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�ســفاء نفــ�سه
دواء  هناك  لي�س  ماركيز،  غار�سيا  غابرييل  ال�سهري  ال��روائ��ي  يقول 
لعالج ما ال ت�سفيه ال�سعادة، وهو ما يوؤكده اأخ�سائيو الطب املُكمل، اإذ 
اأن اأبقراط نف�سه، اأبو الطب، ابتكر جمموعة متنوعة من العالجات 
ل�سفائه  ال��الزم��ة  االأ�سلحة  ل��دي��ه  اجل�سم  اأن  م��ب��داأ  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

الذاتي.
العمليات،  ُي�سّهل هذه  اأن  وفقا لفر�سياته يتعني على الطبيب فقط 

ولكن يجب اأال يتدخل مبا�سرة فيها.
وح�سب تقرير طبي �سار الطب حاليا ي�ستخدم اأكرث فاأكرث هذا املبداأ، 

ال �سيما يف النهج املعروف با�سم الطب البديل اأو املُكمل.
وقال  اأخ�سائيون اإنه مع ذلك، لي�ست امل�ساألة بالب�ساطة التي جتعلنا 

ن�ساب باملر�س وجنل�س يف انتظار اأن ي�سفى املر�س من تلقاء نف�سه.
ب�سكل  بنف�سه فكرة مرتبطة  نف�سه  ي�سِفي  اأن  اأن اجل�سم ميكن  فكرة 
وثيق مبفهوم املر�س، واحلال اأن جميع االأ�ساليب الطبية ال تت�سوره 

بنف�س الكيفية.
الطب االألوباثي التقليدي، على �سبيل املثال، ي�سري اإىل اأن املر�س هو 

تغيري يف وظائف اجل�سم الطبيعية.
ومبوجب تعريفات منظمة ال�سحة العاملية فاإن املر�س تلف اأو تغرٌي يف 
احلالة الف�سيولوجية يف جزء واحد اأو اأجزاء كثرية يف اجل�سم، وعادة 
ما تكون الأ�سباب معروفة، تتج�سد يف اأعرا�س وعالمات مميزة، والتي 

ميكن ب�سورة ما توقعها.

النظر يف العني له نف�س 
تاأثري املخدر

املخدر،  تاأثري  ت�سبه  بالن�سوة  �سعورا  يعطي  العني  يف  طويال  النظر 
اأهمية كبرية  اأظهرت درا�سة حديثة. وحتمل نظرة العني  بح�سب ما 
لعلماء النف�س اإذ اأنها االأ�سا�س لبناء الثقة وتعزيز احلب يف العالقات 

االإن�سانية، كما تعك�س احلالة النف�سية.
فقدان االإح�سا�س بالوقت وعدم الرتكيز يف االأ�سوات املحيطة وال�سعور 
اأعرا�س تعاطي مادة  النظر..هذه لي�ست  �ستارة بي�ساء حتجب  وكاأن 
خمدرة ولكنها نتيجة "نظرة العني"، اإذ اكت�سف باحثون اإيطاليون اأن 

النظر يف العني له اآثار م�سابهة للمواد املخدرة.
واأجرى الباحثون جتربة مت تكليف امل�ساركني فيها، باختيار �سخ�س 
ك�سريك يف التجربة. ويف النهاية جل�س اجلميع اأمام بع�سهم يف غرفة 
ال�سخ�س  عني  يف  النظر  الباحثون،  منهم  وطلب  خافتة  اإ�ساءة  ذات 

املقابل ملدة ع�سر دقائق.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ت��ج��رب��ة، حت���دث ك��ل �سخ�س م��ن امل�����س��ارك��ني ف��ي��ه��ا عن 
انطباعهم خالل تلك الدقائق. وكانت املفاجاأة اأن معظم امل�ساركني يف 

الدرا�سة قالوا اإنهم �سعروا مبا ي�سبه الن�سوة مع نهاية التجربة.
وعن تقييمهم لوجه ال�سخ�س املقابل يف التجربة، قال 75 باملئة من 
امل�ساركني يف الدرا�سة اإنهم راأوا �سورة "وح�س" يف ال�سخ�س اجلال�س 
اأمامهم، اأما باقي امل�ساركني فقالوا اإن وجه ال�سخ�س اجلال�س اأمامهم 

يف التجربة كان خاليا من املالمح.
وبرر العلماء هذه الظاهرة باأن النظر يف العني لفرتة طويلة، يفقد 
حدوث  �سابقة  درا���س��ات  واأظ��ه��رت  و�سبق  بالواقع.  االرت��ب��اط  االإن�سان 
نف�س التاأثري عند النظر الأي �سيء حتى اجلماد، لكن هذه الظاهرة 

كانت اأقوى عند تركيز النظر يف عني اإن�سان.
ومن ناحية علم النف�س، يلعب التوا�سل بالعني دورا مهما يف العالقات 
الب�سر  بني  الثقة  يبني  ال��ذي  االأ�سا�س  هي  العني  فنظرة  االإن�سانية، 

عالوة على اأن جتنب النظر يف العني عند احلديث، يك�سف الكذب. 
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انطالق مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي 
وهران  العا�سرة من مهرجان  الطبعة  ب��داأت  اجلزائر  �سمال غرب  اأق�سى  يف 
الدويل للفيلم العربي مب�ساركة 31 فيلما من 13 دولة وح�سور الفت من 
�سناع الفن ال�سابع العرب. اأقيم حفل االفتتاح على امل�سرح اجلهوي لوهران 
عبد القادر علولة بح�سور عدد كبري من الفنانني من بينهم املمثل ال�سوري 
املمثل �سالح  اأحمد علي ومن اجلزائر  امل�سري جمدي  اأ�سعد ف�سة واملخرج 
الثقافة  وزي��ر  وق��ال  لعالمة.  ���س��ارة  واملمثلة  �سني  ب��ن  عماد  واملمثل  اأوق���رت 
اللحظة فارقة فعلينا  "هذه  الدين ميهوبي يف كلمة االفتتاح  اجلزائري عز 
اأن نفكر يف و�سع اآليات جديدة يف جمال ال�سينما.. يف تطوير االإنتاج العربي 
امل�سرتك. نحن ق�سايانا مت�سابهة وهمومنا مت�سابهة وهناك عالقات جيدة 
اإىل  اأن نطورها  ال�سينمائية ميكننا  املوؤ�س�سات  الفاعلني يف  بكثري من  تربط 
اأعمال م�سرتكة". واأ�ساف "ال�سورة اليوم هي التي تغري الكثري من الذهنيات 
ال��ب��الد العربية  ب��ه��ا يف وط��ن��ن��ا؟. ك��ث��ري م��ن االأف����الم يف  ال���ع���امل.. فكيف  يف 
حفل  يف  املهرجان  وك��رم  العربي".  املجتمع  حت��والت  يف  كبرية  ب�سمة  تركت 
واملمثلة  رغدة  ال�سورية  واملمثلة  زراري  بن  املمثل اجلزائري ح�سان  االفتتاح 
اأ�سماء  نادية طالبي. كما كرم  الدين واملمثلة اجلزائرية  التون�سية منى نور 
الروائي اجلزائري الراحل مولود معمري واملمثلة امل�سرية الراحلة كرمية 
املهرجان  اأف���الم  ت��ت��وزع  احل�سني.  ح�سن  ال��راح��ل  اجل��زائ��ري  واملمثل  خمتار 
فيلما   11 وت�سم  الطويلة  الروائية  لالأفالم  اإحداها  م�سابقات  ثالث  على 
الوثائقية  اأف��الم واالأخ��رية لالأفالم   10 الق�سرية وت�سم  واأخ��رى لالأفالم 
وت�سم 10 اأفالم. وتعود االأفالم امل�ساركة اإىل كل من م�سر و�سوريا ولبنان 
والبحرين  وال�سودان  وفل�سطني  واالأردن  والعراق  واملغرب واجلزائر  وتون�س 
ندوات  املهرجان  ينظم  االأف���الم  ع��رو���س  وبجانب  وموريتانيا.  وال�سعودية 
متخ�س�سة تناق�س ال�سينما وحقوق املوؤلف ورقمنة االأفالم والنقد ال�سينمائي 
وور�س عمل تتناول كيفية اإجناز فيلم من الكتابة اإىل االإنتاج واإخراج وت�سميم 

املوؤثرات ال�سوتية وعالقة املخرج باملمثل اأمام الكامريا.

اليابان ت�سن حربا دفاعية 
للت�سدي لغزو النمل الناري

والنقل  وال�سحة  البيئة  وزارات  ب���داأت 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ح��م��ل��ة مل��واج��ه��ة غ���زو النمل 
مناطق  اىل  ت�سرب  ال��ذي  ال�سام  ال��ن��اري 
�ساحلية يف اأو�ساكا و فوكوكا وغريها من 
ال�سحن  �سفن  فيها  تر�سو  التي  امل��وان��ئ 

القادمة من ال�سني.
بداأ  ال��ذي  النمل  النوع من  ه��ذا  ويتميز 
بالظهور منذ عام 2005 بلدغٍة �سامة 
ت�سبب يف  على اجللد، وقد  ترتك حرقاً 
بع�س احلاالت �سدمة و�سعوبة بالتنف�س 
الق�ساء  ميكنه  فيما  ال�سحية  وم���وت 
ب�سكل كامل على النمل املحلي وي�ستويل 
اأع�سا�سه، وقد و�سفته وزارة البيئة  على 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ب��اأن��ه ن���وع م��ن ال��ن��م��ل الغازي 
 ،2005 ع��ام  منذ  بالظهور  ب���داأ  ال���ذي 
يابانية  بالقرب من عدة موانئ  لينت�سر 

منذ �سهرين ولغاية االن.
قادرة  ال��ن��اري  النمل  ملكات  اأن  ويعتقد 
على و�سع األفني اإىل ثالثة ااّلف بي�سة 
يف اليوم الواحد، ما يجعل الق�ساء عليها 

ب�سكل كامل اأمراً �سعباً.

اأبرز الإ�ساعات املخيفة عن 
و�سائل الإعالم والتكنولوجيا �ص 23

اإطالق 1066 �سلحفاة 
احتفال مبيالد ملك تايالند

ال�سالحف  ح����م����اي����ة  م�����رك�����ز  يف 
على  ت�������س���ون���ب���وري  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
ك��ي��ل��وم��رتا جنوب   75 ن��ح��و  ب��ع��د 
���س��رق��ي ال��ع��ا���س��م��ة ب��ان��ك��وك جتمع 
البحرية  ون�ساء  رج��ال  م��ن  امل��ئ��ات 
الإطالق  وم�ساهري  وطلبة  امللكية 
يف  ال��ب��ح��ر  اإىل  �سلحفاة   1066
اإطار االحتفاالت بعيد ميالد امللك 
فاجريالوجنكورن  م��اه��ا  اجل��دي��د 
ال���ذي يحل ه��ذا االأ���س��ب��وع. يعتقد 
اإطالق  اأن  ت��اي��الن��د  يف  ال��ب��وذي��ون 
جللب  و�سيلة  االأ�سر  من  حيوانات 
الرقم  ال�����س��ع��ي��د. واخ���ت���ري  احل���ظ 
اإىل  ع�سرة  الرقم  لريمز   1066
ال��ع��ا���س��ر وه����و اال�سم  امل���ل���ك رام�����ا 
املعروف به امللك فاجريالوجنكورن 
فيما يزيد الرقم 66 بعام عن عمر 

امللك لتمني طول العمر له.
وق�����ال�����ت امل���م���ث���ل���ة ال���ت���اي���الن���دي���ة 
���س��ري�����س��ي��ف��وك وهي  ات��ي��ت�����س��ان��ان 
"احلدث  ال���ب���ي���ئ���ة  ع����ن  م���داف���ع���ة 
ال���رئ���ي�������س���ي ال�����ي�����وم ه�����و اإط�������الق 
ال�سالحف وهي رمز لطول العمر 

اأي�سا".
واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 
ت���اي���الن���د ي����وم ع��ي��د م���ي���الد امللك 
ي��ول��ي��و مت����وز عطلة   28 امل���واف���ق 
املتوقع  وم����ن  ال���ع���ام.  ه����ذا  ع���ام���ة 
يف  طقو�سا  االح��ت��ف��االت  ت�سمل  اأن 
اأن��ح��اء البالد  ال��ب��وذي��ة يف  امل��ع��اب��د 
وت���وزي���ع ال��ع��ط��اي��ا ع��ل��ى اأك����رث من 
راه��ب ب��وذي يف ميدان عام   600

يف العا�سمة بانكوك يوم اجلمعة.

وفاة الزوجة الرابعة 
لفرانك �سيناترا 

�سيناترا،  ب��ارب��را  عن  ممثلون  ق��ال 
فرانك  للمغني  ال��راب��ع��ة  ال��زوج��ة 
���س��ي��ن��ات��را، اإن���ه���ا ت��وف��ي��ت ع���ن عمر 

يناهز 90 عاما.
مدير  ث���وري�������س���ني  ج������ون  وذك��������ر 
لالأطفال  �سيناترا  ب��ارب��را  م��رك��ز 
يف  بكاليفورنيا  م��رياج  رانت�سو  يف 
الأ�سباب  توفيت  �سيناترا  اأن  بيان 
طبيعية و�سط اأ�سرتها واأ�سدقائها 

يف منزلها.
عار�سة  ���س��ي��ن��ات��را  زوج����ة  وع��م��ل��ت 
اأزي�����اء وف��ت��اة ا���س��ت��ع��را���س يف ال�س 

فيجا�س.
ال�سهري  وامل��م��ث��ل  املغني  وت��زوج��ت 
 22 زواج��ه��م��ا  ودام   .1976 ع��ام 
عاما اإىل اأن تويف جراء اأزمة قلبية 
يف العام 1998. و�سبق اأن تزوجت 
فريق  اأع�ساء  اأ�سغر  مارك�س  زيبو 
وكانت  الفكاهي.  ب���راذرز  مارك�س 
تلك اأطول زيجات فرانك �سيناترا 
جاردنر  اف��ا  املمثالت  �سمت  التي 

وميا فارو ونان�سي بارباتو.

ويعتمد هذا النظام الغذائي، الذي تتبعه مادونا وجونيث 
التي ت�سكل  بالرتو، على اخل�سروات واملك�سرات والفواكه 
اجلزء االأكرب من التغذية. وال يقدم املاكروبيوتيك خطة 
غذائية يومية تعتمد على كميات معينة من الطعام، لكنه 
االأطعمة  عن  تدريجي  ب�سكل  التخلي  على  متبعيه  يحفز 
امل�سرة بال�سحة. وهناك اأنواع من الطعام يجب الرتكيز 
عليها يف هذا النظام واأخرى يجب جتنبها متاما، فاللحم 
والبي�س ومنتجات االألبان واحللوى واملخبوزات امل�سنوعة 
كالبطاط�س  واملقرم�سات  والكحول  االأبي�س  الدقيق  من 
امل��ق��ل��ي��ة، مم��ن��وع��ة مت���ام���ا، وف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر ن�����س��ره موقع 

غوفيمينني االأملاين.
ويركز املاكروبيوتيك على البقوليات كالعد�س والفا�سوليا 
والفول باالإ�سافة اإىل اخل�سروات الطازجة والتوفو ، مع 

اإمكانية تناول وجبة من ال�سمك مرة يف االأ�سبوع.

حتذيرات طبية
وجود  ع��دم  م��ن  ع��ادة  ال�سحي  النظام  ه��ذا  متبعو  يعاين 
لهم،  املتاحة  الغذائية  املنتجات  لطهي  عديدة  اإمكانيات 
فاإن  لذا  فقط،  على اخل�سروات  تعتمد  الوجبات  فمعظم 
ملحاولة  االبتكار  على  وق��درة  قوية  عزمية  يتطلب  االأم��ر 
ت�����س��ن��ي��ع وج���ب���ات ل���ذي���ذة م���ن م��ك��ون��ات ���س��ح��ي��ة. وتعترب 
تناوله  ميكن  ما  اأف�سل  هي  املختلفة  باأ�سكالها  املك�سرات 

بني الوجبات.
الغذائي  ال��ت��وازن  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د  التغذية  خ���رباء  وين�سح 
االأملانية  اأن اجلمعية  كما  املاكروبيوتيك،  اإتباع نظام  حال 
للتغذية حتذر من اإتباع النظام الغذائي يف �سكله االأ�سلي 

واإمنا اإتباع الن�سخة املطورة التي طورها الياباين اأوها�ساوا، 
وفقا لتقرير "غوفيمينني".

وي��ج��ب االه��ت��م��ام ب��ح�����س��ول اجل�����س��م ع��ل��ى امل����واد املعدنية 
على  املتخ�س�سني  بع�س  ويعيب  املختلفة.  والفيتامينات 
منتجات  يحظر  اأن��ه  اإذ  فيه  الكال�سيوم  نق�س  النظام  هذا 
اأنه ال ميد اجل�سم بكميات كافية من  االألبان متاما، كما 
ورغم  املختلفة.  باأ�سكاله  ب��ي  وفيتامني  وال��ي��ود  احل��دي��د 
ال�سن  ك��ب��ار  ين�سحوا  اخل���رباء  اأن  اإال  ال�سحية،  ف��وائ��ده 

واالأطفال واحلوامل بتجنب هذا النظام الغذائي.

النظام الغذائي
حول  جديدة  نتائج  اإىل  حديثة  اأمريكية  درا�سة  تو�سلت 
تاأثري النظام الغذائي وعادات االإن�سان على احلمية، وذلك 
حقائق  ك�سف  على  �ساعد  جديد  ال��ك��رتوين  تطبيق  ع��رب 
جديدة حول احلمية وتاأثري النظام الغذائي على برنامج 

احلمية ومن يريد اإنقا�س وزنه.
ن�سرت موؤ�س�سة �سالك للبحوث البيولوجية يف كاليفورنيا 
احلرارية  ال�سعرات  ا�ستهالك  بني  تربط  جديدة  درا���س��ة 
عليها  اأ���س��رف  التي  الدرا�سة  وقامت  الغذائية.  وال��ع��ادات 
اختبارات  ب��اج��راء  ب��ان��دا  و�سات�سيداناندا  غيل  ���س��وب��روز 
وزن  ت��غ��ري  اأ���س��ب��اب  مل��ع��رف��ة  �سليمني  �سخ�س   300 ع��ل��ى 
الدرا�سات  اجل�سم يوميا. والدرا�سة اجلديدة تختلف عن 
ال�سابقة كونها ال تعتمد فقط على اال�ستبيانات التي تقدم 
لالأ�سخا�س الذين جترى عليهم االختبارات، واإمنا قامت 
اأنواع  بت�سوير جميع  اأي�سا وعرب تطبيق خا�س  الدرا�سة 
تناول  اأوق���ات  وت�سجيل  يوميا  يتناولونها  التي  االأط��ب��اق 

اأونالين"  "�سبيغل  بالكامل، ح�سب ما ذكر موقع  الطعام 
االأملاين.

اأن  منها  اجلديدة،  النتائج  بع�س  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
باأنهم  ذك��روا  التجربة  يف  �ساركوا  الذين  االأ�سخا�س  اأكرث 
ال��ي��وم، وهي  ث���الث وج��ب��ات ط��ع��ام رئي�سية يف  ي��ت��ن��اول��ون 
الفطور �سباحا والغداء ظهرا والع�ساء م�ساء. لكن نتائج 
االأ���س��خ��ا���س مل  اأن  بينت  التطبيق  م��ن  امل���اأخ���وذة  ال�����س��ور 
وكانت  البيانات،  يف  ذك���روا  كما  طعامهم  بتناول  يقوموا 
تناولوا  اأنهم  اإىل  باالإ�سافة  متفاوتة،  اأوق��ات  يف  وجباتهم 

الكثري من الوجبات ال�سريعة بني الوجبات الرئي�سية.
اأو بع�س  والكثري منهم قام بتناول قطع من ال�سوكوالتة 

احللويات يف ال�سباح. 
اأغ��ل��ب االأ���س��خ��ا���س بتناول مواد  ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل��ك ق��ام 
غذائية يف ال�سباح ال تكفي �سوى لربع ال�سعرات احلرارية 
بتناول  اأغلبهم  قام  فيما  يوميا،  ال�سخ�س  يحتاجها  التي 
ال�سعرات  م��ن  اجل�سم  ح��اج��ة  لتغطية  ال��الزم��ة  االأغ��ذي��ة 

احلرارية يف اأوقات امل�ساء.
وطلب امل�سرفون على البحث من 8 اأ�سخا�س من البدناء 
اأوق��ات ت�سل  الدرا�سة بتناول الطعام يف  امل�ساركني يف  من 
اإىل 14 �ساعة بني وجبة واأخرى، ملعرفة تاأثري ذلك على 

احلمية. 
وب��ع��د 16 اأ���س��ب��وع��ا م��ن ال��ب��ح��ث ت��و���س��ل اخل����رباء اإىل اأن 
ال��ط��ع��ام تفيد  ب��ني وج��ب��ات  ف���رتات اال���س��رتاح��ة الطويلة 
نحو  �سخ�س م�سارك  كل  فقد  اإذ  ال��وزن،  اإنقا�س  فعال يف 
"�سبيغل  ذك��ر  ما  ح�سب  االختبار،  بعد  كيلوغرامات   3

اأونالين" االأملاين.

