجللد،  واالأع�شاب، 
البارد،  للهواء  التعر�ض  الوجه وحمايته من  تدفئة  تتمثل يف  به  االإ�شابة 
البارد يزيد  اأثناء �شريها يف الطق�ض  ال�شيارة مفتوحة  اإبقاء نافذة  ويجب 
من ن�شبة التعر�ض ل�شلل الوجه، ولذا على ال�شخ�ض اإغالق النوافذ اأثناء 

القيادة، واحلر�ض على عدم النوم يف اأجواء باردة.

اتف�قية  وقع  الذي  الريط�ين  ال��وزراء  رئي�س  هو  من   •
بلف��صت ال�صهرية مع اجلي�س اجلمهوري االيرلندي؟

توين بلري
• من اأمرا�س احلجر ال�صحي وب�ء )احلمى ال�صفراء(، 

فلم�ذا ي�صمى بهذا اال�صم ؟
ي�شبب احلمى ال�شفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�ض، واإذا 
اأ�شيب االإن�شان بهذه اجلراثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خالياه 

في�شاب االإن�شان باال�شفرار وي�شبح مثل امل�شاب بالريقان.
اخلليه؟ اأولي�ت  يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 

من 0.1 اإىل 0.5 ميكرومرت يف املتو�شط
اوراقه�  �صنتمرتا  ثم�نني  ارتف�ع  اىل  تنموا  نبتة   •
والثمرة  العقد  عند  متزاحمة  واالزه�����ر  م�صننة 

م�صننة امل�ص�ريع وتنموا يف الرتبة امل�حلة فم� هي ؟
ار�شية ال�شاق البي�شاء

للرتبة  جيداً  �شماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من االأوراق التي التهمتها  اأن تغطي االأر�ض بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�ض حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ض نظامي اأوربي هو احلر�ض ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 
 • هل تعلم اأن اأكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرف. 

• هل تعلم اأن ع�شري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فاالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته 
الأك�شدة الهواء كما اأن بع�ض االأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 

 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 
 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 

اأي  )ف��ورم��وزا(  ا�شم  م   1580 ع��ام  الربتغاليون  امل�شتك�شفون  عليها  اأطلق  ت��اي��وان  جزيرة  اأن  تعلم  • هل   
اجلميلة. 

جحا بائع احلظ

عائ�شة خليفة الغيثي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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�شاره نا�رص الهاجري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ج�اهر عبداهلل 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

خل�د عبدالرحمن املعمري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ع�صري الكرز 
حديثة  درا�����ش����ة  وج�����دت 
الكرز  ع�شري  ت��ن��اول  اأن 
ب�شكل  ي�شاعد  الطبيعى 
�شغط  خ��ف�����ض  يف  ك��ب��ري 
وقالت  امل���رت���ف���ع.  ال������دم 
االأ�شخا�ض  اإن  ال��درا���ش��ة 
ملم   60 تناولوا  ال��ذي��ن 
املركز  ال��ك��رز  م��ن ع�شري 
بعد تخفيفه باملاء وجدوا 
اأن �شغطهم قد انخف�ض 
ب��ن�����ش��ب��ة ���ش��ب��ع��ة ب��امل��ئ��ة يف 
�شاعات.  ث���الث  غ�����ش��ون 
وك��ان ه��ذا كافياً خلف�ض 
ب�شكتة  اال����ش���اب���ة  خ��ط��ر 

دماغية بن�شبة 38 باملئة اأو مر�ض القلب بن�شبة 23 باملئة.
اإن  وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�شيل الربيطانية 
الدم.  �شغط  الرتفاع  امل�شادة  االأدوي��ة  لتاأثري  م�شابه  تاأثري  الكرز  لع�شري 
-حام�ض  الفينولية  ب��االأح��م��ا���ض  ال��ك��رز  غنى  اإىل  ذل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  وع���زا 

الكافيك وحام�ض فانيليت�ض- وهي من م�شادات االأك�شدة الطبيعية.

�شّلط تقرير جديد الإحدى املنظمات الطبية 
املتخ�ش�شة ب�شحة الدماغ ال�شوء على اأهمية 
النوم بطريقة �شحيحة للحفاظ على �شحة 
العقل مع تقدم العمر، وقدم اخلرباء قائمة 
اخلم�شني  �شن  ف��وق  ال��ذي��ن  تعني  بالن�شائح 
بنوم هادئ  اأكرب والتمتع  ب�شرعة  الغفو  على 
النا�ض  ه�����وؤالء  وي��ن�����ش��ح اخل�����رباء  وع��م��ي��ق. 
دون  للحيلولة  ال�شرير  يف  ج���وارب  ب��ارت��داء 
واإبقاء  القدمني،  ب��رودة  ب�شبب  ا�شتيقاظهم 
احل��ي��وان��ات االأل��ي��ف��ة خ���ارج ال��غ��رف��ة، واإعطاء 
ف�شحة زمنية ملدة 15 دقيقة لت�شفية الذهن 