تقدم  مع  حتى  ال�صحة  عن  الباحثني  ال�صحية  الغذائية  الأنظمة  جتتذب 
العمر، ومن بني هذه الأنظمة الغذائية نظام املاكروبيوتيك الذي يتبعه عدد 
اخلرباء  اأن  اإل  التغذية،  يف  الطريقة  هذه  مزايا  ورغم  العامل.  م�صاهري  من 
ال�صنني، نظام غذائي  اآ�صيا على مر  لديهم بع�ض التحفظات.. تطور يف قارة 

قيل اإنه ي�صاعد يف الو�صول للتوازن النف�صي والتخل�ض من ال�صغط الع�صبي 
عالوة على اآثاره الإيجابية على ال�صحة العامة للج�صم. ويتبع العديد 
من م�صاهري العامل حاليا نظام "املاكروبيوتيك" الغذائي وهو م�صتق من 
كلمة يونانية معناها "العمر الطويل"، والذي �صاهم يف تطويره علماء 

على  التغذية  يف  الطريقة  هذه  وتعتمد  يابانيون.  عدله  ثم  ال�صني  من 
الألبان.  ومنتجات  والكحول  وال�صكر  اجلاهزة  الوجبات  عن  التام  التخلي 

داخل  ت��وازن  اإح��داث  على  النظام  هذا  وي�صاعد 
اإىل الحتفاظ بالر�صاقة  اجل�صم بالإ�صافة 

عالوة على ميزة كبرية وهي تقليل خماطر 
درا�صة  واأظ��ه��رت  بال�صرطان.  الإ�صابة 
الالتي  الن�صاء  اأن  كان�صر غورنال  لدورية 

اأقل  الغذائي،  املاكروبيوتيك  نظام  يتبعن 
عر�صة لالإ�صابة ب�صرطان الثدي.

الطماطم يوميا حتارب 
�سرطان اجللد!

اأجراها الباحثون يف جامعة اوهايو االأمريكية  ك�سفت درا�سة جديدة 
ب�سرطان  االإ�سابة  خطر  ُيخّف�س  يومي  ب�سكٍل  الطماطم  تناول  اأن 

اجللد بن�سبة 50 باملئة.
النتائج  واأظهرت  املخربية،  الفئران  على  االإختبار  الباحثون  واأجرى 
اأن اورام �سرطان اجللد لدى الفئران التي تناولت م�سحوق الطماطم 
ملدة 35 ا�سبوًعا قد انخف�ست بن�سبة 50 باملئة بالرغم من تعر�سها 

التي  الفئران  البنف�سجية مقارنة مع  ال�سم�س فوق  الدائم الأ�سعة 
مل تتغذ من م�سحوق الطماطم.

الطماطم يف حماربة  فعالية  وراء  ال�سبب  اأن  االأطباء  وك�سف 
�سرطان اجللد يعود للكاروتينات املوجودة فيه اأي ال�سبغات 
يف  ت�ساعد  اإنها  اإذ  االأح��م��ر،  اللون  تعطيها  التي  الطبيعية 

لها  ت�سببها  ال��ت��ي  االأ���س��رار  م��ن  والب�سرة  اجل��ل��د  حماية 
االأ�سعة فوق البنف�سجية.

املاكروبيوتيك .. نظام غذائي اآ�سيوي يحقق التوازن النف�سي!
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�ش�ؤون حملية

فى جمال ال�صحن اجلوي

تعاون بني "جامعة نيويورك اأبوظبي" و"الحتاد لل�سحن" لإقامة اأول دورة تعليمية لل�سوؤون اللوج�ستية 

تقدمي خدمات  متميزة  ملنت�صبي ال�صرطة

تعاون بني �سرطة اأبوظبي وجمموعة امل�سعود

تقنية لعالج ت�سخم الربو�ستات احلميد عن طريق الق�سطرة  يف م�ست�سفى العني

اأخ�صر" ال�صيف  هذا  "لنجعل 

اأرا�سي دبي تدعم تر�سيد ا�ستهالك املاء والكهرباء خالل اأ�سهر ال�سيف

•• اأبوظبي - الفجر

"االحتاد  مع  �سراكة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأبرمت 
الوطني  ال��ن��اق��ل  ل��ل��ط��ريان  ل��الحت��اد  ال��ت��اب��ع  لل�سحن"، 
تدريب  دورة  الإقامة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
�سيفية مكثفة وفريدة من نوعها امتدت الأربعة اأ�سابيع 
’درايفينغ جينيا�س‘، للنظر يف الكيفية التي  حتت ا�سم 
اأن ت�سهم من خاللها اجلوانب املختلفة للتقنية  ميكن 
تطوير  يف  الت�سميم  وم��ب��ادئ  وال��ربجم��ة  ال��روب��وت��ي��ة 

احللول املخ�س�سة لقطاع ال�سحن اجلوي.

غريويل،  كري�ستيان  ق��ال  امل���ب���ادرة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
الفنون  واأ�ستاذ  واالبتكار  االإب���داع  برنامج  يف  ال�سريك 
�سنغهاي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  التفاعلية  االإع��الم��ي��ة 
للطالب  تتيح  �سراكة  اإن�ساء  اإىل  اخل��ط��وة  ه��ذه  تهدف 
مبا  ع��ادي��ة،  دورة  م��ن  اكت�سابه  ميكنهم  م��ا  ك��ل  اكت�ساب 
التي يطورونها  النماذج  يف ذلك توفري فر�سة الختبار 
على اأر�س الواقع �سمن ’خمتربات‘ حقيقية. ومنذ بدء 
اأق�سامها  كافة  خ��الل  من  "االحتاد"  �ساركت  التعاون، 
من  العديد  اإىل  تو�سلنا  حيث  املختلفة،  وم�ستوياتها 
املنا�سب  اأ�سحاب  منها  ي�ستفيد  اأن  ميكن  التي  االأفكار 

التنفيذية وكذلك االأدوار الت�سغيلية. وتعد هذه الدورة 
جتربة ا�ستثنائية للطالب، ملا ت�سفيه من اأهمية وفائدة 
نابعة من حت�سيلهم �سمن املختربات وقاعات الدرا�سة.   
واأتاحت الدورة التدريبية للطالب فر�سة الدخول اإىل 
فهمهم  لتعميق  لل�سحن"  "االحتاد  م�ستودع  عمليات 
الآلية العمل، ولتمكينهم من حتديد العمليات التي ميكن 
جمموعات  ثالث  اإىل  تق�سيمهم  ومت  كفاءتها.  حت�سني 
وقابلة  متخ�س�سة  حلول  وتطوير  بت�سميم  وتكليفهم 
للتنفيذ با�ستخدام التكنولوجيا االفرتا�سية.  ويف نهاية 
اأرب��ع��ة من��اذج لكل من  االأ�سابيع االأرب��ع��ة، ق��دم الطالب 

"االحتاد  اأول للرئي�س ل�سوؤون  ال�سيد ديفيد كري، نائب 
ق�سم مناولة  رئي�س  ف��وردي،  روب��رت  وال�سيد  لل�سحن"، 
روبوت  وهو  ’كارجي‘،  هي  االأربعة  والنماذج  الب�سائع. 
االآيل؛ و’بيرب تريل‘  التعلم  قادر على  الب�سائع  حلمل 
وهو تطبيق تعقب فواتري اخلطوط اجلوية وم�ستندات 
الب�سائع؛ وتطبيق ’Viz360‘ املتخ�س�س بالتدريب 
االفرتا�سي؛ و’هولوكارغو‘ وهو نظام واقع افرتا�سي 
يقوم بامل�سح ثالثي االأبعاد لي�ساعد فريق العمل امل�سوؤول 
عن الب�سائع على بناء من�سات ل�سناديق ال�سحن �سمن 

بيئة ثالثية االأبعاد. 

•• اأبوظبي - الفجر

بحث العميد �سعيد �سيف النعيمي، مدير قطاع املالية 
احمد  م��ع  مكتبه،  يف  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة   واخل��دم��ات 
جمموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل�سعود،  رحمة 
اأوجه التعاون امل�سرتك بني �سرطة اأبوظبي  امل�سعود، 

ال�سراكة والتن�سيق  امل�سعود، و�سبل تعزيز  وجمموعة 
اجليد والفعال بني اجلانبني. 

واأكد العميد النعيمي على اأهمية ال�سراكة املوؤ�س�سية 
التي تربط �سرطة اأبوظبي وجمموعة امل�سعود والتي 
تعد منوذجاً لل�سراكات البناءة بني املوؤ�س�سات املحلية 

والقطاع اخلا�س.  

مع  ال��دائ��م��ني  وال�����س��راك��ة  بالتعاون  امل�سعود،  ورح���ب 
�سرطة اأبوظبي ، موؤكداً حر�س املجموعة على تقدمي 
و�سمن  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ملنت�سبي  اخل��دم��ات  اأف�سل 
�سفر،  ت��ذاك��ر  اإ���س��دار  على  ت�ستمل  تناف�سية  اأ���س��ع��ار 
واإعداد برامج �سياحية، وحجوزات التذاكر والفنادق، 
الربامج  واإع���داد  واملوا�سالت،  اال�ستقبال،  وخدمات 

التي تقدمها ال�سركات ال�سياحية.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي  العميد  وك��رم 
�سهادة  بتقدمي  ال��ع��ام��ة  واخل��دم��ات  لل�سفر  امل�سعود 
خليفة  العميد  بح�سور  وذلك  تذكاري،  ودرع  تقدير 
ب��ط��ي ال�����س��ام�����س��ي  ن��ائ��ب م��دي��ر ال��ق��ط��اع ، وع���دد من 

ال�سباط .

•• العني – الفجر

ل�سركة  التابعة  املن�ساآت  اإح���دى  ال��ع��ني،  م�ست�سفى  اأع��ل��ن 
اأبوظبي للخدمات ال�سحية )�سحة( ، ويف خطوة تتما�سى 
مع خدماته املتطورة التي يقدمها ملختلف فئات املجتمع  
الربو�ستات  ت�سخم  لعالج  جديدة  تقنية  اإ�ستحداث  عن 
اإن�سداد  اأع��را���س  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  للمر�سى  احلميد 
اإج���راء  ال��ربو���س��ت��ات و ه��و  ال��ب��ول ب�سب ت�سخم  جم���رى 
تداخلي ب�سيط ي�ساعد على عالج املر�سى الذين يعانون 
من ت�سخم الربو�ستات، وذلك بوا�سطة ق�سطرة �سرايني 
الربو�ستات التي تغذي الورم واإغالقه عن طريق حبيبات 

�سغرية مما يوؤدي اىل �سمور الورم وحت�سن االأعرا�س .
تعد �سخامة الربو�ستات احلميدة من اأكرث االأورام التي 
ت�سيب ال��رج��ال امل��ت��ق��دم��ني يف ال��ع��م��ر خ��ا���س��ة ف���وق �سن 
وعدم  التبول  �سعوبة  ه��ي  اأعرا�سها  اأه��م  وم��ن  ال�ستني 
القدرة على اإفراغ املثانه ب�سكل كامل وتعدد مرات التبول 
االإ�ستيقاظ  اىل  املري�س  ي�سطر  امل�ساء حيث  وخا�سة يف 

من النوم الإفراغ املثانه عدة مرات .
التقليدية  ال��ط��رق  م��ن  واالإ���س��ت��ئ�����س��ال  اجل��راح��ة  تعترب 
ل��ع��الج ه��ذا ال���ورم ول��ك��ن ت��رتاف��ق ب��ع��دة اإخ��ت��الط��ات من 
والقذف  وال��ن��زف  االإنت�ساب  على  ال��ق��درة  فقدان  اأهمها 
االإجتماعية  املري�س  حياة  على  �سلبا ً توؤثر  مما  الراجع 
التداخلية  االأ�سعة  بتقنية  العالج  اأم��ا  النف�سية  وحالته 
بوا�سطة ق�سطرة �سرايني الربو�ستات واإغالقها بحبيبات 
 . االأع��ل��ى  امل��ذك��وره يف  باالإختالطات  دقيقه فال ترتافق 
عدم  هو  التداخلية  باالأ�سعة  العالج  مميزات  اأه��م  وم��ن 
للمر�سى  اإج��رائ��ه��ا  واإم��ك��ان��ي��ة  ع��ام  احل��اج��ة اىل تخدير 
املتقدمني يف ال�سن وذوي اخلطورة العالية مثل مر�سى 

القلب وال�سكري املتقدم.
يتم هذا االإجراء الطبي خالل �ساعة واحدة فقط وحتت 
اأو  ال��ع��ام  التخدير  اىل  احل��اج��ة  دون  املو�سعي  التخدير 

ال�سقوق اجلراحية.
اليوم   نف�س  يف  بيته  اىل  ي��ذه��ب  اأن  امل��ري�����س  وي�ستطيع 

وبدون االآثار اجلانبية املعروفة للجراحة التقليدية. 

•• دبي –  الفجر

املهنية   وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  اأمناء  فريق  �سارك 
"لنجعل  بدائرة االأرا���س��ي واالأم��الك يف دبي يف حملة 
ال�سراكة  عالقة  �سمن  وذل��ك  اأخ�سر"،  ال�سيف  ه��ذا 
والتعاون التي جتمع بني الدائرة وبني "هيئة كهرباء 
اإدارة  مدير  دب��الن،  ع�سام  اأم��اين  وقالت  دب��ي.  ومياه 
وال�سحة  البيئة  اأمناء  فريق  رئي�س   ، اخلدمات  رقابة 
وال�����س��الم��ة املهنية يف دائ����رة االأرا����س���ي واالأم�����الك يف 
املوؤ�س�سات احلكومية  دبي: ي�سرنا التعاون مع خمتلف 
مل�ساعدتها على التناغم مع اأهداف االأجندة الوطنية. 
وتر�سيد  البيئة  اأه��داف حماية  دعم  ا منا على  وحر�سً
�سعدنا  عليها،  واملحافظة  الطبيعية  امل��وارد  ا�ستهالك 
"لنجعل  حملة  لدعم  داخلية  توعوية  حملة  بتنظيم 
اأجل  اأخ�سر"، متا�سياً مع روؤية دبي، من  هذا ال�سيف 
اإىل اال�ستدامة البيئية. وميكن حتقيق ذلك  الو�سول 
من خالل العمل امل�سرتك لرفع م�ستوى الوعي العام 

بني �سرائح املجتمع.
ون��ظ��م��ت ال���دائ���رة ن�����س��اًط��ا ت��وع��وًي��ا يف ال����دور االأر�سي 
حيث  ومتعامليها،  موظفيها  من  كبري  عدد  مب�ساركة 
ا�ستهالك  لرت�سيد  ال�سبل  اأف�سل  على  احلملة  رك��زت 

ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه خ���الل اأ���س��ه��ر ال�����س��ي��ف، م��ع تقدمي 
املتعلقة  وامل��ح��اور، خا�سة تلك  االإر���س��ادات  العديد من 
ظهًرا  ع�سرة  الثانية  من  متتد  التي  ال���ذروة  ب�ساعات 
من  احل�سور  وا�ستفاد  الع�سر.  بعد  اخلام�سة  وحتى 
يف  املتخ�س�سون  قدمها  ال��ت��ي  والتو�سيات  الن�سائح 

ه��ذا امل��ج��ال، مبا يف ذل��ك ���س��رورة �سبط درج��ة حرارة 
اأجهزة تكييف الهواء يف املنازل واملكاتب عند 24 درجة 

مئوية.
وكانت كهرباء ومياه دبي قد اأطلقت حملتها ال�سنوية 
ت�سهم يف  التي  االإر�سادات  ع��دداً من  موؤخًرا، وتت�سمن 

احل���د م��ن ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة خ���الل ف���رتة ال�سيف. 
ول�سمان جناحها، مت التوا�سل من الدوائر احلكومية 
توفري  يف  اجلميع  لي�سهم  ت��وع��وي��ة،  فعاليات  الإق��ام��ة 
االنبعاثات  م����ن  واحل������د  ال��ب��ي��ئ��ة  وح���م���اي���ة  ال���ط���اق���ة 

الكربونية.

مقرها نخلة دبي
اأحدث منتجعات العافية يف ال�سرق 
الأو�سط تفتتح نهاية العام احلايل

•• دبي- الفجر

اأعلنت اإدارة فندق ومنتجع "ذا رتريت نخلة دبي" عن اقرتاب موعد افتتاح 
الفندق واملنتجع الذي يعترب اأحدث منتجعات العافية يف ال�سرق االأو�سط، 
ومن املزمع اأن يكون االفتتاح الر�سمي خالل نهاية العام اجلاري ، ويرتبع 
جلزيرة  ال�سرقي  للهالل  ال�ساحلي  ال�سريط  دبي" على  نخلة  رتريت  "ذا 
ومفهوم  ال�سيافة  مل�سهد  حقيقية  اإ���س��اف��ة  لي�سكل  دب��ي،  يف  جمريا  نخلة 

�سياحة العافية يف دولة االإمارات. 
رافداً  العافية  �سياحة  وت�سكل  ه��ذا 
الدولة  يف  ال�سيافة  لقطاع  ج��دي��داً 
املنتجعات  امل�سافرون  يختار  حيث   ،
اأق�سى  ل��ه��م  ت��ق��دم  ال��ت��ي  وال���ف���ن���ادق 
،وتر�سدهم  والعافية  ال�سحة  درجات 
اأكرث  ت��ع��زي��ز من���ط ح��ي��اة  اإىل ط���رق 
حياتهم  يف  ال��ت��وازن  لتحقيق  �سحة 
اح�����ت�����واء هذه  ، وذل������ك م����ن خ�����الل 
املنتجعات على مراكز �ساملة لتقدمي 
ال����ع����الج����ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وخ����دم����ات 
اإىل جانب نوادي   ، ال�سحة والعافية 
اللياقة البدنية املتخ�س�سة ،ومكاتب 
لل�سيوف  تقدم  التي  العافية  �سياحة 

العافية  اأه��م وجهات  االإر���س��ادات حول 
واال�ست�سفاء يف االإمارات.  

اأرورا مدير عام  �سمري  االفتتاح، قال  اق��رتاب موعد  له حول  ويف ت�سريح 
فندق ومنتجع ذا رتريت نخلة دبي : ي�سعدين االإعالن عن افتتاح املنتجع 
نهاية العام اجلاري كاأحدث منتجعات العافية يف ال�سرق االأو�سط ، ونحن 
ال�سرح  ه��ذا  الفتتاح  االأمثل  املكان  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  نعترب 
ي�سكل  و�سوف  ال��ب��الد،  يف  امل�ستمرة  ال�سياحية  النه�سة  مع  ين�سجم  ال��ذي 
افتتاح املنتجع قفزة هامة يف مفهوم �سياحة العافية يف االإم��ارات ،وخا�سة 
بعد توقيع مذكرات تفاهم نال املنتجع مبوجبها اعرتاف هيئة �سحة دبي 
واجلمعية االأملانية للعافية الطبية التي مت تاأ�سي�سها قبل 20 عاماً ب�سدد 

النهو�س مبفهوم �سياحة ال�سحة والعافية يف جميع اأنحاء العامل . 
فاخراً  وجناحاً  غرفة   255 املائية  الواجهة  على  املطل  املنتجع  وي�سم 
بت�سميمه  املنتجع  ويتميز  ترابي،  طابع  وذات  طبيعية،  بعنا�سر  م�سممة 
وهند�سته املعمارية امللفتة، وموقعه �سمن الطبيعة البحرية، وي�سم املنتجع 
ومتارين  واملتطورة  ال�ساملة  الطبيعية  للعالجات  ’رايا‘ املخ�س�س  مركز 
اللياقة البدنية ، كما يقدم املركز االأطعمة ال�سفائية ليطابق مفهوم العافية 
ال�ساملة املتكامل، وي�سم مركز ’رايا‘ �سالة ريا�سية متطورة وملعب تن�س 

وغرف يوغا، كما يقدم اأجود املنتجات الع�سوية احل�سرية باملنتجع.
املخ�س�سة  واالأم��اك��ن  الرتفيهية  باالأن�سطة  التمتع  للعائالت  ميكن  كما 
ل��الأط��ف��ال ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��ف��ن��دق، ح��ي��ث ي�سمل م��ن��اط��ق داخ��ل��ي��ة واأخ���رى 

مفتوحة يف الهواء الطلق

  17 األف م�ستفيد من حملة جمتمعية �سرطة 
اأبوظبي حول حماية الأطفال من املخاطر

•• ابوظبي - الفجر

ا�ستفاد 17  األف �سخ�س  من اأن�سطة وبرامج  التوعية التي نفذتها اإدارة 
اأف�سل  "اأطفالنا  حملتها  �سمن  اأبوظبي،  �سرطة  يف  املجتمعية  ال�سرطة 
ا�ستثمار" والتي ا�ستمرت ثالثة اأ�سابيع؛  بهدف تعزيز الوعي الوقائى لدى 
اأفراد املجتمع حلماية االأطفال من املخاطر التي قد يتعر�سون  لها خالل 

العطلة ال�سيفية، واأثناء تواجدهم باملنزل.
املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��اري  ح��م��ود  ال��دك��ت��ور  العقيد  ودع���ا 
باالإنابة االأ�سر اإىل �سرورة  رعاية االطفال وحمايتهم من املخاطر التى قد 
اأو ال�سقوط  يتعر�سون لها خالل العطلة ال�سيفية، خا�سة حوادث الغرق 
اأهمية  على  م��وؤك��داً  املنزلية،  واحل���وادث  املركبات  وح���وادث  ال�سرفات  م��ن 
ويف  املنازل  يف   ال�سالمة  عنا�سر  توفري  على   واحلر�س  االطفال  مراقبة 

املواقع املرتادة.
االأمور  الأولياء  توعوية  ن�سرات  توزيع  ا�ستملت على  اأن احلملة  اإىل  واأ�سار 
حما�سرات  اإلقاء  عن  ،ف�ساًل  اأبوظبي  ل�سرطة  العمالء  خدمة  مراكز  يف 
االإم���ارات،  ،وم��وا���س��الت  وال��دوري��ات  امل���رور  وتوعوية يف مديرية  تثقيفية 
والتنمية االأ�سرية، ومدينة ال�سيخ خليفة الطبية، ون�سر فقرات توعوية يف 
اأ�سادوا  الذين  التوا�سل االجتماعي، حظيت بتجاوب من اجلمهور  مواقع 
باملبادرة ودورها يف حتقيق االأهداف على نحو يدعم التاأثري االإيجابي، يف 

تغيري االأمناط ال�سلوكية وتر�سيخ القيم املجتمعية االإيجابية.
واأو�سح ان اإدارة ال�سرطة املجتمعية، تقوم ببث تغريدات �سوتية على مواقع 
حماية  ط��رق  على  تركز  واإر���س��ادات  ن�سائح  تتناول  االجتماعي،  التوا�سل 
االأط��ف��ال، وع��ق��د حم��ا���س��رات توعية الأول��ي��اء االأم����ور، وب��ث ر�سائل ن�سية 

جلمهور ال�سرطة الداخلي.



اإ�صاعة: التلفزيون يف�صد اأدمغة الأولد!
- نتائج البحوث: ال يذكر اأي بحث موثوق به اأن ال�سا�سات 
ت�سبب �سرراً حمدداً يف الدماغ. لكن من الوا�سح اأن ت�سغيل 
التلفزيون يف خلفية املكان الذي يتواجد فيه االأوالد ال�سغار 
لي�س مفيداً. تبنّي اأن م�ساهدة التلفزيون تقّل�س املدة التي 
يخ�س�سها االأوالد للعب وتنعك�س �سلباً على نوعية االألعاب. 
كذلك يبدو اأنها ترتبط برتاجع االأحاديث والتفاعالت بني 
االأهايل واأوالدهم، ما ي�سّر مب�سار تطور لغة االأوالد. يجب 
اأال يو�سع التلفزيون يف غرفة النوم اأي�ساً، اإذ ت�سري البحوث 
اإىل اأنه يوؤثر يف نوعية نوم االأوالد ومدته، ما ينعك�س على 
م�سار التعلم وجوانب اأخرى.- ن�سيحة: اأطفئي التلفزيون 
اإال اإذا كنت ت�ساهدينه فعاًل واأبقيه خارج املناطق املخ�س�سة 
للنوم. �سّغلي املو�سيقى )ولو بال كالم( اإذا اأردت �سماع �سوت 
مع  للعب  يومياً  الوقت  بع�س  وخ�س�سي  املكان  خلفية  يف 

االأوالد اإذا اأمكن.

م�صاهدة  ب�صبب  بدينني  ي�صبحون  الأولد  اإ�صاعة: 
التلفزيون اأو األعاب الفيديو!

- نتائج البحوث: ت�سري البحوث 
م�ساهدة  ب���ني  راب����ط  وج����ود  اإىل 
ال��ت��ل��ف��زي��ون وب���ني ارت��ف��اع موؤ�سر 
ك��ت��ل��ة اجل�����س��م. ل��ك��ن رمب���ا تنجم 
هذه االأرقام عن م�ساهدة اإعالنات 
امل���اأك���والت ول��ي�����س اجل��ل��و���س اأمام 

التلفزيون بال�سرورة.
م�سّجل  ا���س��ت��ع��م��ل��ي  ن�����س��ي��ح��ة:   -
الفيديو الرقمي ملنع االأوالد من 
اختاري  اأو  االإع���الن���ات  م�ساهدة 
عّلمي  اإع��الن��ات.  ب��ال  فيديوهات 
ِحَيل  ير�سدوا  اأن  اأي�ساً  االأوالد 
الت�سويقية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  املعلنني 
كي يتمكنوا من تقييم االإعالنات 
التي ي�ساهدونها بطريقة نقدية. 
ميار�سوا  اأن  على  اأي�ساً  احر�سي 
مت�����اري�����ن ج�������س���دي���ة ي����وم����ي����اً، يف 
اإذا كانوا ال  املنزل.  اأو يف  املدر�سة 
ي�ستطيعون مت�سية بع�س الوقت 
يف اخل�������ارج، ِج�����دي ط���رائ���ق كي 
يتحركوا يف الداخل )لعبة جتاوز 

لهم  واخ��ت��اري  ل����الأوالد(  ت��دري��ب(  و)مع�سكرات  العقبات، 
األعاب فيديو نا�سطة، اأو جدي تطبيقات ريا�سية ممتعة، اأو 
برامج تلفزيونية ميكن اأن ت�ستمتعي بها معهم اأو ميكن اأن 

ي�ستمتعوا بها وحدهم.

اإ�صاعة: اأ�صعة الهاتف اخللوي ت�صبب ال�صرطان!
املو�سوع  ه��ذا  درا���س��ات كثرية عن  البحوث: ج��رت  نتائج   -
التحقيقات يف  ت�ستمر  لذا  نتائج جازمة.  اإىل  تتو�سل  ومل 
وجود  على  م��وؤ���س��رات  تتوافر  ال  لكن  البحثية،  االأو���س��اط 

رابط بني الهواتف اخللوية وبني ال�سرطان لدى الب�سر.
- ن�سيحة: ال يتكلم االأوالد عرب هواتفهم كثرياً بل يكتبون 
الر�سائل الن�سية اأو ي�ستعملون التطبيقات. لذا لن يتعر�س 
بني  حقيقي  راب���ط  ب���رز  ل��و  ح��ت��ى  للخطر  االأوالد  معظم 
املوجات االإ�سعاعية التي تبثها الهواتف وت�سرر الدماغ. اإذا 
اأردِت اأن تتوخي احلذر يف مطلق االأحوال، احر�سي على اأال 

حتت  ال��ه��وات��ف  ي�سعوا 

و�سادتهم اأثناء النوم )اإنها فكرة �سيئة اأ�ساًل!(.

اإ�صاعة: الأولد مدمنون لالإنرتنت وهواتفهم!
- ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��وث: ح��اول��ت ب��ح��وث ك��ث��رية اأن ت��ت��اأك��د من 
�سيما  النتائج غري جازمة، ال  ت��زال  ال  لكن  املعلومة،  ه��ذه 
االأوالد  اأن  اإىل  البحوث طبعاً  ت�سري  االأوالد.  ما يخ�س  يف 
على  بعد  التاأكيد  ميكن  ال  لكن  مدمنون  باأنهم  ي�سعرون 
اأن��ه��م ي��واج��ه��ون اأع���را����س االإدم�����ان احل��ق��ي��ق��ي، مبعنى اأن 
يحتاجون  ثم  من  اليومية،  حياتهم  على  و�سعهم  ينعك�س 
نف�سه.  ال�سعور  ينتابهم  كي  االأجهزة  ا�ستعمال  تكثيف  اإىل 
ن�سيحة:  )امل��ف��رط(.-  الوقت  م��دة  اأح��د  كذلك، مل يحدد 
حاويل اأن تر�ّسخي اأعلى درجات التوازن يف يوميات اأوالدك، 
ما يعني اأن تخ�س�سي مدة ال�ستعمال ال�سا�سات ومدة اأخرى 
واالأ�سدقاء  العائلة  م��ع  ال��وق��ت  ومت�سية  عنها  لالبتعاد 
املنزلية  ب��االأع��م��ال  وال��ق��ي��ام  الريا�سة  وال��ق��راءة ومم��ار���س��ة 
وتطوير  اخل�����ارج  يف  وال��ل��ع��ب 
اإذا �سعرِت  االإبداع. 

اأو مع  امل��در���س��ة،  م��ع��نّي )يف  يعانون يف جم��ال  اأوالدك  ب���اأن 
االأ�سدقاء، اأو �سلوكهم يف املنزل(، راقبي ن�ساطاتهم اليومية 

واالأ�سبوعية وعّديل مقاربتك بناًء عليها.

الأولد  جتعل  العنيفة  الفيديو  األ��ع��اب  اإ�صاعة: 
عنيفني!

- نتائج البحوث: ميّهد التعر�س الفائق للمواد االإعالمية 
العنيفة لن�سوء �سلوكيات عنيفة، بح�سب بع�س الدرا�سات. 
)من  متعددة  خطر  عوامل  يواجهون  الذين  االأوالد  لكن 
ا���س��ت��ع��م��ال االأج���ه���زة وال��ع��دائ��ي��ة واخلالفات  ���س��وء  ب��ي��ن��ه��ا 
لل�سلوكيات  اأكرث عر�سة  وي�ساهدون مواد عنيفة  املنزلية( 

العدائية.
- ن�سيحة: جتّنبي االألعاب التي ال تنا�سب عمر االأوالد، ال 
�سيما العنيفة منها. اختاري املواد التي تعك�س قيم عائلتك. 
املدة  ري  وتق�سّ عنيفة  غري  األعاباً  اإذاً  تختاري  اأن  ميكنك 

االأوالد  ي��خ�����س�����س��ه��ا  الألعاب ال���ت���ي 
تلعبي  اأو  ال��ف��ي��دي��و 

حاويل  م�سبوهة.  عنا�سر  ظ��ه��ور  عند  لتوجيههم  معهم 
االأخرى  االإمكان من عوامل اخلطر  اأن حتّدي قدر  اأي�ساً 

التي ترتبط بالعدائية يف حياة االأوالد.

اأحاديث  اإقامة  يجيدون  الأولد  عاد  ما  اإ�صاعة: 
مبا�صرة!

- نتائج البحوث: مل تركز الدرا�سات املتعلقة بهذا املو�سوع 
على االأوالد بعد، لكن �ستظهر بيانات مرتبطة بهم قريباً. 
من  كبري  ع��دد  يظن  االآن،  حتى  املتاحة  املعلومات  بح�سب 
على  �سلباً  تنعك�س  االأج���ه���زة  اأن  ���س��ن��اً  االأك����رب  ال��را���س��دي��ن 
بامل�ستوى  �سناً  االأ�سغر  الرا�سدون  ي�سعر  لكن ال  االأحاديث 
نف�سه من االنزعاج. ذكرت درا�سات اأي�ساً اأن غياب االأجهزة 
ُير�ّسخ  املبا�سرة(  االأح��ادي��ث  اأو  ال�سيفية  املخيمات  )خ��الل 
�سكاًل من الوعي العاطفي، لكن مل يّت�سح بعد معنى هذه 

على ال����ن����ت����ي����ج����ة  النا�س  ق��درة  اإىل  بالن�سبة 
ن�سيحة:  االأحاديث.-  اإقامة 
يخو�س  اأن  ع��ل��ى  اح��ر���س��ي 
مبا�سرة  حمادثات  االأوالد 
م�������ع اأف���������������راد ال����ع����ائ����ل����ة 
واأ�سخا�س  واالأ���س��دق��اء 
خ�سو�ساً  اآخ�����ري�����ن، 
امل��ع��ّل��م��ني وامل���درب���ني 
ورج��������������ال ال������دي������ن. 
اآداب  اأوالدك  ع��ّل��م��ي 
بينها  م���ن  ال�����س��ل��وك، 
بالهاتف  التحديق  عدم 
�سخ�س  ي���ت���ك���ل���م  ح�����ني 
اآخ����ر. ك���وين ق���دوة لهم 
لكن  ت�������س���رف���ات���ك.  يف 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  افهمي 
الرقمية  االت�����س��االت  اأن 
اأ����س���ب���ح���ت ج��������زءاً دائ���م���اً 
م��ن احل���ي���اة. ت��ق��ّب��ل��ي هذه 
مع  وا�ستعمليها  االأج��ه��زة 
تنتقديهم  وال  اأوالدك 
بال�سكل  ي�ستعملونها  حني 
امل��ن��ا���س��ب، ح��ت��ى ل��و مل تكن 
املف�سلة  ال��ت��وا���س��ل  و�سيلة 

لديك.

مــنــ�عــــات
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 يتحّمل الأهايل م�صوؤوليات كثرية، اأبرزها حماية الأولد من الأذى، ثم يحاولون تربية اأ�صخا�ض �صاحلني. لكن تبداأ 
الر�صائل التي ي�صمعونها عن اأ�صرار و�صائل الإعالم والتكنولوجيا بالتدفق منذ حلظة ولدة الأولد 

تقريبًا: التلفزيون �صيف�صد دماغ اأولدكم! األعاب الفيديو �صريرة! مل يعد 
الأولد يجيدون اإقامة الأحاديث! باخت�صار، ميكن اأن نقول اإن الإفراط 

يف ا�صتعمال و�صائل الإعالم والتكنولوجيا �صي�صّر بالأولد اأو يجعلهم 
لأن  مب�ّصطة  فكرة  اأنها  الوا�صح  من  وبغي�صني!  واأغبياء  بدينني 

احلقيقة اأكرث تعقيدًا واأقل رعبًا! نو�صح فيما يلي اأبرز الإ�صاعات 
املخيفة عن و�صائل الإعالم والتكنولوجيا، ونقدم نتائج البحوث 

املتاحة وبع�ض الن�صائح الب�صيطة.

نقدم نتائج البحوث املتاحة وبع�ض الن�صائح الب�صيطة

اأبرز الإ�ساعات املخيفة عن و�سائل الإعالم والتكنولوجيا
جتّنبوا الألعاب التي ل تنا�سب عمر الأولد، ل �سيما العنيفة منها

اختاروا لهم األعاب فيديو نا�سطة، وتطبيقات ريا�سية ممتعة

تقّبلوا هذه الأجهزة وا�ستعملوها مع اأولدكم فقد اأ�سبحت جزءًا دائمًا من احلياة
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/4887   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : حممد خلفان عبيد خلفان ال علي 

العديل  االن���ذار  ه��ذا  - جئنا مبوجب  ع  م  �س  الوطني  راأ���س اخليمة  بنك  املنذر  بوكالتنا عن 
قدره  والبالغ  امل��ن��ذرة  م��ع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب��وج��وب  ننذركم 
)1.230.075.84( )مليون ومئتان وثالثني الف وخم�سة و�سبعني درهم واربعة وثمانني فل�س( 
خالل مهلة �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار ، واال �سن�سطر اآ�سفني للجوء اىل الق�ساء 
املخت�س اللزامكم ب�سداد هذا املبلغ  باال�سافة اىل االرباح القانونية اال�سافية املرتتبة واتعاب 
نتيجة  وال�سرر  بالعطل  باملطالبة  حقنا  عن  التحفظ  كامل  متحفظني  وامل�ساريف  املحاماة 

اعمالكم و�سوال اىل احلجز على امالككم حت�سيال لالموال املطالب بها. 
  الكاتب العدل

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/713 جتاري كلي                                                
 اىل املحكوم عليهما /1- حممد قا�سم عبدالهادي العبيدي 2-�سركة الق�سواء اجننريجن - م م ح 
  2016/9/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل   -
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ جلف اويل ميدل اي�ست ليمتد - فرع جبل علي - بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1.768.895.00 
درهم مليون و�سبعمائة وثمانية و�ستون الف وثمامنائة خم�سة وت�سعون درهم وقد والفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/2/17 ف�سال عن الر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/502 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1- باركود بل�س للتكنولوجيا - �س ذ مم  2-راجيف باندى �سوريندرا 
باندي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية باركود بل�س للتكنولوجيا - �س ذ م م - جمهويل حمل 
الدعوى  يف   2017/6/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام   - اال�سالمي  ابوظبي  م�سرف  ل�سالح/  اعاله  املذكورة 
وثمانية  و�سبعمائة  الف  و�ستني  و�ستة  مائتي  املدعي مبلغ  للم�سرف  يوؤديا  بان  والتكافل 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتهما  فل�سا  وثمانني  دره��م  وثمانون 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/193 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �سوجا احمد الفي  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / م�سرف دبي - 
�س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/11  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ م�سرف دبي �س م ع بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك ومالحقها والزام 
املدعي عليه بت�سليم العقار حمل االجارة للمدعي االول خاليا من ال�سواغل واحليازة وخماطبة 
درائرة االرا�سي واالأمالك ملحو القيد الذي فحواه )خ�سوع العقار لرتتيبات االجارة املنتهية 
بالتمليك ل�سالح املدعي عليه والوارد ب�سهادتي امللكية اخلا�سة بالعقار ( وحترير العقار من 
وامل�سروفات  بالر�سوم  الزمته  كما  العقار  االول يف  املدعي  امل�سرف  اي حقوق حتد من ملكية 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك(. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2107  جتاري جزئي              
املدعي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  كعو�س  جمهول حم��ل  وليد  ا�سامة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
بنك االحتاد الوطني وميثله : عدباهلل حممد ر�سول علي الهرمودي   قد اأقام عليك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )308.150.60 درهم(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
 )%17( قانونية  وفائدة  �سنويا   %8.50 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
�سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�ستحق 
عنه فوائد تاأخريية - وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 2017/8/2  ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1314   جتاري كلي               
�ستوميريوفا  2-دانيال  م�سوؤولية حم��دودة  ذات  �سركة   - للتجارة  فامب   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ت�سوكارل�سكا  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة وميثله 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال��زرع��وين  احمد  ع��ب��داهلل حممد  : من�سور 
مبلغ  اجمايل  واالن��ف��راد  والتكافل  بالت�سامن  املدعي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
درهما  وع�سرون  ومائة وخم�سة  الف  وواحد وخم�سون  ثمانيمائة  )فقط  درهم   )851.125.68(
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  و�ستون  وثمانية 
   2017/7/31 املوافق   االثنني    يوم  لها جل�سة  وح��ددت  واالتعاب.  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1145   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-خمزن خو�سال - �س ذ م م 2-غاندى ديليب كومار خو�سالدا�س ب�سفته 
كفيل و�سامن  خمزن خو�سال -  �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
اأق��ام عليك  ال�سيد خلف الطاهري -  قد  اخلليج االول فرع دبي وميثله : عبا�س مهدي 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
)721854.57 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  18%  �سنويا من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/31  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1029  جتاري كلي               
ان  االقامة مبا  ف��رج علي  جمهول حمل  ابراهيم  املدعي عليه / 1- فاطمة  اىل 
امل��دع��ي/ ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج االول - ف���رع دب���ي ومي��ث��ل��ه : ع��ب��ا���س م��ه��دي ال�سيد خلف 
امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق���ام عليك  ال��ط��اه��ري   ق��د 
مببلغ وقدره )954.053.76 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
التام.   ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  10.75%���س��ن��وي��ا  االتفاقية مبعدل 
وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/31  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1215   جتاري كلي 
دركا�س  �سريف  �سيخ حممد   -2 م  م  ذ  ���س   - ال��وق��ود  لتجارة  / 1-االجت��اه��ات  امل��دع��ي عليه  اىل 
كونهي احمد / ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير االجتاهات لتجارة الوقود - ذ م م - وب�سفته 
�سامن �سخ�سي للقر�س 3- كو�سي للنقل العام - �س ذ م م  ب�سفتها �سامنة للقر�س - جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك برودا وميثله : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحي -  قد اأقام 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ   م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة   امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   19749656.90(
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام كما وتثبيت احلجز التحفظي -  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
املوافق  2017/7/31   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1339  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-جمعه عتيق جمعه احلاج ابراهيم مدين  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع وميثله : موزة عبيد ربيع 
اخلظر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   721.916.09( وق��دره 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.22 يوم االثنني  املوافق  2017/7/31   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2163  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- احمد ال�سعيد عبدالغفار احللوجي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ م��دار االإم���ارات مل��واد البناء - �س ذ م م   قد اأق��ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )149066 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د  املوافق  2017/7/30   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1146  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فاخر ابراهيم يو�سف �سهدادي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك اخلليج االول - فرع دبي وميثله : عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري   
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1220905.64(
التام.    ال�����س��داد  ال��دع��وى وح��ت��ى  ت��اري��خ رف��ع  ب��واق��ع 10.75% �سنويا م��ن  االت��ف��اق��ي��ة 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/7/31    ي��وم االثنني   وح��ددت لها جل�سة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1133  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-عمر فاروق عبدالعليم جمهول حمل االقامة مبا ان 
احمد  ال�سيد  ان�سجام   : وميثله  مالك  خ��ان  من�ساب  حيات  عظمت  املدعي/ 
حممد االهديل امل�سابلي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سم 
ملف النزاع رقم 2017/49 نزاع تعيني خربة وندب خبري خمت�س  يف الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  7/31 
/2017  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2252  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  عامر   التيجاين  الدين  �سالح  1-معت�سم   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
القانونية  والفائدة  يوؤدي مبلغ وقدره )248.354.01 درهم(  باأن  املدعي عليه 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/8/6  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2204  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اإزادور كون�سالتينغ جي ال تي - جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ يو بي ا�س �سبالي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي - وميثله: ح�سني علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه    عبدالرحمن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   47.007.93( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة   12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/8/3  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1676   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة ام اى �سولو�سنز - منطقة حرة ذ م م  2- تورج ح�سني 
عبا�سبور 3- �سركة رويال بي�س للتجارة العامة - ذ م م  4- ماهيار ح�سن مري حممد 
�سادقي 5-الن�سر املبني للتجارة العامة - �س ذ م م  6-عطاء اله ملكي تبار 7-بريد 
فورت للتجارة العامة - �س ذ م م  8-بهادر كاكاجان مريزائي  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادران ايران - فرع �سارع ال�سيخ زايد - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن والتكافل  بدفع املبلغ املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )34174188( وق��دره  به 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�ضة بالن�ضر للح�ضور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/181 جتاري كلي    