من امل�شاكل التي قد توؤرق النوم. 
وي����و�����ش����ون اأي�������ش���ا ب���االم���ت���ن���اع ع����ن االأك�����ل 

�شاعات،  ب��ث��الث  ال��ن��وم  وال�����ش��رب قبل م��وع��د 
الهواتف  واإخ�����راج  ل��ي��ال،  ج���دال  اأي  وجت��ن��ب 
الغرفة،  م��ن  اللوحية  واحل��وا���ش��ي��ب  ال��ذك��ي��ة 
االإ�شاءة  وا�شتبدال  داف��ئ  حمام  اأخ��ذ  وميكن 
هادئ  توهجها  ب��اأخ��رى  ال��زرق��اء  اأو  البي�شاء 
وتو�شي  الربتقايل.  اللون  اإىل  اأك��رث  ومتيل 
جمعية  بني  بالتعاون  اأن�شئت  -التي  املنظمة 
للمتقاعدين-  اأم��ريك��ي��ة  واأخ���رى  بريطانية 
ثماين  اإىل  �شبع  من  النوم  ب�شرورة  اجلميع 
القلق  ال��ن��وم  اأن  م��ن  حم���ذرة  يوميا،  �شاعات 
خماطر  م��ن  ي��زي��د  اأن  ميكن  طويلة  ف���رتات 
وال�شكري  وال�شمنة  القلب  باأمرا�ض  االإ�شابة 
لل�شقوط.  امل����وؤدي����ة  واحل������االت  وال�����ش��رط��ان 

اأن  اخل����������رباء،  واأ�������ش������اف 
وممار�شة  ال���وزن  اإن��ق��ا���ض 

ال���ري���ا����ش���ة واالإق����������الع عن 
التدخني ت�شاعد اأي�شا يف النوم 

اأن اخل��روج والتعر�ض  ال��ه��ادئ، كما 
ل���الإ����ش���اءة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأث����ن����اء ال���ن���ه���ار له 

جتنب  ويجب  للنوم،  اأي�شا  الكبرية  اأهميته 
ال��ق��ي��ل��ول��ة الأك����رث م��ن ث��الث��ني دق��ي��ق��ة اأثناء 
الفرا�ض  اإىل  ي��اأوون  للذين  وبالن�شبة  النهار. 
ينه�شوا  اأن  ينبغي  ال��ن��وم،  ي�شتطيعون  وال 
منه والذهاب اإىل غرفة اأخرى حتى ي�شعروا 
مرتبطا  ال�شرير  لكون  اأخ��رى  مرة  بالنعا�ض 

باالأرق وعدم القدرة على النوم.

ن�صائح للنوم الهادئ ليال

زوار يلتقطون �صورا يف حقل من الزهور خالل اليوم االأول من الربيع يف ك�رل�صب�د بك�ليفورني�. )رويرتز(

اراد جحا ان يتاجر يف �شيئ جديد مل يتاجر فيه احد ..فعمل تاجرا للحظ ..نعم جل�ض على قارعة الطريق 
وقد افرت�ض امامه بع�ض علب الكارتون التي لفت بعناية علب �شغرية وعلب كبرية واخذ ينادي عليها بدينار 
بدينار وعلبة  يتهام�شون فقال احدهم علبة �شغرية  النا�ض وقفوا  بدينار فمر عليه جمموعة من  ..علبة 
كبرية بدينار فقال جحا نعم لذلك فانها جتارة احلظ ،فاقرتب احدهم وقال لك دينار فاعطني علبة فقال 
له اخرت انت وحظك فاختار الرجل علبة �شغرية وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�شاوي 3 دينار ففرح 
لذلك فانده�ض النا�ض واقرتبوا واخذ كل منهم ي�شرتي علبة وب�شرعة انتهت اللعبة وقام جحا وم�شى تاركا 
النا�ض كل منهم يفتح علبته ب�شرية تامة حتى يفرح مبا فيها وبالطبع هناك من فرح قليال وهناك من خ�شر 
الدينار لكن جحا ك�شب كثريا وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�شكوا جحا اإىل القا�شي مما فعله جحا نادي 
القا�شي على جحا و�شاأله ملا فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفوا انها جتارة احلظ وانا قلت لهم ليختار كل منكم 
علبته فهذا حظه وانا مل ا�شحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم .. �شحك القا�شي وقال بالفعل هو مل 

يجربكم على ال�شراء ومل يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ال يعمل بائع حظ مرة ثانية .