اىل املدعي عليهم : 1-  �سركة جلف تورك للتجارة �س م ح - مديرها �سالح تني  اورفعلي 2- جي تي تي للتموين الغذائي �س ذ م م 
مديرها �سالح تني اورفعلي 3- �سالح تني اورفعلي 4- ح�سن اوتوكو �سيتنار  - حيث ان املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - قد 
اقام عليكم الدعوى رقم 2017/181 جتاري كلي وعليه يقت�سي ح�سوركم اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى - يوم 
االثنني ال�ساعة التا�سعة �سباحا  املوافق 2017/7/31 م وذلك لالجابة  على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقكم طالبا فيها اوال / 
الت�سريح ب�ستجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظر مو�سوعها واعالن املدعي عليه ب�سرورة من الئحتها وتاريخ اول 
جل�سة لنظر مو�سوعها - ثانيا : الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب االأمر على عري�سة رقم 2017/9288 حجز 
حتفظي جتاري  ال�سادر  بتاريخ 2017/5/30 - بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر  عن مقام قا�سي االأم��ور امل�ستعجلة يف راأ�س اخليمة 
املوقر والبالغ / 4.735.402.84/ درهم )اربعة ماليني و�سبع مائة وخم�سة وثالثني الف واربع مائة واثنان درهم واربعة وثمانني فل�س(   
- ثالثا : الق�ساء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره / 4.735.402.84/ درهم )اربعة ماليني و�سبع مائة 
وخم�سة وثالثني الف واربع مائة واثنان درهم واربعة وثمانني فل�س( - باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

الق�سائية وحتى متام ال�سداد.  - رابعا : الق�ساء بالزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
 مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : يف فلو للمقاولت  ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 302  ملك حممد �سعود بهوان املخيني - ديرة / بور�سعيد   ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 719334  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1214763 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/24  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �صوان للمحا�صبة والتدقيق العنوان :  مكتب رقم 7 
 ملك حممد عبدالرحمن البحر - اخلبي�سي -  هاتف  2662790-04 فاك�س : 2662793 -04  
ن�سر  تاريخ  الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي/�صوان للمحا�صبة والتدقيق 
العنوان :  مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر - اخلبي�سي -  هاتف  04-2662790 
فاك�س : 2662793 -04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
وذلك  يف فلو للمقاولت  ذ م م   اأع��اله لت�سفية  قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/7/24 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2017/7/24 بتاريخ  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اعـــالن بالن�ضر          

اجلن�سية   االإم����ارات   - الدرمكي  ح�سني  علي  ح�سن  فهد  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
 565413 رقم  رخ�سة   - وال�سيل  العبايات  وتطريز  خلياطة  الريحان  واح��ة  مالك  ب�سفته 
دائرة التنمية االقت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ خور�سيد 

اال�سالم جالل الدين بنجالدي�س اجلن�سية 
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.  

 وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة على االجراء 
امل�سار الهي بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة كلباء  االحتادية االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

  اعـــــــــالن تغيري ا�ضم
اىل  بطلب  البلو�سي(  حيدر  غالم  اهلل  )عناية  املواطن/  تقدم 
حمكمة اأبوظبي االبتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه من 

)عناية اهلل( اىل)عبدالعزيز(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعالن.
منى على املروي - موثق اول    

حممد �ضامل املن�ضوري   - قا�ضي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات 
 10 الفئه  املركبة 93708  رقم  ر�سا�سي  اللون  واجن موديل 2013  )فولك�س 
اأبوظبي املدعى :بنك ابوظبي التجاري واملدعى عليه: لينالني ابيجوك التقييم 
21000 درهم(  )تويوتا اف جيه موديل 2009 اللون ابي�س رقم املركبة 46054 
عبدالغنى  حممد  عليه  واملدعى  اال�سالمي  :دب��ي  املدعى  اأبوظبي   13 الفئه 
بديع  التقييم 33000 درهم( عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االحد املوافق 2017/07/30 وعلى من 
االلكرتوين املوقع  بزيارة  اأو  امل��زاد  موقع  بزيارة  ال�سيارات  مبعاينة   يرغب 
االعرتا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM

مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي

      حكومة  را�س اخليمة االبتدائية
 دائرة  التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/4780   

املنذر : �سركة عوائد لتلجارة العامة - ذ م م 
املنذر اليه : اأوت�سو لتنظيم احلفالت  - جمهول حمل االقامة 

اليها  املنذر  بذمة  املرت�سد  االيجار  بدل  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  اىل  االن��ذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
والبالغ مقداره مبلغ وقدره = /238.693 درهم مف�سله على النحو التايل )مبلغ وقدره = 198.911 
درهم بدل االيجار للفرتة من 2015/12/25 وحتى 2017/6/14 + مبلغ وقدره =/ 39.782 درهم ر�سوم 
موؤ�س�سة دبي العقارية امل�ستحقة عن التاأجري من الباطن للفرتة من 2015/12/25 وحتى 2017/6/14 
وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا االخطار واال االخالء وت�سليم العني املوؤجرة خالية 
من ال�سواغل وال�ساغلني وذلك خالل 30 يوم من تاريخ ا�ستالمكم هذا االخطار ويف حال العدم اخالء 
املخت�سة  اجلهات  اىل  للجوء  ا�سفني  �سن�سطر  واال  ال�سواغل  من  خالية  للمنذرة  وت�سليمه  امل��اأج��ور 

الخالئكم جربا مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/4781   

املنذر : �سركة عوائد لتلجارة العامة - ذ م م 
املنذر اليه : اأوت�سو لتنظيم احلفالت  - جمهول حمل االقامة 

تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها ب�سرورة �سداد بدل االيجار املرت�سد بذمة املنذر 
للفرتة  الباطن  التاأجري من  ر�سوم  درهم   36.800/ = وق��دره  والبالغ مقداره مبلغ  اليها 
ا�ستالمكم هذا  تاريخ  من 2015/6/15 وحتى 2017/6/14  وذل��ك خالل �سهر واح��د من 
االخطار واال االخالء وت�سليم العني املوؤجرة خالية من ال�سواغل وال�ساغلني وذلك خالل 
30 يوم من تاريخ ا�ستالمكم هذا االخطار ويف حال العدم اخالء املاأجور وت�سليمه للمنذرة 
خالية من ال�سواغل واال �سن�سطر ا�سفني للجوء اىل اجلهات املخت�سة الخالئكم جربا مع 

الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل
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العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6581  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جريرك�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / ح�سن �سليمان عايد غامن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)13167  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وحددت    mb174736989ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/7/31  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4934  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برلني للحرا�سة االمنيه ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / مهدي ح�سن جالل احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)15558 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173671424AE  وحددت 
القا�سي  08.30 �س مبكتب  ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/6  االح��د  ي��وم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4637  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيلت ان للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الدين  قد  الدين حاجي خيال  �سم�س   /
مب�ستحقات عمالية وقدرها)11973 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE171091804MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5382  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  املعدنية  للرتكيبات  جوي�س  1-دامي��ون��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي /يو�سف م�سيح نواب م�سيح  قد 
عودة  وتذكرة  دره��م(   18292( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb17254644ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   800( مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5877  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد عرفان احمد حممد �سادق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24891 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172700363AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6045  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول  الديكور  لتجارة  اال�سالم  املدعي عليه / 1-حممد توحيد  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د حمد منري حممد م��ن��ري  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   20066( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ال�سكوى  وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف يف  ع���ودة مببلغ وق���دره )1500 دره���م(  وت��ذك��رة 
املوافق  االث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE173451090MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س   2017/8/28
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4762  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-ال�سيدي للخدمات الفنية 
مبا ان املدعي /بركت �سمال ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24760( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB171104035AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/264  جتاري كلي 
حمل  جمهول  مفتاح  جا�سم  مطر  جا�سم  العنود  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ 2017/7/23   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  االقامة نعلنكم 
املحكمة  الوطني حكمت  االحت��اد  ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف 
مبثابة احل�سوري بانهاء الدعوى �سلحا والزمت البنك املدعي امل�سروفات 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1899 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- جي بيه ميدل اي�ست ليمتد جمهول حمل االقامة 
���س.م.ح وميثلها مديرها/خالد  اون الين  التنفيذ/املعلم  ان طالب  مبا 
ال�سام�سي  ال��زري  علي  حممد  وميثله:عبداهلل  علي  حممد  عبدالعزيز 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )48654( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
بف�سخ العقد املحرر بني املدعية واملدعي عليها املوؤرخ:2014/9/15.وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1219  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى جراند ابو �سقرة 2- نان�سي توفيق حممد توفيق رباط ب�سفتها كفيال 
�سخ�سيا وت�سامنيا للت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة ملطعم ومقهى جراند اأبو �سقرة 3- توفيق حممد توفيق 
ب�سفته كفيال �سخ�سيا وت�سامنينا للت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة ملطعم ومقهى جراند �سقره  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/بنك اال�ستثمار �س.م.ع - فرع اأبوظبي 1 قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مببلغ وقدره )4531753( درهم 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم  واتعاب  امل�ساريف  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  املدعي عليهم  وبالزام 
االثنني املوافق 2017/7/31   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1278  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- هاريت لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م )�سابقا( اال�سم حاليا هاريت للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م 2- كي�سرو واال بانكاج كومار برافني �ساندرا ب�سفته كفيال �سخ�سيا 3- �سركة هاريت للتجارة 
العامة م.م.ح را�س اخليمة ب�سفتها كفيل 4- �سركة ريالتبل انرتنا�سيونال لتجارة ���س.ذ.م.م 5- �سركة 
املرحبة للتجارة العامة �س.م.ح را�س اخليمة   6- �سركة اللوؤلوؤ اال�سود للتجارة العامة �س.ذ.م.م   جمهول 
دبي  ف��رع  )امل�سرف(  اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )5.424.265( درهم والفوائد 
الر�سيد امل�ستحق حتى تاريخ:2016/7/14 والفوائد بواقع 12% من هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى 
ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  االثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  9.30 �س بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1365  جتاري كلي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لالن�ساءات  الراجحي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل���دع���ي/ ث��ري��ف��ت��ي ل��ت��اج��ري ال�����س��ي��ارات ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ح��ب��ي��ب حم��م��د ���س��ري��ف عبداهلل 
التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ال 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز  رق����م:253/2017 
بالقاعة  ���س   9.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/2 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي����وم   جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
بان  علما   ، االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/260  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-نان�سي توفيق حممد توفيق رباط ب�سفتها كفيال �سخ�سيا 
وت�سامنيا للت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة للمدعي عليه االول 2- توفيق حممد 
توفيق ب�سفته كفيال �سخ�سيا وت�سامنيا للت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة للمدعي 
عليه االول جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / بنك اال�ستثمار �س.م.ع قد اأقام 
ال�سادر يف االمر على  القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  عليكم 
عري�سة رقم 143/2017 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
  Ch 1.B.6 : جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/6   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 

يف الطعن 2017/562 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- ه�سام ال�سالح وميثله:احمد �سعيد �سامل بن هزمي ال�سويدي 

دبي  2- مدر�سة  اليحيى  علياء يحيى حممو  املطعون �سدهما:1-  باعالن 

الطعن  اأق���ام عليكم  الطاعن  ب���اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  ك��رم��ل جم��ه��ويل حم��ل 

للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  املذكور 

على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .

رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة     التمييز
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 
يف الطعن 2017/300 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
باعالن املطعون �سده:1- احمد جابر ال�سيد حممد ح�سن جمهويل حمل 
اأع��اله ويتوجب  امل��ذك��ور  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  االق��ام��ة نعلنكم 
الطعن  �سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����س��ور  عليكم 

املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة     التمييز

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2401  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- الريامي للزجاج وااللومنيوم ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  ب��اي  املدعي/�سر�س  ان 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سر�س  الدعوى  بتاريخ 2017/5/11  يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
باي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )99.952( درهم والفائدة القانونية بواقع 
فمن  التع�سفي  الف�سل  عدا  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9
�سريورة احلكم نهائيا وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة ال�سياحية او مقابلها مامل يلتحق 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  االف  ومبلغ ثالثة  وبامل�سروفات  اخر  بخدمة �ساحب عمل 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/767  ا�ضتئناف جتاري   
ب��ي��اوار  جمهول حمل  غ��الم حم�سني  1-نعمت  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
التجارية  عبا�س حتاوي  علي ح�سن  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا 
- ���س ذ م م  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
2017/337  جتاري جزئي بتاريخ 2017/4/18 وحددت لها جل�سه يوم 
رقم  بالقاعة  10.30  �سباحا   ال�ساعة     2017/8/14 املوافق  االثنني  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/532  ا�ضتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مو�سى باهوت ل�سكري البلو�سي - جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران - فرع �سوق مر�سد وميثله : 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم   2010/1080 جتاري كلي بتاريخ  2016/5/15  وحددت لها 
جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/8/15   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/636   تنفيذ �ضرعي  
اىل املنفذ �سده/1- لوؤي جواد بركات  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ب��در  اح��م��د  نبيه   : وميثله  خميمر  حكمت  التنفيذ/دنيا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
رقم 2016/746  احوال نف�س م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )700036 
درهم( وفق احلكم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق.  وعليه 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/152  مدين  جزئي              
ان  االقامة مبا  بواليل عزيز - جمهول حمل  1-نيازكايتا   / املدخل  اىل اخل�سم 
ب��ن حممد ال�سحيبانى وميثله : را���س��د ع��ب��داهلل علي  ب��ن ع��ب��داهلل  امل��دع��ي/ وائ��ل 
املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - النعيمي  هوي�سل 
�سدها مببلغ وقدره )89000 درهم( ت�سعة وثمانون الف درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/7/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/4913  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- اختيارات الربيع للتجارة - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/اخرت علي بروهي علي اكرب - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6600 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB173443650AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق 2017/7/30  ال�ساعة 8.30 �سباحا  مبكتب 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/5348  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ام 7 توباكو تريدينج - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/فرحات جوربوز -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )98300 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
وحددت    )MB174436331AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/8/14 املوافق  االثنني   ي��وم  جل�سة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   Ch1.A.1
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/3106  عمايل جزئي 

االقامة مبا  للرجال   جمهول حمل  كافايل  م��ارك  �سالون  عليه/1-  املدعى  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سيخو    امل��دع��ي/ع��الء �سبحي  اأن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   71303( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  )MB171506376AE/2017( ال�����س��ك��وى  رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق 2017/8/1   ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1432   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���س   - وال�سياحة  لل�سفر  انرتنا�سونال  بيجا�سو�س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
2-م����ريزا حم��م��د ن��ا���س��ر ع��ل��ي ق��ري�����س��ي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
دروي�س  خمي�س  ام��ل   : وميثله  فردية  موؤ�س�سة   - بردبي   - التنفيذ/موفنبيك 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  البلو�سي  حممد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )193838( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

غرفة راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع مطار راأ�س اخليمة الدويل

ينعقد بدورته الثالثة يف ليفربول باململكة املتحدة يونيو 2018

نحو ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية والنا�سئة يف ال�سرق الأو�سط الدويل" يتوجه  الأعمال  "مهرجان 

بهدف تعزيز تناف�صية الأعمال وحتويل ابتكاراتهم اإىل م�صاريع جتارية

اقت�سادية اأبوظبي تعلن عن اإطالق مبادرة تاجر اأبوظبي بدون ا�سرتاط عقد اليجار 
-خليفة املن�صوري: تاجر ابوظبي مبادرة تعزز من تناف�صية قطاع الأعمال يف امارة ابوظبي  وت�صجع املواطنني على البتكار
-حممد املن�صوري: �صتقت�صر مبدئيا على 30 ن�صاطا جتاريا ل يحتاج اإىل احل�صول على موافقات من جهات حكومية خارجية

-حممد املرر:املرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة ترخي�ض تاجر اأبوظبي �صيتم اإ�صافة تو�صيع ال�صكل القانوين للرخ�صة

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

م��ع مطار  ت��ع��اون  اتفاقية  راأ����س اخليمة  اأب��رم��ت غرفة 

راأ���س اخليمة ال��دويل، وذلك من منطلق التعاون فيما 
اأ�س�س  واإر����س���اء  وال��درا���س��ات،  اخل���ربات  وت��ب��ادل  بينهما 
العمل امل�سرتك ب�سورة منهجية حتقق ال�سراكة البناءة 

بينهما، مبا يدعم خطط التنمية يف االإمارة.
اأحمد را�سد ال�سميلي، م�ساعد  وقع االتفاقية، الدكتور 
املدير العام لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير االأعمال 
الرئي�س  قا�سي،  حممد  و�سعادة  اخليمة،  راأ���س  بغرفة 
عدد  وبح�سور  ال���دويل،  اخليمة  راأ���س  ملطار  التنفيذي 

من امل�سوؤولني من اجلهتني.
ت����اأت����ي من  اأن االت���ف���اق���ي���ة  ال�����س��م��ي��ل��ي،  اأح����م����د  وق������ال 
ال�سراكة  وتوطيد  دع��م  على  اجلهتني  حر�س  منطلق 
اال�سرتاتيجية القائمة بينهما، مبا ي�ساهم يف دعم العمل 
احلكومي امل�سرتك، من خالل تبادل اخلربات للو�سول 
والبيانات  املعلومات  تبادل  جم��ال  يف  اأف�سل  اأداء  نحو 
واالإح�ساءات والبحوث وتطويرها، كما اأكد على اأهمية 
مبا  املعلومات،  من  متكامل  بنك  بناء  يف  التعاون  ه��ذا 

ي�سهم  يف دعم جمتمع املال واالأعمال باالإمارة.
بني  املوقعة  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  قا�سي،  حممد  وق��ال 
ال��دويل تعد  راأ���س اخليمة  راأ���س اخليمة ومطار  غرفة 
مبادرة عظيمة لتعزيز العالقة بني الطرفني لتحقيق 
قطع  ولقد  اخليمة،  راأ���س  القت�ساد  الفائدة  من  املزيد 
مطار راأ�س اخليمة على مدار ال�سنوات القليلة املا�سية 

�سوطا طويال يف اجتذاب العديد من �سركات الطريان 
ال�سياحة  تنمية  يف  �ساهم  مم��ا  االإم����ارة،  اإىل  اجل��دي��دة 
من  يتجزاأ  ال  ج��زءاً  املطار  وي�سكل  والتجارة،  وال�سحن 
اقت�ساد راأ�س اخليمة، ومن خالل هذه املذكرة، �سيعمل 
كل من الكيانني معا ب�سكل وثيق لتقدمي مزايا جذابة 
جلميع االأطراف املعنية احلالية واجلديدة، كما نعرب 
عن االمتنان لدعم وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
الزيارات  برنامج  تبادل  على  الطرفان  اخليمة.واتفق 
امل�سرتكة،  االقت�سادية  واللجان  االقت�سادية  والبعثات 
واللجان  والبعثات  بالزيارات  م�سرتكة  قائمة  وحتديد 
ال��ت��ي ي��ت��م االت���ف���اق ع��ل��ى ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�����س��اأن��ه��ا، و�سيقوم 
التنظيم  اأج�����ل  م���ن  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ط���رف���ان 
ندوات  اأو  ل��ق��اءات  �سكل  يف  توعوية  لفعاليات  امل�سرتك 
الطرفان  اتفق  كما  تعريفية،  اأو حمالت  ور�س عمل  اأو 
على ت�سكيل فريق عمل ملراجعة اآليات العمل والتن�سيق 
لتقدمي الدعم املتبادل لتنفيذ مواد هذه املذكرة ورفع 
التو�سيات واملقرتحات الالزمة التي من �ساأنها حتقيق 

االأهداف العامة للمذكرة.

•• دبي-الفجر: 

مدينة  يف  ال���ع���امل���ي  امل�����وؤمت�����رات  م���رك���ز  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
 12 بني  الفرتة  املتحدة خالل  باململكة  “ليفربول” 
مهرجان  م��ن  الثالثة  ال����دورة   ،2018 يونيو  و18 
االأعمال الدويل ، والذي �سرتكز فعالياته على اجتذاب 
االأو�سط،  ال�سرق  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

اإىل جانب ال�سركات النا�سئة والكبرية العاملية. 
وي��ع��ت��رب امل��ه��رج��ان ال����ذي ينعقد ك��ل ع��ام��ني االأك���رب 
دورة  ال��ع��امل، حيث جن��ح يف  ن��وع��ه على م�ستوى  م��ن 
األ��ف زائ��ر، من   25 2016 با�ستقطاب ح��وايل  العام 
كبار  م��ن   639 م��ن  ت�سكل  ع��امل��ي  وف��د   103 بينهم 
وبلغ  االأو���س��ط.  ال�سرق  من  منها   7% ال�سخ�سيات، 
ح��ج��م ال�����س��ف��ق��ات خ���الل ت��ل��ك ال�����دورة ح���وايل 250 
مليون جنيه ا�سرتليني، وذلك بح�سب درا�سة اأجرتها 

�سركة “اإ�س جي لينجارد«. 

املقبلة  ن�سخته  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  وي�ستهدف 
ال�سركات ال�سغرية  اإ�س بي �سي”  “اإت�س  برعاية بنك 
وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ى الإق���ام���ة ع���الق���ات جتارية 
يف  امل�ساركة  الوفود  من   30% واأن  خا�سة  خارجية، 
الدورات ال�سابقة اأ�سارت اإىل اأنها اإما ت�سّدر اأو تبحث 
عن فر�س الت�سدير اإىل اأ�سواق عاملية جديدة. ويتوقع 
املنظمون اأن ي�سل اإجمايل ال�سفقات التي �سي�سهدها 
املهرجان اإىل املليار جنيه ا�سرتليني مدعوماً بحركة 

جتارية وا�ستثمارات. 
واأو�سح ماك�س �ستاينربج رئي�س املهرجان اأن جمتمعات 
االأعمال يف منطقة ال�سرق االأو�سط تعترب من بني اأهم 
ظل  يف  خا�سة  للمهرجان،  بالن�سبة  املعنية  االأط��راف 
جمتمع  م��ع  جتمعها  التي  واملتينة  الوثيقة  العالقة 
على  واملبنية  املتحدة  اململكة  يف  وال�سركات  االأع��م��ال 

التعاون وتنمية االأعمال.
لل�سركات  قوية  فر�ساً  يوفر  املهرجان  اأن  اإىل  م�سرياً 

ال��ن��ا���س��ئ��ة وال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
ال�سركات الكبرية لتطوير عالقات ا�سترياد وت�سدير 

وحتفيز حركة اأعمال جديدة. 
وي���رك���ز امل��ه��رج��ان يف ك���ل ي���وم م���ن اأي���ام���ه ع��ل��ى اأحد 
االقت�ساد  فيها  مبا  النمو  �سريعة  االأع��م��ال  قطاعات 
االإبداعية  وال��ق��ط��اع��ات  امل�ستقبلي  وال��ن��ق��ل  ال��ع��امل��ي 
“مركز  يت�سمن  ح��ي��ث  احل���ي���اة،  وع���ل���وم  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
باالإ�سافة  االأعمال،  توجهات  اآخر  ي�ستعر�س  ابتكار” 
املتنامية  ال�����س��رك��ات  ل��ت��زوي��د  اأعمال”  “حا�سنة  اإىل 
املهرجان جمموعة  ي�ست�سيف  بن�سائح اخل��رباء. كما 
حيث  متعددة،  موا�سيع  تناق�س  التي  امل��وؤمت��رات  من 
ت�سم قائمة متميزة من اأهم املتحدثني منهم روؤ�ساء 
االأعمال  وق��ادة  امللكية  العائالت  واأف��راد من  حكومات 
االبتكار  ورواد  املوؤثرة  وال�سخ�سيات  القطاع  وخ��رباء 
االأ�سهر  خ���الل  ع��ن��ه��ا  االإع�����الن  �سيتم  وال��ت��ي  ع��امل��ي��اً، 

القليلة املقبلة. 

•• تغطية : رم�ضان عطا

االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  اعلنت 
ابوظبي عن اطالق مبادرة رخ�سة 
جت���اري���ة ب��ا���س��م ت��اج��ر اأب��وظ��ب��ي ال 
ايجار  عقد  تقدمي  �سرط  تتطلب 
تاأ�سي�س يف مرحلتها االوىل  وعقد 
دولة  مواطني  على  تقت�سر  وه��ي 
الكرتونيا  ا�سدارها  يتم  االم��ارات 
للدائرة  االل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��رب 
او تطبيق ADBC وذلك ب�سكل 
�سريع يف خطوتني فقط هما ادخال 
البيانات واجراء عملية الدفع بعد 
املراجعة والتدقيق من قبل مركز 

ابوظبي لالعمال التابع للدائرة.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر �سحايف 
عقد �سباح ام�س يف نادي ابوظبي 
لالإعالم االقت�سادي مبقر الدائرة 
منيف  حم��م��د  ال�سيد  ف��ي��ه  ���س��ارك 
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  املن�سوري 
ابوظبي لالعمال باالنابة وال�سيد 
ادارة  م���دي���ر  امل������رر  ع���ل���ي  حم���م���د 

الرتاخي�س التجارية باملركز. 
ب����ن �سامل  واأك�������د ����س���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة 

باالإنابة  ال��دائ��رة  وكيل  املن�سوري 
تاأتي  ابوظبي”  “تاجر  مبادرة  ان 
الرامية  ال���دائ���رة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف 
اىل تعزيز بيئة االعمال يف االمارة 
بهدف خلق تنوع م�ستدام القت�ساد 
االأن�سطة ذات  ابوظبي يرتكز على 
وي�سّجع  العالية  امل�سافة  القيمة 
اال�ستثمارية  امل�������س���روع���ات  ع���ل���ى 
اخل��ا���س��ة وزي������ادة اق���ب���ال االف�����راد 
عليها  امل���واط���ن���ني  م����ن  وخ���ا����س���ة 
م����ن خ�����الل ت�����س��ه��ي��ل االج��������راءات 
واملتطلبات مبا ميكنهم من حتويل 
افكارهم وابتكاراتهم واخرتاعاتهم 

اىل م�سروع جتاري ناجح.
وق��ال ان مثل ه��ذه امل��ب��ادرات التي 
لالأعمال  ابوظبي  مركز  يحر�س 
ع����ل����ى اط����الق����ه����ا وااله�����ت�����م�����ام يف 
من  ي��ع��زز  ان  ���س��اأن��ه  م���ن  تفعيلها 
ق��ط��اع االع��م��ال يف ام���ارة ابوظبي  
االإم����ارة  م�ستوى  رف���ع  يف  وي�سهم 
و�سهولة  تناف�سية  ت��ق��اري��ر  �سمن 

ممار�سة االأعمال.  
وا�سار �سعادة خليفة املن�سوري اىل 
“تاجر ابوظبي”تهدف  اأن مبادرة 
التناف�سية  ال���ق���درة  حت�����س��ني  اىل  
التي  امل�ستدامة  البيئة  اإي��ج��اد  يف 
متكِّن �سركات االإمارة و�سعبها من 
االإنتاجية  طاقاتهم  كامل  حتقيق 
االبتكار  رواد  وحت��ف��ي��ز  وت�����س��ج��ي��ع 
مرحلة  اإىل  اب��ت��ك��ارات��ه��م  لتحويل 
وت�سهيل  وال����ت����ج����ارة  ال���ت�������س���وي���ق 
ممار�سة االعمال وتذليل املعوقات 
امل�ستثمرين  ام�����ام  واالإج����������راءات 
وحت�سني املناخ لبدء اأعمال جتارية 

جديدة .
او�سح حممد منيف  وم��ن جانبه   
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  املن�سوري 
خالل  باالإنابة  لالأعمال  ابوظبي 
املوؤمتر ال�سحايف ان رخ�سة “تاجر 
على  مبدئيا  �ستقت�سر  ابوظبي” 
ن�ساطا جتاريا ال يحتاج   30 ع��دد 
اىل احل�����س��ول على م��واف��ق��ات من 
ويقت�سر  خارجية  حكومية  جهات 
على ا�سدار الرخ�سة مبا�سرة من 
االقت�سادية  التنمية  دائ����رة  ق��ب��ل 
ابوظبي  اب��وظ��ب��ي مم��ث��ل��ة مب��رك��ز 

لالعمال.
وا�سار اىل ان قائمة االن�سطة التي 
اأبوظبي”  “تاجر  رخ�سة  ت�سملها 
ت�سمل عددا من االن�سطة التجارية 

ك���ال���ت���ج���ارة ال���ع���ام���ة واال����س���ت���رياد 
وال����ت���������س����دي����ر واال������س�����ت�����������س�����ارات 
و�سراء  وبيع  التجارية  والو�ساطة 
واال�ستثمار  ال���ع���ق���ارات  وت����اأج����ري 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�������س���روع���ات  يف 
والطاقة والتعليم وال�سحة وتقنية 

املعلومات والريا�سة وغريها. 
وا�ساف منيف املن�سوري ان “تاجر 
يف  ت�سهم  ان  �ساأنها  من  ابوظبي” 
لالأعمال  ابوظبي  مركز  احت�سان 
الرخ�سة”  “�ساحب  للمتعامل 
االأعمال  دورة  م��راح��ل  ج��م��ي��ع  يف 
بهدف  التجاري  بن�ساطه  اخلا�سة 
تذليل املعوقات وت�سهيل االإجراءات 
وتوفري املعلومة الدقيقة ال�ساملة 
الن�ساط  طبيعة  ع��ن  وامل��ت��ك��ام��ل��ة  
ب��ه اىل جانب  ال��ت��ج��اري اخل��ا���س 
التطبيقية  ال����ن����م����اذج  ت��ب�����س��ي��ط 
عملياتها  وح��وك��م��ة  ل��ل��رتخ��ي�����س 

وغريها. 
املرر  ومن جانبه قال حممد علي 
التجارية  الرتاخي�س  ادارة  مدير 
يف عر�س قدمه امام ممثلي و�سائل 
ابوظبي  ان م��ب��ادرة تاجر  االع��الم 
متر مبرحلتني االوىل منها متتد 
لعامني  فيها  الرخ�سة  �سالحية 
الدولة  م��واط��ن��ي  ع��ل��ى  وت��ق��ت�����س��ر 
اختيار  اوال  اج��راءات��ه��ا  وتتطلب 
بيانات  ادخ��ال  ثم  التجاري  اال�سم 
املالك واختيار نوع الن�ساط املحدد 
وحتديد  االن�����س��ط��ة  ق��ائ��م��ة  �سمن 
ال�سكل القانوين “ موؤ�س�سة فردية 

. % اماراتي 100 
وا�����س����اف ان����ه ب��ع��د امل���واف���ق���ة على 
ال���������س����روط واالح������ك������ام م�����ن قبل 
مركز  يف  امل��خ��ت�����س��ني  امل���وظ���ف���ني 
ابوظبي لالعمال يتم دفع الر�سوم 

امل��خ�����س�����س��ة ل���ل���رخ�������س���ة مل����زاول����ة 
ل��ه��ا م�سريا  امل��خ�����س�����س  ال��ن�����س��اط 
تنفيذ  من  الثانية  املرحلة  ان  اىل 
ابوظبي  ت��اج��ر  ت��رخ��ي�����س  م���ب���ادرة 
ال�سكل  ت��و���س��ي��ع  ا����س���اف���ة  ���س��ي��ت��م 
�سركة  لي�سمل  للرخ�سة  القانوين 
اىل  وت�����س��ام��ن  ال���واح���د  ال�سخ�س 

جانب املوؤ�س�سة الفردية.
قائمة  عر�سه  يف  امل��رر  وا�ستعر�س 
�سملتها  التي  التجارية  االن�سطة 
جتارة   وهي  ابوظبي  تاجر  مبادرة 
وا�سترياد  جت��اري��ة  ووك���االت  عامة 
وت�����������س�����دي�����ر وو������س�����ي�����ط جت�������اري 

وا����س���ت�������س���ارات ال��ن��ق��ل وال���ط���ريان 
املعلومات  والرهن والعقار وتقنية 
وم��ع��دات واج��ه��زة احل��ا���س��ب االيل 
وو�سيط  امل�����س��رف��ي��ة  واخل����دم����ات 
ال��ره��ن و�سراء  ره���ن وا���س��ت�����س��ارات 
وبيع االرا�سي والعقارات وخدمات 
تاأجري العقارات وادارتها باالإ�سافة 
امل�سروعات  يف  اال����س���ت���ث���م���ار  اىل 
وال�سياحية  وال��ع��ق��اري��ة  ال��زراع��ي��ة 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
والريا�سة  وال�����س��ح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وال���ت�������س���وي���ق وت�������س���م���ي���م االزي�������اء 

واملالب�س وغريها. 
التف�سيلية  القائمة  ان  اىل  وا�سار 
�سملتها  التي  التجارية  لالأن�سطة 
متوفرة  ابوظبي”  “تاجر  مبادرة 
للدائرة  االل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��رب 
باالإ�سافة   ADBC وت��ط��ب��ي��ق 
التو�سيحية  االج���راءات  كافة  اىل 
ا�ستخراج  املتعامل من  التي متكن 
رخ�سة تاجر ابوظبي مو�سحا باأن 
ملبادرة  املعتمدة  االن�سطة  قائمة 
زيادتها  املتوقع  ابوظبي من  تاجر 

خالل الفرتة القادمة. 

9.62 مليار درهم تداولت الأجانب يف 
6 �سهور “اأبوظبي لالأوراق املالية” خالل 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي ل��الأوراق املالية ن�ساطا جيدا خالل  �سهد اال�ستثمار االأجنبي يف �سوق 
هذه  قناعة  ا���س��ت��م��رار  يعك�س  ال���ذي  االم���ر   2017 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 
�سواء  ال�سوق  يف  املتوفرة  اال�ستثمارية  بالفر�س  امل�ستثمرين  م��ن  ال�سريحة 
 26.9 االج��ان��ب  امل�ستثمرين  ت���داوالت  قيمة  وبلغت  االف���راد.  او  للموؤ�س�سات 
مليار درهم بيعا و�سراء خالل الن�سف االول من العام اجلاري لت�سكل ما ن�سبته 
47.3 % من اجمايل قيمة ال�سفقات امل�سجلة يف �سوق ابوظبي لالأوراق املالية 

يف الفرتة نف�سها والبالغة نحو 56.5 مليار درهم بيعا و�سراء.
االأكرث  قائمة  يف  االول  املركز  العرب  غري  من  االج��ان��ب  امل�ستثمرون  وت�سدر 
ن�ساطا يف ال�سوق بتداوالت و�سلت قيمتها 15.9 مليار درهم بيعا و�سراء مع 
نهاية ال�سهور ال�ستة االوىل من العام اجلاري .. وجاء امل�ستثمرون العرب ثانيا 
بقيمة تداوالت بنحو 6.5 مليار درهم بيعا و�سراء يف حني بلغ اإجمايل قيمة 

تداوالت امل�ستثمرين اخلليجيني 4.4 مليار درهم بيعا و�سراء.
ان  املالية  ل���الوراق  ابوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�سي  را���س��د  وق��ال 
تعزيز بيئة اال�ستثمار التي �سهدها ال�سوق خالل ال�سنوات املا�سية ا�سهمت يف 
امل�ستثمرين االجانب  امل�ستثمرين ومن �سمنهم  �سرائح  زيادة جاذبيته جلميع 
..م�سريا اىل موا�سلة ال�سوق تطبيق ا�سرتاتيجيته الهادفة نحو تعزيز القيمة 
اإطار  يف  امل�ستثمرين  من  اأك��رب  جمموعة  وتفعيل  وج��ذب  واملنتجات  ال�سوقية 
التزامه بربنامج خطة اأبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع اخلدمات املالية يف 

االمارة.

مفاجاآت �سيف دبي تن�سط اأ�سواق 
التجزئة يف الإمارة

•• دبي -وام:

تثبت مفاجاآت �سيف دبي �سنويا دورها الفعال يف تن�سيط اأ�سواق التجزئة خا�سة 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  اإيجابية  اقت�سادية  وموؤ�سرات  دالئ��ل  وج��ود  مع 
الذين اأكدوا زيادة يف ن�سب املبيعات واأعداد الزوار خالل الن�سف االأول من هذا 
12 اأغ�سط�س  احلدث الذي انطلق يف االأول من يوليو اجلاري وي�ستمر حتى 
املقبل. و�سجل الن�سف االأول من حدث املفاجاآت ازديادا وا�سحا يف املبيعات لدى 
العديد من منافذ التجزئة امل�ساركة يف عرو�س املفاجاآت هذا العام حيث �سهد 
مركز مريكاتو منوا بن�سبة 20 يف املائة يف اأعداد الزوار مقارنة بالفرتة ذاتها 
من العام املا�سي وزيادة يف مبيعات املحالت التجارية تراوحت بني 10 - 15 
16 يف املائة زيادة يف  يف املائة يف الوقت الذي �سهد دبي في�ستفال �سيتي مول 
اأعداد الزوار . ويف الوقت ذاته �سهدت حمالت جمموعة �سركات باري�س غالريي 
املائة فيما  10 يف  املبيعات بن�سبة  املنت�سرة يف دول��ة االإم��ارات متو�سط منو يف 
ارتفعت هذه الن�سبة اإىل 16 يف املائة يف املحالت املوجودة يف اإمارة دبي واملدن 
يوم  مفاجاأة  مبادرة  اأ�سهمت  فيما  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  اأي��ام  خ��الل  املحيطة 
املبيعات  حركة  تن�سيط  يف  املفاجاآت  فرتة  ط��وال  اأ�سبوعيا  تنظم  التي  اجلمعة 
امل��ب��ادرة يف  “ التي ا�ست�سافت ه��ذه  “ وج��وه  اأعلنت حم��الت  ب�سكل كبري حيث 
اأ�سبوعها االأول عن م�ساعفة املبيعات لديها يف ذلك اليوم بن�سبة 190 يف املائة.

وقال �سعيد حممد مع�سم الفال�سي مدير تنفيذي اإدارة التجزئة وال�سراكات 
اال�سرتاتيجية يف موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة اإن مفاجاآت �سيف دبي 
خالل  مف�سلة  كوجهة  دبي  مكانة  تر�سيخ  توا�سل  الع�سرين  عامها  بلوغ  بعد 
حدث  م��ن  االأول  الن�سف  انق�ساء  م��ع   “ الفال�سي  .واأ����س���اف  ال�سيف  ف�سل 
التجزئة يف دبي  ارتفاع ملحوظ يف مبيعات قطاع  املفاجاآت جنحنا يف حتقيق 
العام والقطاع اخلا�س ال  التعاون الوثيق مع موؤ�س�سات القطاع  وذلك بف�سل 

�سيما يف ظل الدعم املتوا�سل من قبل �سركائنا اال�سرتاتيجيني » .
تن�سى هذا  ال��زوار بعطلة وجتربة ترفيهية ال  ا�ستمتاع  “ اأن��ه ول�سمان  وتابع 
ال�سيف نقوم بتنظيم العديد من العرو�س الرتويجية املبتكرة ملتاجر التجزئة 
ا�ستجابة  جت���اوزت  وق��د  العائلية  الرتفيهية  االأن�سطة  م��ن  الكثري  ي�ساحبها 
لغاية  �سي�ستمر  ال��زخ��م  ه��ذا  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  توقعاتنا  ح��دود  املت�سوقني 
اختتام املفاجاآت “ . وحتولت مراكز الت�سوق يف االإمارة منذ انطالق مفاجاآت 
تن�سيط  ي�سهم يف  الذي  االأم��ر  العائالت  اإىل وجهات مف�سلة لدى  �سيف دبي 
حركة االأ�سواق وخا�سة مع وجود جمموعة متنوعة من الفعاليات واالأن�سطة 
متاجر  تعر�سها  ال��ت��ي  وال��ت��ن��زي��الت  الت�سوق  ع��رو���س  م��ن  ب�سل�سلة  امل��ق��رون��ة 
اإىل  االأحيان  بع�س  ت�سل يف  تخفي�سات  ت�سمل  والتي  املراكز  تلك  التجزئة يف 
%75 على ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات باالإ�سافة اإىل جوائز قيمة تتنوع بني 
قائمة  وت�سمل  العديد.  وغريها  املجزية  النقدية  واملبالغ  الفاخرة  ال�سيارات 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2017 كال 
من طريان االإمارات وجمموعة عبدالواحد الر�ستماين واإعمار مولز وماجد 
واإينوك  غالريي  وباري�س  ومريكاتو  �سيتي  ف�ستيفال  ودب��ي  العقارية  الفطيم 

ونخيل و�سوق دبي احلرة ومرا�س وات�ساالت.
وقال �ستيفن كليفر مدير مراكز الت�سوق- دبي ف�ستيفال �سيتي “ اإن مفاجاآت 
اإقباال جماهرييا وا�سعا حيث  اأ�سبوعها االأول  �سيف دبي لهذا العام �سهدت يف 
ازداد االإقبال بن�سبة %16.6 مقارنة بالعام املن�سرم وتوافد الزوار اإىل املركز 
 5000 التجاري حل�سور االأن�سطة التي نقيمها حيث �سهدنا زيارة اأكرث من 
مت�سوق قدموا ليعي�سوا جتربة قبة احللويات االأكرب من نوعها كما ت�ساعفت 
االفرتا�سي  الواقع  لعبة  املا�سي يف  بالعام  العام مقارنة  امل�ساركني هذا  اأع��داد 

امل�سلية “ ت�سوق. افقع .اربح » .
الت�سويق والفعاليات يف مركاتو وجمريا  ال�سقا مديرة  من جهتها قالت ديانا 
تاون �سنرت �سجلت متاجر التجزئة يف مريكاتو ارتفاعا يف املبيعات بن�سبة 15 
اإىل %20 مع ارتفاع يف معدل اإقبال الزوار بن�سبة %20 خالل الن�سف االأول 
الفرتة من مفاجاآت  بنف�س  2017 مقارنة  من فعاليات مفاجاآت �سيف دبي 

�سيف دبي للعام 2016«.
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املال والأعمال
الإعالن عن الفائز خالل املوؤمتر العا�صر لالحتاد الدويل لغرف التجارة ب�صيدين يف �صبتمرب

موؤ�سر دبي لالبتكار الذي اأطلقته غرفة دبي يرت�سح للمرحلة 
النهائية من م�سابقة غرف التجارة الدولية 2017 

يعك�ض �صورة واقعية لقطاع الأعمال اخلا�ض وتطوراته التنموية 

التجاري” ل�سنة 2017 “الدليل  ال�سارقة” ت�سدر  “غرفة 

- بوعميم : تر�صح الغرفة هو اعرتاف عاملي بتميز بيئة الأعمال يف دبي 
- خليل حداد : موؤ�صر دبي لالبتكار هو اأول موؤ�صر يف العامل مبني على اقت�صاد دولة نا�صئة

•• دبي-الفجر:

اأعلنت اللجنة امل�سرفة على م�سابقة غرف 
التجارة الدولية 2017 عن تر�سح غرفة 
جتارة و�سناعة دبي للمرحلة النهائية من 
م�����س��روع غري  “اأف�سل  ف��ئ��ة  ع��ن  امل�����س��اب��ق��ة 
املبتكرة  م��ب��ادرت��ه��ا  ع��ن  وذل����ك  تقليدي” 
باإطالق موؤ�سر دبي لالبتكار، الذي اأ�سبح 
يف  االب��ت��ك��ار  م��ف��ه��وم  لتعزيز  رئي�سية  اأداة 

جمتمع االأعمال باالإمارة.  
الدولية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  م�سابقة  وتعترب 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا االحت�������اد ال�������دويل لغرف 
الدولية،  ال��ت��ج��ارة  لغرفة  التابع  ال��ت��ج��ارة 
وتقدير  لتكرمي  الوحيد  العاملي  الربنامج 
اتخذتها  التي  املبتكرة  واملبادرات  امل�ساريع 

غرف التجارة وال�سناعة حول العامل. 
النهائية  للمرحلة  دب��ي  غ��رف��ة  وتر�سحت 
م���ع اأرب�����ع غ���رف جت����ارة اأخ�����رى م���ن اأ�سل 
ت��ق��دم��ت لفئات  27 دول����ًة  م��ن  53 ط��ل��ب��اً 
غرفة  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث  املختلفة،  اجل��ائ��زة 
دب��ي ال��غ��رف��ة ال��وح��ي��دة يف ال��وط��ن العربي 
وم��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط ال��ت��ي ترت�سح 
للمرحلة النهائية يف هذه الفئة مع غرفة 
جتارة جواياكيل االإك��وادور، وغرفة جتارة 
موين  دي  �سراكة  وغ��رف��ة  كوملبيا  ب��ريي��را 
االأم��ري��ك��ي��ة، وغرفة  امل��ت��ح��ددة  ال���والي���ات 

جتارة �ساوباولو الربازيل.
املرت�سحة  ال���ت���ج���ارة  غ�����رف  و���س��ت��ع��ر���س 
املوؤمتر  خالل  ملفاتها  النهائية  للمرحلة 
التجارة  ل��غ��رف  ال���دويل  ل��الحت��اد  العا�سر 
خالل  با�سرتاليا  �سيدين  يف  �سيقام  ال��ذي 

حيث  ال���ق���ادم،  �سبتمرب   21-19 ال��ف��رتة 
�سيتم االإعالن عن الفائزين 

ي�سارك  ال��ذي  املوؤمتر  فعاليات  اختتام  مع 
فيه اأكرث من 12،000 غرفة جتارة من 

اأكرث من 100 دولة حول العامل. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل�����ك، ق����ال ����س���ع���ادة حمد 
و�سناعة  عام غرفة جتارة  بوعميم، مدير 
ال��دويل لغرف  دب��ي ونائب رئي�س االحت��اد 
بهذه  للفوز  الغرفة  تر�سيح  اإن  ال��ت��ج��ارة: 
الدائم  التزامها  يج�سد  املرموقة  اجلائزة 
قيمة  ذات  م�������س���اف���ة  خ����دم����ات  ب���ت���وف���ري 
امل�ستمرة  وج��ه��وده��ا  الأع�����س��ائ��ه��ا،  حقيقية 
والعاملية.  املحلية  االأع��م��ال  بيئة  لتطوير 
اع��رتاف عاملي  الرت�سح هو  وبالتاأكيد هذا 
بتميز بيئة االأعمال يف دبي، وريادتها على 
لالأعمال  وج��اذب��ي��ت��ه��ا  االأ���س��ع��دة،  خمتلف 

واال�ستثمارات.

ولفت بوعميم اإىل اأن غرفة دبي و�سعت يف 
اعتبارها لدى اإطالق موؤ�سر دبي لالبتكار 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على االب��ت��ك��ار يف  حتفيز 
نوؤمن  اأننا  ومبادراته  ومنتجاته  خدماته 
االأ�سا�سية،  امل�ستقبل  ركيزة  هو  باناالبتكار 
واحلمد اهلل جنحنا من خالل هذا املوؤ�سر 
مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن النمو  ن��وؤ���س�����س  يف ان 
قوامها االبتكار الأعمال ناجحة ومتطورة.

وب�����دوره اأ����س���ار خ��ل��ي��ل ح����داد، م��دي��ر اإدارة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���س�����س��ي يف 
غرفة دبي اإىل ان موؤ�سر دبي لالبتكار هو 
اقت�ساد  على  مبني  ال��ع��امل  يف  موؤ�سر  اأول 
ونتائجه  امل��وؤ���س��ر  اإن  م��وؤك��داً  نا�سئة،  دول���ة 
�ساهمت ب�سكل كبري يف حتديد نقاط القوة، 

واملواطن التي بحاجة اإىل ابتكار.
اأبرز ما حققه املوؤ�سر متثل  اإىل ان  م�سرياً 
يف حت��ق��ي��ق ت��ق��دم م��ل��ح��وظ يف زي����ادة وعي 
القطاع اخلا�س باأهمية االبتكار، واحت�سان 
مبادراته، وحت�سني وحت�سن التعاون الوثيق 
ال�ستدامة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

النمو االقت�سادي.
ري���ادة  اأب�����رز  امل��وؤ���س��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت ح����داد 
احلكومة يف قيادة م�سرية االبتكار، وحاجة 
القطاع اخلا�س اإىل الرتكيز على االأهداف 
اال�ستثمار  ا�ستمرار  م��ع  االأم���د،  الطويلة 
العايل  التعليم  يف  والتطوير  االأب��ح��اث  يف 
اأن  م��وؤك��داً  ال�����س��وق،  متطلبات  يلبي  ال���ذي 
دبي  متيز  ت��ربز  رئي�سية  اأداة  ب��ات  امل��وؤ���س��ر 
املوؤ�سر  تر�سح  اإن  ومعترباً  اأعمالها،  وبيئة 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن م�����س��اب��ق��ة غرف 
يف  الغرفة  جهود  يعك�س  الدولية  التجارة 

خدمة جمتمع االأعمال يف االإمارة. 
دبي  “موؤ�سر  دب���ي  غ��رف��ة  م��ب��ادرة  وح����ازت 
النهائية  للمرحلة  املرت�سحة  لالبتكار” 
القائمني  وثناء  تقدير  على  امل�سابقة  من 
م�سروعاً  املوؤ�سر  �سكل  حيث  اجلائزة،  على 
ن�����س��ب��ة م�ساهمة  ل��رف��ع  ل��ل��غ��رف��ة  م��ب��ت��ك��راً  
اأ�س�ساً  وي�سع  االبتكار،  يف  اخلا�س  القطاع 
لتطوير  االأم������د  ط��وي��ل��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
القطاع اخلا�س ودعم ابتكاريته، وت�سجيع 

ثقافة االبتكار يف بيئة االأعمال. 
وت�سارك الغرفة يف املوؤمتر العا�سر لالحتاد 
ال���دويل ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة ال���ذي �سيعقد يف 
غرف  م�����س��وؤول��و  �سيلتقي  ح��ي��ث  ���س��ي��دين، 
واالأفكار  اخلربات  لتبادل  العاملية  التجارة 
حول كيفية تعزيز التعاون بني جمتمعات 
االأع���م���ال ال��ت��ي متثلها غ���رف ال��ت��ج��ارة يف 
غرف  تواجهها  التي  التحديات  مواجهة 

التجارة حول العامل.
�سنتني  ك��ل  ينعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وي��ع��ت��رب 
يف م��ن��ط��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع���امل، وال���ذي 
التجارة  ل��غ��رف  ال����دويل  االحت����اد  ينظمه 
املنتدى  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  لغرفة  ال��ت��اب��ع 
ال����دويل ال��وح��ي��د ل��روؤ���س��اء غ���رف التجارة 
لتبادل اخلربات، ومناق�سة  االأمور املتعلقة 
التوا�سل  �سبكات  وتنمية  االأعمال،  بقطاع 
غرف  ع��ن  ممثلون  م�ساركة  يتوقع  حيث 
100 دولة  اأكرث من  العاملية من  التجارة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
يناق�س  االأعمال”،  “لقاء  ���س��ع��ار  وحت���ت 
امل��وؤمت��ر ال��ع��ا���س��ر ل��الحت��اد ال����دويل لغرف 
ال���ت���ج���ارة م��وا���س��ي��ع خم��ت��ل��ف��ة ت��ه��م غرف 
التجارة وت�سمل االأعمال والنزاعات ودفرت 
ومناذج  التحتية  والبنية  امل��وؤق��ت  االإدخ���ال 
عمل غرف التجارة واال�ستدامة وال�سياحة 
العمل، و�سهولة احل�سول  والتنوع يف بيئة 
ال�سابة،  االأع���م���ال  وري�����ادة  ال��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى 
والقايدة ومهارات الغد، والثورة ال�سناعية 

الرابعة والتنقل العاملي.
 كما �سيكون لغرفة دبي باعتبارها الراعي 
ال��ب��الت��ي��ن��ي، ج��ن��اٌح خ��ا���س خ���الل معر�س 
باخلدمات  امل�����س��ارك��ني  ل��ت��ع��ري��ف  امل���وؤمت���ر 
تقدمها  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
الفر�س  وعر�س  االأعمال،  ملجتمع  الغرفة 
اال�ستثمارية املتوفرة يف خمتلف القطاعات 
اإىل  باالإ�سافة  دب��ي،  اإم���ارة  يف  االقت�سادية 
ت�سليط ال�سوء على بيئة االأعمال يف دبي، 
وال������دور ال���رائ���د ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه ال��غ��رف��ة يف 

ت�سهيل حركة التجارة العاملية.

•• ال�ضارقة-الفجر:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اأع���ل���ن���ت 
دليل  اإ��������س�������دار  ع�����ن  ال���������س����ارق����ة 
 ،2017 ل�سنة  التجاري  ال�سارقة 
ال������ذي ُي���ع���ت���رب اأح������د اأه������م واأق������دم 
والرتويجية  التعريفية  و�سائلها 

وال���ت�������س���وي���ق���ي���ة ل��ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال 
وال�سناعة  وال��ت��ج��ارة  واال�ستثمار 

واخلدمات يف اإمارة ال�سارقة.
التجاري  ال�����س��ارق��ة  دل���ي���ل  وُي���ع���د 
املهتمون  ي��ح��ر���س  ف��ّع��ال��ة  و���س��ي��ل��ة 
وامل��ت��خ�����س�����س��ون وال��ب��اح��ث��ون على 
اال�ستفادة من حمتواه وم�سمونه 

واق��ع��ي��ة عن  ���س��ورة  يعك�س  ال����ذي 
اإمارة  ق��ط��اع االأع��م��ال اخل��ا���س يف 
ال�سوء  اإلقائه  ال�سارقة من خالل 
ع��ل��ى ال���ت���ط���ورات ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
وا�ستثماراته  م��ن�����س��اآت��ه  ت�����س��ه��ده��ا 
�سعادة خالد بن بطي  �سنوياً.واأكد 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  الهاجري 
الغرفة  حر�س  ال�سارقة،  و�سناعة 
اإعالمية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
عرب  واإيجابية  م�سافة  قيمة  ذات 
خمتلف و�سائل االت�سال واالإعالم 
التقليدية واحلديثة مبا ُيعّزز دور 
الغرفة يف خدمة جمتمع االأعمال 

ومن�ساآته االقت�سادية.
الن�سخة  اإ����س���دار  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
اجلديدة من الدليل ياأتي ا�ستجابة 
وحر�س  االأع��م��ال  جمتمع  حلاجة 
ودوره  ر�سالته  تعزيز  على  الغرفة 
�سامل  وت�سنيف  علمية  مبنهجية 
�سواء  املهتمني  تطلعات  يخدم  مبا 
خارجها  اأو  ال�������س���ارق���ة  اإم�������ارة  يف 
خا�سة واأنه ال يقت�سر على القطاع 
قطاعات  اإىل  مي��ت��د  ب��ل  ال��ت��ج��اري 
���س��ن��اع��ي��ة وخدمية  ه��ام��ة  اأخ����رى 

ومهنية وا�ست�سارية.
الغرفة  اإن  ب��ط��ي  ب��ن  وق���ال خ��ال��د 
اأو�سحت روؤيتها يف مقدمة الدليل، 
باأن التجارة مل تعد تباداًل للموارد 
وامل���ن���ت���ج���ات وال�����س��ل��ع واخل���دم���ات 
رئي�ساً  مرتكزاً  اأ�سبحت  بل  فقط، 

ديناميكية  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  وع�����س��ب��اً 
ال���ن���م���و وال����ت����ط����ور االق���ت�������س���ادي 
اقت�ساد  رواف����د  ه��ام��اً يف  وحم����وراً 
الدول وتنويع مواردها واأن�سطتها 
االقت�سادية، مو�سحة اأنه انطالقاً 
م��ن ه��ذه احلقيقة ج��اء نهج دولة 
ال�سارقة  واإم�����ارة  ع��ام��ة  االم�����ارات 
خ��ا���س��ة م���واك���ب���اً وم��ن�����س��ج��م��اً مع 
ال���روؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
اال�ستثمار  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  وج�����وب 
عديدة  مبقومات  مناخه  وحتفيز 
وت�������س���ه���ي���الت م�����س��ج��ع��ة وف���ر����س 
زيادة  من  وت�ساعف  تعزز  جمدية 
االأن�سطة االقت�سادية ومن ازدهار 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ومن���و 
واخلدمات على ال�سعيدين املحلي 
ومكانة  دور  وت��ر���س��خ  واخل���ارج���ي 
قطاع االأعمال اخلا�س لال�ستثمار 

يف تلك االأن�سطة وكافة املجاالت.
الدليل  اأن  واأ�ساف خالد بن بطي 
ال�سارقة  اإم����ارة  ك��ي��ف غ���دت  ي��ب��نّي 
منوذجاً مثالياً ومعرباً عن تطبيق 
ه����ذا ال��ن��ه��ج ب��ن��ج��اح وك����ف����اءة، من 
دوائ��ره��ا احلكومية  خ��الل حر�س 
كافة على تطوير وحتديث وتنويع 
ت�سجع  ال��ت��ي  ومرافقها  خدماتها 
على مزاولة االأن�سطة اال�ستثمارية 
اخلا�سة  امل�������س���روع���ات  وت��اأ���س��ي�����س 
ال�سراكة  تنامي  اإط���ار  يف  والعامة 
احلكومي  للقطاع  اال�سرتاتيجية 

مع القطاع اخلا�س.
وتابع مدير عام الغرفة، اأن الدليل 
غرفة  دور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ي�����س��ل��ط 
ال�����س��ارق��ة واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا ال��ب��ارزة يف 
املنت�سبني  اأع�سائها  رعاية م�سالح 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  وت��ق��وي��ة 
املتنوعة  واأجهزتها  احلكومة  م��ع 
الإجن���اح ه��ذه ال��رع��اي��ة، م��ن خالل 
وخدماتها  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ت���ط���وي���ر 
وتو�سعت  ومبادراتها  واإمكانياتها 
واإقليمياً  احت�����ادي�����اً  ����س���راك���ات���ه���ا 
التوا�سل  م���ن  اإط������ار  يف  ودول����ي����اً 
وال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع غرف 
وموؤ�س�سات  وه���ي���ئ���ات  واحت��������ادات 
عامة ومتخ�س�سة، عّززتها ووثقت 
مبذكرات  ورواب���ط���ه���ا  ع��الق��ات��ه��ا 
وتبادل  وتعاون  تفاهم  واتفاقيات 
الناجحة  وامل��م��ار���س��ات  ل��ل��ت��ج��ارب 
وتنظيم  وال��ب��ي��ان��ات  وامل��ع��ل��وم��ات 
وامل�ساركة يف العديد من االأحداث 

امل�سرتكة.
ويت�سمن الدليل اإ�ساءة على اإ�سهام 
غرفة ال�سارقة وتفّردها يف تقدمي 
موؤ�س�سات  من  وت�سهيالت  خدمات 
تابعة لها ذات تخ�س�سية واإمكانيات 
اأب��رزه��ا مركز  وخ���ربات فنية، م��ن 
يعترب هيئة  الذي  ال�سارقة  اك�سبو 
ر�سمية لتنظيم وا�ست�سافة واإقامة 
وامللتقيات،  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���س 
للتحكيم  ال���������س����ارق����ة  وم������رك������ز 

يف  املتخ�س�س  ال����دويل  ال��ت��ج��اري 
واال�ست�سارات  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي 
امل�ساريع  دعم  ومركز  التحكيمية، 
ال�سغرية واملتو�سطة باالإ�سافة اإىل 
ال�سادرات  لتنمية  ال�سارقة  مركز 
ال�سارقة  و�سبكة  املعلومات  ومركز 
ل��ل��ت��م��ي��ز االق��ت�����س��ادي ال��ت��ي تقدم 
م��ب��ادرات وج��وائ��ز داعمة وحمفزة 

ملن�ساآت قطاع االأعمال.
التجاري  ال�سارقة  دليل  اأن  ُيذكر 
الغرفة  مطبوعات  قائمة  يت�سدر 
ما  منذ  ت��زال  ال  التي  واإ�سداراتها 
ي��زي��د ع��ل��ى ث��الث��ة ع��ق��ود م��ن اأهم 
والت�سويقية  الرتويجية  و�سائلها 
ورواد  رج��ال  باهتمام  حتظى  التي 
االأع���م���ال، وذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م من 
وو�سائل  ���س��ب��ك��ات  وت����اأث����ري  ت���ع���دد 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي وامل���واق���ع 
املتخ�س�سة، حيث حافظت الغرفة 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��دل��ي��ل ك���اأح���د اأهم 
اأ�سهمت يف التعريف  و�سائلها التي 
وتعزيز  امل��ن��ت�����س��ب��ني  ب��اأع�����س��ائ��ه��ا 
والرتويج  بينهم  فيما  ال��ت��وا���س��ل 
مل���������س����روع����ات����ه����م اال����س���ت���ث���م���اري���ة 
ومنتجاتهم وخدماتهم، باالإ�سافة 
التوا�سل مع  اإىل دوره��ا يف تفعيل 
ال�سارقة  اإم�����ارة  خ����ارج  ن��ظ��رائ��ه��م 
وب�����ال�����ت�����ايل ف����ت����ح اآف�����������اق اأرح�������ب 
ل���ت���ط���وي���ر وت���و����س���ي���ع حجم  ل���ه���م 

ا�ستثماراتهم يف الداخل واخلارج.

اقت�سادية اأبوظبي تنظم ور�سة لدعم املراأة ومتكينها يف القت�ساد
•• اأبوظبي-وام:

بلجنة  ممثلة  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  نظمت 
متكني املراأة يف االقت�ساد ور�سة عمل داخلية لكافة 
ق��ط��اع��ات��ه��ا وامل���راك���ز وامل��ك��ات��ب ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا بهدف 
ان  �ساأنها  من  وم��ب��ادرات  وافكار  بتو�سيات  اخل��روج 
ت�سهم يف تقدمي الت�سهيالت الالزمة لتمكني املراأة 
ب���اإم���ارة اب��وظ��ب��ي يف االق��ت�����س��اد.واك��د ���س��ع��ادة غامن 
لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي،  الفندي  حممد 
اخلدمات امل�ساندة خالل افتتاحه الور�سة على اهمية 
املراأة االإماراتية  الرامية اىل متكني  تعزيز اجلهود 
قيادة  بنهج  وذل��ك عمال  يف خمتلف مناحي احلياة 
املراأة.وقال  لتمكني  الر�سيدة  وتوجيهاتها  الدولة 
اليوم  “ اننا جنتمع  املزروعي  الفندي  �سعادة غامن 
جلنة  مهام  على  ال�سوء  لت�سليط  الور�سة  ه��ذه  يف 
متكني املراأة ودورها واإبراز اأهمية التعاون والتفاعل 
الدائرة  واإدارات  بينها وبني خمتلف قطاعات  فيما 
اإىل ت�سور وا�سح وتو�سيات حمددة حول  للتو�سل 
يف  وف��اع��اًل  حقيقياً  ���س��ري��ك��اً  لت�سبح  امل����راأة  مت��ك��ني 
وم�ساركاً  اأبوظبي  يف  االقت�سادية  التنمية  خطط 

فعااًل يف ت�سريع معدالت النمو واال�ستدامة«.
اأن الدائرة �سوف تعتمد خمرجات الور�سة  وا�ساف 
�ساأنها  من  التي  واالإج���راءات  ال�سيا�سات  �سياغة  يف 
من  واال���س��ت��ف��ادة  وحتفيزها  امل���راأة  اإم��ك��ان��ات  تفعيل 
يف  املحلي  الناجت  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  طاقاتها 

االإمارة بهدف خدمة املجتمع والوطن.
النوي�س،  جا�سم  ن��ورة  ال�سيدة  قدمت  جانبها  وم��ن 
متكني  جلنة  رئي�سة  اقت�سادي  تخطيط  م�ست�سار 
اللجنة  مهام  عن  تو�سيحياً  عر�ساً  بالدائرة  امل��راأة 
والهدف من تنظيم هذه الور�سة وتطرقت اىل عدة 
اىل  التو�سل  بهدف  عليها  الرتكيز  �سيتم  حم��اور 

روؤية حمددة لتمكني املراأة يف االقت�ساد.
تال ذلك جل�سة ع�سف ذهني �سارك فيها ممثلو عدد 
من قطاعات ومراكز ومكاتب الدائرة جرى خاللها 
م��ن��اق�����س��ة ع���دد م��ن امل��ق��رتح��ات وال��ت��و���س��ي��ات التي 
التو�سيات  �سوف توؤخذ بعني االعتبار عند �سياغة 

النهائية لرفعها اىل متخذي القرار.
اأبوظبي �سكلت  التنمية االقت�سادية  اأن دائرة  يذكر 
موؤخراً جلنة خا�سة لتمكني املراأة يف االقت�ساد حيث 
با�سرت اأعمالها بتنظيم ور�سة العمل بهدف لتو�سل 
اىل روؤية حمددة ب�ساأن كيفية العمل من اجل تاأمني 
املراأة يف االقت�ساد وذلك من خالل اتخاذ اإجراءات 
تاأتي هذه  ال�سياق حيث  هذا  �سيا�سات �سمن  ور�سم 
�ستنظمها  ع��م��ل  ور����س���ات  �سل�سلة  ���س��م��ن  ال��ور���س��ة 
دور  بتفعيل  معنية  خمتلفة  قطاعات  م��ع  ال��دائ��رة 
املراأة بهدف اخلروج مبقرتحات وتو�سيات متكاملة 

ملتخذ القرار يف امارة ابوظبي.

نتائج اإيجابية لزيارة البعثة 
التجارية الإماراتية لإندوني�سيا

•• جاكرتا-وام: 

اندوني�سيا  اىل  بالدولة  وال�سناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد  بعثة  زي���ارة  حققت 
نتائج ايجابية خا�سة على �سعيد حتفيز ال�سراكات االقت�سادية بني جمتمعي 

االأعمال يف دولة االمارات وجمهورية اندوني�سيا.
التجارة  غ����رف  احت�����اد  ب��ع��ث��ة  واأك�������دت 
وال�����س��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة ب��رئ��ا���س��ة حممد 
امل�ساعد  ال��ع��ام  االم��ني  النعيمي  احمد 
االحتادية  اجلهات  من  ع��دد  وع�سوية 
التي  وامل��ح��ل��ي��ة خ����الل االج���ت���م���اع���ات 
ممثلي  م�����ع  ج�����اك�����ارت�����ا  يف  ع���ق���دت���ه���ا 
القطاعني العام واخلا�س على �سرورة 
تذليل املعوقات التي تواجه امل�ستثمرين 
الت�سريعات  يف  �����س����واء  االإم����ارات����ي����ني 

والقوانني اجلاذبة لال�ستثمارات.
وعقد وف��د احت��اد ال��غ��رف ع��دة لقاءات 
رئي�سية اأهمها كانت مع وزير اال�ستثمار 
وممثلي  لومباك  توما�س  االندوني�سي 

هيئة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
حول  النقا�س  مت��ح��ور  حيث   BKPM اندوني�سي  يف  لال�ستثمار  ال��رتوي��ج 

الفر�س اال�ستثمارية وحتديات بيئة االأعمال.
واأكد حممد احمد النعيمي االمني العام امل�ساعد الحتاد الغرف اأهمية احلوار 
بوابة  اعتربها  التي  اندوني�سيا  اإىل  االأجنبية  اال�ستثمارات  دخ��ول  حتفيز  يف 
لقارة ا�سيا كونها ع�سوا يف جمموعة G20 ورابطة دول اال�سيان ومركز ثقٍل 
امام اال�ستثمارات  اأن فتح قطاعات رئي�سية  اإىل  ا�سيا م�سرياً  اقت�سادي هام يف 

االأجنبية عامٌل اأ�سا�سي يف جذب املزيد من هذه اال�ستثمارات اإىل اندوني�سيا.
واأ�سار النعيمي - يف كلمته على هام�س ملتقى اال�ستثمار االماراتي االندوني�سي 
الغرف مع  االندوني�سي وجمع وفد احتاد  اال�ستثمار  وزير  برعاية  الذي عقد 
البعثة  وفد  وج��ود  اأن  اإىل   - اندوني�سيا  القطاع احلكومي واخلا�س يف  ممثلي 
التي  العوائق  تذليل  يف  الرغبة  على  دليل  اندوني�سيا  يف  االماراتية  التجارية 
حتد من االرتقاء بالتعاون االقت�سادي والتجاري بني اجلانبني حيث ان اأبرز 
طرق  حول  ودقيقة  وا�سحة  معلومات  على  احل�سول  هو  البعثة  هذه  اأه��داف 
املوا�سيع  خمتلف  ح��ول  والت�سريعات  والقوانني  االأع��م��ال  تاأ�سي�س  واإج���راءات 
املتاحة  ومنها ملكية االأرا�سي وال�سرائب واأبرز قطاعات اال�ستثمار والفر�س 
التحديات والعوائق  التعرف على  اإىل  باالإ�سافة  االإماراتيني  امل�ستثمرين  اأمام 
والعمل على اإيجاد حلول لها.وحتدث النعيمي عن م�ستوى العالقات التجارية 
بني دولة االمارات العربية املتحدة وجمهورية اندوني�سيا حيث تعترب االإمارات 
اإندوني�سيا  تعترب  بينما  االإندوني�سية  لل�سادرات  عاملياً  �سوقاً   18 اأه��م  �سمن 
ال�سلع واملنتجات.. م�سرياً  االإم��ارات  11 دول��ة ت�ستورد منها دول��ة  اأه��م  �سمن 
التي  االإمكانات  على  قيا�ساً  اجلانبني  بني  والنمو  للتطور  اإمكانات  وج��ود  اإىل 
قبل  التجارية من  البعثة  به  الذي حظيت  بالدعم  النعيمي  ميتلكونها.واأ�ساد 
واإجناح  البعثة  مهام  ت�سهيل  على  وحر�سها  جاكارتا  يف  االإم��ارات��ي��ة  ال�سفارة 
اأهدافها مثمناً دورهم ودور وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دعم القطاع 
عالقات  �سبكة  خ��الل  من  يواجهها  التي  العقبات  وتذليل  الدولة  يف  اخلا�س 

وا�سعة تخدم امل�ستثمرين االإماراتيني.

ال�سناعة يف الفجرية .. رافد 
قوي يف دعم القت�ساد الوطني

•• الفجرية -وام:

ال�سناعية  امل�����س��روع��ات  ل��دع��م  ح��دي��ث��ة  حتتية  ببنية  ال��ف��ج��رية  اإم�����ارة  تتميز 
القطاع  اأه��ل��ه��ا لتحتل م��ك��ان��ة م��ه��م��ة يف جم���ال  ال����ذي  االأم����ر  واالق��ت�����س��ادي��ة 
حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  الرعاية  بف�سل  ال�سناعي 
اال�سرتاتيجي  املوقع  الفجرية.و�ساعد  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي 
وخا�سة  ال�سناعات  م��ن  بالعديد  رائ���دة  ت��ك��ون  اأن  يف  ال��ف��ج��رية  الإم����ارة  ال��ه��ام 
يف  اال�ستثمارية  امل�ساريع  م��ن  العديد  جانب  اإىل  والبرتوكمياوية  النفطية 
ال�سناعة  التجاري.وت�سكل  والرتويج  وال�سياحة  واخلدمات  ال�سناعة  ميادين 
العاملة  ال�سناعية  املن�ساآت  ع��دد  يبلغ  اإذ  االإم���ارة  اقت�ساد  دع��م  راف��دا مهما يف 
 25 و  الفا   11 نحو  فيها  م�ستغلني  من�ساأة مبجموع عدد   237 الفجرية  يف 
عاماًل منها 40 من�ساأة تخت�س باملنتجات التعدينية غري املعدنية و38 من�ساأة 
خا�سة بال�سناعات املعدنية واالآالت واملعدات عالوة على 35 من�ساأة للمنتجات 
اخل�سب  ب�سناعة  تخت�س  اأخرى  من�ساآت  اإىل  اإ�سافة  والبال�ستيكية  الكيماوية 
واالأثاث والن�سيج واملالب�س واجللود، واالأغذية وامل�سروبات والتبغ.وبلغ الناجت 
بح�سب  دره��م  مليار   15.4 املا�سي  العام  الفجرية  الإم���ارة  االإج��م��ايل  املحلي 
مركز الفجرية لالإح�ساء فيما بلغت قيمة التجارة اخلارجية املبا�سرة تقريبا 
6 مليارات درهم وبلغت عرب املنطقة احلرة 7.5 مليار درهم. اأما الناجت املحلي 
مليار   12.9 بلغ  الثابتة  باالأ�سعار  املالية  غري  امل�سروعات  لقطاع  االإج��م��ايل 
درهم ويف ال�سناعات اال�ستخراجية 2.8 مليار درهم اأما ال�سناعات التحويلية 
فبلغ 1.9 مليار درهم بينما و�سل يف الكهرباء والغاز واملياه اإىل 377 مليون 
430 مليون  درهم ويف املطاعم والفنادق بلغت قيمة الناجت املحلي االإجمايل 
العقارات  1.6 م��ل��ي��ار دره����م، ويف  ال��ن��ق��ل وال��ت��خ��زي��ن واالت�����س��االت  دره���م ويف 
وخدمات االأعمال 1.3 مليار درهم، يف حني بلغت قيمة اخلدمات االجتماعية 
وال�سخ�سية 459 مليون درهم.وجعل املوقع اال�سرتاتيجي الهام الذي تتمتع 
به الفجرية يف مقدمة دول العامل يف �سناعة وتخزين النفط حيث تبلغ ال�سعة 
نهاية  بحلول  10 ماليني مرت مكعب  اأك��رث من  اإم��ارة  للنفط يف  التخزينية 
عام 2017 ف�ساًل على وجود خطط اإ�سافية لزيادتها مبقدار 4 ماليني مرت 
املتنوعة يف ميناء  �سركات اخلدمات  .وارتفع عدد   2019 عام  بحلول  مكعب 
الفجرية اإىل اأكرث من 400 �سركة وبلغ عدد ال�سفن التي تعامل معها ميناء 

الفجرية العام املا�سي اربعة االف و 809 �سفن.

�سيولة اأ�سواق املال الإماراتية 
تنتقل اىل اأ�سهم الإدراج املزدوج

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت ال�سيولة يف اأ�سواق املال االإماراتية بحثها عن الفر�س املتوفرة 
و�سهدت تعامالت ام�س انتقال هذه ال�سيولة اىل اأ�سهم ال�سركات ذات 
االإدراج املزدوج ،االأمر الذي دفعها للمنطقة اخل�سراء بدعم من زيادة 

االإقبال عليها من قبل ال�سريحة االأكرب من املتداولني .
وجاء توجه اجلزء االأكرب من ال�سيولة نحو هذه االأ�سهم بعد الهدوء 
الذي �سيطر على غالبية اأ�سهم ال�سركات الوطنية لنحو ثالث �ساعات 
من عمر اجلل�سة قبل اأن ينجح بع�سها يف عك�س اجتاهه �سعودا قبل 
الر�سد  خ��الل  م��ن  .ويت�سح  ارت��ف��اع  على  ويغلق  ال��ت��ع��ام��الت  ان��ت��ه��اء 
اليومي للتعامالت اأن قائمة ا�سهم ال�سركات الوطنية التي ا�ستطاعت 
االإقفال على مكا�سب قبل ختام اجلل�سة �سملت �سهم اعمار املرتفع اىل 
8.16 درهم بعدما انخف�س يف الن�سف االأول من اجلل�سة اىل 8.10 
ودبي  دره���م   2.52 اىل  م��ول��ز  اع��م��ار  �سهم  ك��ذل��ك فقد �سعد  دره���م 
 3.46 وارابتك  3.97 دره��م  2.45 دره��م ودام��اك  لال�ستثمار اىل 
�سهم جمموعة  امل��زدوج فقد حقق  االدراج  اأ�سهم  .وعلى �سعيد  دره��م 
ال�سالم القاب�سة اكرب املكا�سب مرتفعا بن�سبة %6.13 اىل 0.797 
97 فل�سا ثم جاء  – البحرين اىل  درهم تاله �سهم م�سرف ال�سالم 
اىل  اكتتاب  و�سهم  دره��م   0.608 تيليكوم  هيت�س  �سركة  ذل��ك  بعد 
0.465 درهم و�سهم جمموعة “جي اف ات�س “ 2.12 درهم .وكان 
ال�سوقني  العامة يف  املوؤ�سرات  �سيطرته على اغالقات  التباين وا�سل 
فقد ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل بن�سبة %0.39 �ساعدا من 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  3608 نقاط ويف �سوق  جديد اىل م�ستوى 

انخف�س املوؤ�سر العام بنف�س الن�سبة مغلقا عند 4524 نقطة.
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العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4163  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الريو الزعابي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /اجمد ح�سني حممد بارفيز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)30879 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 
  MB172354412AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم االث���ن���ني امل������واف������ق:2017/8/21 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4121  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-توب لك�سري للموا�سالت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�سخاوت علي �سودري ح�سمت علي �سودري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)79667  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB173082060AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )1000 درهم( 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم االث���ن���ني امل������واف������ق:2017/8/21 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5678  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سباب النه�سة لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ا�سامه احمد ح�سني احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)16403  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB171918970AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/1  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سوداكو للهند�سة واملقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا ان امل��دع��ي /ف��ري��د رحمن حاجي خ��ان  ق��د 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19217 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB175253679AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
بان  علما   ، االأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  مذكرات 

الدعوى قد جددت من ال�سطب .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4204  عمايل جزئي

املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  للتجارة  زون  1-هوبري   / عليه  املدعي  اىل 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ع��ارف   /عبدالرحمن 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   24708( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB172077041AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/3 املوافق  اخلمي�س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5552  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة مباين دملا للمقاوالت العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /بختانور �سعيد وايل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13943( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB17427934AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   2000(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/7 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6511  عمايل جزئي
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فيكتوري  1-مري�سي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /جميع الرحمن عبدالها�سم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB174602078AE:ال�سكوى )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/8/2 امل��واف��ق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5592  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نور امل�ستقيم لل�سحن واملالحة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد رم�سان عا�سق علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   21.647.97( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
 MB174535857AE:ال�سكوى )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/2 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2162  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- رويل ل�سناعة ال�سناديق واالوعية اخل�سبية �س.ذ.م.م  جمهول 
يف    2017/5/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/الفي�س بابليتو بالني�س بولفينار بالزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )62224.33( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا 
ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6666  عمايل جزئي
ان  ����س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  العاملية  املدعي عليه / 1-ك اي �سي  اىل 
املدعي /افرين خان �سعيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   18884( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB175099359AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6033  عمايل جزئي

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  اخل�سبية  لالعمال  1-يونيك   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /موتي الل جاجنري جاجنري  قد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   14763( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174774192AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/2 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، امرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6801  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دراجون هوت فودكورت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /احمد غني عثمان غني  قد  ان  مبا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   7319.6( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174999176AE:1500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/1 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، مع تق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6894  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بيبني بوناكال �سيفارامان �سيفرامان جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  ����س.ذ.م.م  قد  املدعي /ايكوي�سنز اي تي �سوليو�سينز  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبةبالزام املدعي عليه مببلغ )20000(  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    MB168396787AE/2017 ال�سكوى 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/2 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6243  عمايل جزئي
�س.ذ.م.م  املباين  وتنظيف  الفنية  خلدمات  ال�سادات  1-واح��ة   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�سيد اجم��د ح�سني ���س��اه  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   11820( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وب��ال��ر���س��وم  دره����م(  وق����دره )800  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE170760606MB:رقم
2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6216  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وربال جيل نقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /هاربال �سينغ بود �سينغ  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )12108 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
  AE174523631MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/2 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6410  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االعبتار للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد ندمي �سبري احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )10211 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
  AE174416605MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/2 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5555  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نريفانا لتاجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اوم���اىل   نانديز  امل��دع��ي /ميديل ه��ري  ان  مب��ا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)14167  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173951907AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/1 ال�ساعة 15.00م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6796  عمايل جزئي
�س.ذ.م.م  االرا���س��ي  وجتميل  احل�سرات  ملكافحة  1-املنا�سب   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��م��ر ف����اروق حم��م��د رف��ي��ق  ق��د اأقام 
 8553.3( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم  دره������م( وت����ذك����رة 
املوافق  ال�سكوى:MB170854179AE  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�����س��اءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/8/2
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5561  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���س��ال��ون ح���واء ل��ل�����س��ي��دات جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مبا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /راب��ي��ه طالب طالب ح�سني   ان 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB173988141AE:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/1 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6885  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ح���م���ريا ا���س��ي��ف خل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام  ق���د  ����س���او   ك��ي��ال���س  ك���وم���ار  امل���دع���ي /ميتهيلي�س  حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان 
 6509( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  االح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    MB172567048AE:ال�سكوى
2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6333  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زاهد را�سد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بلو�س   يو�سف  حممد  /ا�سفاق  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)16125  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173476567AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5220  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ميلرييك ك��الم م��ريان��دا جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  وال��ق��وارب   اليخوت  لتاأجري  ادفن�سر  /ك��اب��ن  امل��دع��ي 
والر�سوم  دره���م(  وق���دره���ا)15550  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
لها  وح��ددت    MB173814353AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
امل��واف��ق:2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا  جل�سة يوم االربعاء 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6250  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  م�سطفى  1-�ساهد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد ظفر اقبال احمد بخ�س  قد اأقام عليك 
درهم(   12693( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
رقم:AE173420880mb  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/2 
اأو من  ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2404  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   الكهروميكانيكية  العمال  الريامي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/13  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سوراج �سريد هاران المبيار كوزهوكوناث بالزام املدعى عليها 
ومبلغ  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  درهم   )91.300( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  باأن 
ثالثة االف درهم مقابل اتعاب املحاماة واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2009  تنفيذ عمايل 
ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  للعقارات  ال�سعلة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  ميالد  ن��ادى  التنفيذ/ابرام  طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32853( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )2501( درهم ر�سوم 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2433  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ري�ستون للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  قد  ج��وروجن  التنفيذ/ديل كومارى  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10820(
مبلغ )691( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2409  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بلد ماك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سجاد ح�سني غالم فريد قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )8422(
مبلغ )841( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2328  تنفيذ عمايل 
اخل�سبية  واالوع���ي���ة  ال�����س��ن��ادي��ق  ل�سناعة  روي���ل  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/كوتى مياه  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا  ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
عبداخلالق قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15987( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1305( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2247  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- املر�سد للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق���ام   ق��د  �سينغ  ج��وري��ال  �سينغ  التنفيذ/�سانتوك  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10869(
مبلغ )918( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2091  تنفيذ عمايل 

ان  املنفذ �سده/1- طريان �سايف م.م.ح جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/حممد رافع بن احلطاب الك�سوطي وميثله:عبدالرحمن 
حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )78652.87( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2013/725 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة �سيل�س اوف ا�ستايل 2- اماين حممد حممود فهمي 
3- عالء الدين زكي حممد بدوي 4- نارميان عالء الدين زكي حممد بدوي 5- 
ا�سحاق عبدالرحمن عبدالكرمي العطار  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية وميثله:را�سد حممد 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  بوج�سيم  �سعيد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2632880.89( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن بورود التقرير بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1127  ا�ضتئناف جتاري    

 -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ن��ريو  كا�ستيللو  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حممد ابراهيم مراد را�سد البلو�سي 3- علي ر�سا زهره وند 4-  احمد حممود 
احمد  بابك   / امل�ستاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا  احل��رم م�سهدي  جمهول حم��ل  �سيخ 
املنعقدة بتاريخ:2017/7/19  �سيخ احلرم  نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�ستها 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  ب��ورود تقرير  اع��اله اخطاركم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق:2017/10/1 ال�ساعة:10:00 �س 

بالقاعة:ch2.D.19 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4307  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه اند ايه لال�ستثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /نوبي ماراتوكاالم فرجي�س جورج  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   14507( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB170863574AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  

علما بان الدعوى جددت من ال�سطب.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4513  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الق�سر الوردي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
حممد  وميثله:�سعاد  قلينى  ر���س��دي  قلينى  /كريل�س  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عبدالعزيز عبدالغني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
درهم(  وق���دره )1000  ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(  وق��دره��ا )37681  عمالية 
وحددت   AE171452966MB:وبالر�سوم وامل�ساريف  يف ال�سكوى رقم
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6454  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��م��ا ل��ل��ح��دي��د واخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ةذ.م.م جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /ار���س��الن عظيم حكيم حممد �سبحان   ان  االق��ام��ة مب��ا 
درهم(   14992( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف  يف  وبالر�سوم  دره���م(  وق���دره )1000  ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   AE174705500MB:رقم
2017/8/2 ال�ساعة 15.00 م�ساء بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5019  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سادو الين لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /با�سم عبدالباري ابراهيم مندور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)13.265.3  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB172953763AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/2  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/3483  عمايل  جزئي 

�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  ان��ت��ريي��ورز  ائ��ي  ي��و اي  ب��ي  اىل املحكوم عليه/1- دي دبليو 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/4  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/اجمد علي حبيب غل بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )50554( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم 
وامل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  را�سد بن �سعيد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3637  عمايل جزئي
ا�سي�ستن�س جمهول حمل  بيزن�س  اي�ست  املدعي عليه / 1-جلف كري ميدل  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /دي�سيت تيولدي ا�سفها  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)57100 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
  MB170897267AE:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م( 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم االث���ن���ني امل������واف������ق:2017/8/21 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5582  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيكيور لينك لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /داني�س ار�سد ار�سد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   46656( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174382571AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/10 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

        يف الدعوى رقم 2016/150 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- اكا�س كوتارى ا�سوك مال كوتارى 2- كانتى الل جامنادا�س 
فادهاديا  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد 

�س.م.ع  وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر.
قيمة  ل�سداد  اخ��ط��ارك��م  ب���ت���اري���خ:2017/6/11  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املطالبة وقدرها )3.300.000( درهم واإال بيع العقار حمل الرهن عن طريق 
املزايدة باملزاد العلني )�سقة �سكنية - املنطقة:مر�سى دبي - رقم االر�س:173 
امل�ساحة:168.47   - العقار:301  - رقم  املبنى:6  - رقم   6 املبنى:الرمال  ا�سم   -

مرت مربع (
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5758  عمايل جزئي
الكهروميكانيكية جمهول حمل  املدعي عليه / 1-�سكان تيك مارين واخلدمات  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /���س��اجن��وي بهوميك  ق��د  االق��ام��ة مب��ا ان 
 2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)14637  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174641573AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مده االعالن  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5094  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ويلز للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /عزت خان عمرا خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها)7337 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الثالثاء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB173991589AE:ال�سكوى رق���م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/1 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري )وامرت بتق�سري املدة  9(
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4477  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /كاجل �سونا موال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18780 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB171200767AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
08.30 �س مبكتب  ال�ساعة   2017/8/2 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
االأقل  اأيام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

، علما بان الق�سية جددت من ال�سطب.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7385  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-رك����ن ال��ن��ه�����س��ة ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة �������س.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام  ن�����س��اد  ق���د  ن�����س��اد  ك���وم���ال  امل���دع���ي /رام لك�سمن  حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان 
 9965( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb175603412ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�����س��اءا   15.00 ال�����س��اع��ة   2017/8/1
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5123  عمايل جزئي

ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-فليرب للتجارة 
املدعي /ف�سل ح�سني حممد دين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17.716 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173747318AE  وحددت لها 
لذا  القا�سي  08.30 �س مبكتب  ال�ساعة   2017/8/6 املوافق  االح��د  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6244  عمايل جزئي
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  1-العائدة   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سوري�س   �سوري�س  /بيجو  امل��دع��ي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )15120 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وح���ددت   AE174375334MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف   وبالر�سوم 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/2 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5736  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-حممد �سقر للخدمات الفنية 
االقامة مبا ان املدعي /حق نواز نبي بخ�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8218 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
 AE173379667MB:800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف  يف ال�سكوى رقم(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/1 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12081 بتاريخ 2017/7/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3815  عمايل جزئي

واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  امل��واد  لنقل  1-امل��ون   / عليه  املدعي  اىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /عبيد ح�سني عبد املجيد  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12606 
وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ وق��دره )1000 دره��م( وبالر�سوم وامل�ساريف  يف  دره��م( 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   AE171390915MB:رقم ال�سكوى 
املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ال�سيخة  ل�سمو  االأول  ال��دويل  ال��ف��ردي  املعر�س  �سهد 
ال�سيخ  �سمو  حرم  ال�سويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة 
الوطني  االأم��ن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون 
غالريي  يف  اجل���اري  يوليو  خ��الل  افتتاحه  مت  ال���ذي 
الربيطانية “ لندن “ اإقباال  العا�سمة  “�سات�سي” يف 
الوا�سع  احل�سور  م��ن  االأ���س��ع��دة  خمتلف  على  وا�سعا 
لكبار ال�سخ�سيات من دبلوما�سيني وم�سوؤولني والنقاد 

املتخ�س�سني واملعنيني بال�ساأن الفني.
“ر�سائل حب  اقيم حتت عنوان  الذي  املعر�س  وي�سم 
اأغ�سط�س   19 حتى  وي�ستمر  وورق”  بحرب  و���س��الم 
ب���اأح���ج���ام خم��ت��ل��ف��ة ج��م��ع��ت فيها  ل���وح���ة   20 امل��ق��ب��ل 
ال�ساعرة واخلطاطة املبدعة �سمو ال�سيخة خولة بنت 
اأحمد ال�سويدي بني جمال اخلط والكلمة خ�سو�سية 
من ر�سالتها االإن�سانية التي تدعو اإىل ال�سالم واحلب 
ال��ل��ذي��ن ي�����س��ك��الن ج�����س��ر ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ف��اه��م بني 

احل�سارات والثقافات.
وت��ف��رد جت��رب��ت��ه��ا بني  اأع��م��ال��ه��ا خ�سو�سية  وع��ك�����س��ت 
االأندل�سي  اجل��ل��ي  ال��دي��واين  خ��ط  يف  اأ�سلوبها  ه��وي��ة 
اإليه بعد خربة وممار�سة جتاوزت عقدا  الذي و�سلت 
من الزمن واأ�سعار ومقوالت اختزلت رحيق معرفتها 
معاين  عمق  فيها  تتجلى  والتي  احلياة  يف  وجتاربها 
والرحمة  التوا�سع  م��ن  واالأخ����الق  االإن�سانية  القيم 
اختالف  وتقبل  والعطاء  والت�سامح  واالإيثار  والراأفة 
االآخ�����ر وح�����س��ن اخل��ل��ق اإىل امل��ح��ب��ة وال�����س��الم ك��م��ا يف 

لوحتني حول ال�سالم خطت يف اإحداهما �سالم اأوطان 
هي عزة اإن�سان ورفقة اأجماد وطرد اأحقاد ويف اللوحة 

الب�سر بخيط حرير  ق��ل��وب  ب��ني  م��ا  ل��ن��غ��زل  االأخ����رى 
لت�سري ما بني نب�ساتهم هم�سات احلب ال�سايف ليعم 

ال�سالم واالأمان بني اخلليقة .
ومي��ث��ل امل��ع��ر���س م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن حت��دي��ات �سمو 
م�ستوى  على  ال�����س��وي��دي  اأح��م��د  بنت  خ��ول��ة  ال�سيخة 
االإبداع مثل انتقالها من كتابة ال�سعر احلديث الذي 
�سعوبة  االأك��رث  املقفى  ال�سعر  اإىل  النرث  على  يعتمد 
باملفردات ومن ثم دخولها عامل  وال��ذي يتطلب غنى 
دوؤوب  تعلم  ع��وامل��ه يف  واالإب��ح��ار فيه الكت�ساف  اخل��ط 
بالبحث  ب���داأت  الياأ�س  يعرف  ال  ال��ذي  امل��ب��دع  وب�سرب 
اخلطاطني  ع��امل  تقنيات  اأ���س��رار  ت���زال  وال  لتكت�سف 
رحلة  ل��ت��اأخ��ذه��ا  الغالبية  على  وامل�ستع�سية  اخلفية 
بحثها اإىل العديد من البلدان بهدف �سرب اأغوار بع�س 
�سيالة  جتعله  التي  االأح��ب��ار  ومعاجلة  تركيب  اأ���س��رار 
وكيفية  االأدوات  ون��وع��ي��ة  ب��ه��ا  التحكم  م��ن  ومتكنها 
معاجلتها والتقنيات لتكون اأكرث طواعية بني اأناملها 

يف مد احلرف بان�سيابية.
ي�سار اىل اأن �سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد ال�سويدي 
حمل  ال���ذي  االأول  املحلي  ال��ف��ردي  معر�سها  نظمت 
عنوان “فاطمة احلب وال�سالم” يف العا�سمة اأبوظبي 
العاملية  القمة  م��ع  بالتزامن  املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  يف 
مهداة  اأع��م��ال  �سبعة  �سم  ال��ذي  ال��ربمل��ان��ات  لرئي�سات 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد  اإىل �سمو 
ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام ال��رئ��ي�����س��ة االأع���ل���ى مل��وؤ���س�����س��ة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  االأ�سرية 

االإمارات«. “اأم 

التي  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  ال����ور�����س  ���س��ه��دت 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  �سمن  امل��ع��رف��ة 
يوا�سل  ال������ذي  ثقايف”  “�سيف 
ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت  اأن�سطته 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
من  ح��ال��ة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة 
الكبري  ال���الف���ت واالإق����ب����ال  ال��ت��األ��ق 
تنظم الأول مرة يف فرتة  باعتبارها 
ال�سيفية  ال��ربام��ج  �سمن  ال�سيف 
العديد  اكت�ساف  مت  حيث  املختلفة 
من املواهب من الطالب املنت�سبني.

ورغ���م ان��ت��ه��اء اال���س��ب��وع ال��راب��ع من 
الثقافية  امل��راك��ز  ال��ربن��ام��ج الزال���ت 
االمور  اأول��ي��اء  م��ن  طلبات  ت�ستقبل 
املو�سيقى  بدورات  ابنائهم  مب�ساركة 
خا�سة يف مراكز الوزارة يف اأبوظبي 

والظفرة.
اإدارة  مدير  النعيمي  عبداهلل  ولفت 
الثقافة  ب��وزارة  احلكومي  االت�سال 
اللجنة  اأن  اإىل  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
الوطني  للربنامج  املنظمة  العليا 
على  ح���ر����س���ت  ثقايف”  “�سيف 
يف  امل�����س��ارك��ة  الثقافية  امل��راك��ز  دع���م 
الطاقة  بزياد  وتوجيههم  الربنامج 
ا�ستجابة  ل����ل����دورات  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�سهدته  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ل���الإق���ب���ال 
الطالب  واإق��ب��ال  ال�سابقة  اال�سابيع 
ب�سكل الفت وهو ما يعك�س موؤ�سرات 
وقدرته  للربنامج  االول��ي��ة  النجاح 

الفاعلة على جذب الطالب.
العليا  اللجنة  اأن  النعيمي  واأ���س��اف 
لي�س  امل��راك��ز  متيز  م�ستوى  تقي�س 
امل�ساركة  االأع���داد  اأ�سا�س  على  فقط 
اكت�سافه  ب��ق��در  ال����ربام����ج،  وح��ج��م 
املنت�سبني،  من  واملبدعني  للمواهب 
وما يقدمه املركز اي�سا من اأن�سطة 
يتوفر  ال  ما  وه��و  ومبتكرة  متميزة 
يف االأماكن االأخرى واملراكز، ليكون 
وطنيا  ب��رن��اجم��ا  ثقايف”  “�سيف 
اأبنائنا  لبناء عقول ومواهب  يهدف 

يف اآن واحد.
واأكد النعيمي اأن البعد عن التقليدية 
ثقايف”  “�سيف  اك�سب  االأن�سطة  يف 
الدورة  انها  اأولياء االمور رغم  ثقة 
االوىل من عمر الربنامج، حيث مل 
تعد الفعاليات جمرد األعاب للت�سلية 
ومت�سية االأوق��ات يف ال�سيف، بقدر 
م����ا ه����ي ب����رام����ج ت��ك��ت�����س��ف امل���واه���ب 
وت��ن��م��ي م��واه��ب��ه��م وت��رع��اه��ا وتثري 
وتو�سع  وف��ك��ره��م  ال���ط���الب  ع��ق��ول 
ل��ه��م خربات  ، وت�����س��ي��ف  م��دارك��ه��م 
حاجة  يف  ه����م  وم���ع���رف���ي���ة  ث��ق��اف��ي��ة 
املجتمع  يحتاجها  وك��ذل��ك  اإل��ي��ه��ا، 
اأبنائه  ط��اق��ات  لتفعيل  االإم���ارات���ي 
حتقيق  يعني  مب��ا  انتمائهم،  ودع���م 

االهداف اال�سرتاتيجية للربنامج.
الفنانة  قالت  مت�سل  �سعيد  وعلى 
ف��اط��م��ة ال��ه��ا���س��م��ي امل�����س��رف��ة على 
املو�سيقى يف مركز  لور�سة  التدريب 
امل��ع��رف��ة يف  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة  وزارة 
اأبوظبي اأن الربنامج الوطني �سيف 

ثقايف ي�سكل اأهمية بالغة، خ�سو�سا 
يف ا�ستك�ساف املواهب لدى االأطفال 
وتنميتها ورعايتها كما يعد ظاهرة 
مواهب  ل����وج����ود  ت����ه����دف  ���س��ح��ي��ة 
يف  الفن  م�سرية  توا�سل  مو�سيقية 
االمارات وتربط حلقاتها مع بع�سها 
املوؤ�سرات  اأن  اإىل  الف��ت��ة  ال��ب��ع�����س، 
االأولية من خالل اال�سابيع ال�سابقة 
الدورة  يف  لديها  اأن  ت��وؤك��د  ل��ل��دورة 
بالفعل  املوهوبني  الطلبة  عددا من 
الرعاية  ي�����س��ت��ح��ق��ون  امل��و���س��ي��ق��ى  يف 

وتنمية موهبتهم.
الرغم  على  اأن��ه  الها�سمي  واأ�سافت 
املنت�سبني للدورة  اعداد  اكتمال  من 
الربنامج  م��ن  االول  اال���س��ب��وع  منذ 
ت�ستقبل  مازالت  املركز  اإدارة  اأن  اال 
برغبتهم  االم��ور  اولياء  طلبات من 
لدورة  وبخا�سة  ابنائهم  احل���اق  يف 
يف  االوىل  امل��رة  تعد  التي  املو�سيقى 
برنامج  فيها  ينظم  ال���ذي  ال��دول��ة 
�سيفي لدورات يف املو�سيقى يقدمها 

م��ت��خ�����س�����س��ون ب���اأ����س���ل���وب ع��ل��م��ي يف 
التدريب مما ي�ساعد على خلق جيل 
ال�سغار  املوهوبني  متميز من  واعد 
ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى اخل��و���س يف 
ويتلم�سون  م�ستقبال  ال��ف��ن  جم��ال 

طريقهم يف دروب الفن.
واأو�سحت الها�سمي اأن اأهم ما مييز 
ال�سيفية  ال���ربام���ج  ع��ن  ال��ربن��ام��ج 
ال������وزارة و���س��ع��ت منذ  ان  االخ�����رى 
معايري  ال��������دورات  ل���ه���ذه  االع�������داد 
الأنها  العلمي،  اال�سلوب  على  تعتمد 
ت�ستهدف واعدين تنق�سهم اخلربة 
الفن  دروب  يف  طريقهم  ويتلم�سون 
ولذلك ال بد من معاملتهم باأ�سلوب 
املوهوب  ان  م��وؤك��دة  و���س��ه��ل،  ب�سيط 

احلقيقي �سوف يظهر وي�ستمر.
واأو�سح الدكتور اأحمد �سامي امل�سرف 
على ور�سة املو�سيقى يف مركز وزارة 
الظفرة  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
“�سيف  ال���وط���ن���ي  ال����ربن����ام����ج  اأن 
ثقايف” ياأتي حر�سا من الوزارة على 

اكت�ساف مواهب الطالب االبداعية 
امل������وج������ودة م�����ن خ������الل ال���������دورات 
وامل�سرح  امل��و���س��ي��ق��ى  يف  املتخ�س�سة 
يقدمها  الب�سرية  والفنون  واالدب 
املتخ�س�سني  االأ���س��ات��ذة  م��ن  نخبة 
يعملون  الذين  االربعة  املجاالت  يف 
لالرتقاء  اأ����س���اب���ي���ع   6 م�����دار  ع��ل��ى 
والتي  منهم  للمبدعني  مبواهبهم 
�سوف ترعاهم الوزارة لي�سبحوا من 

املبدعني املتميزين يف الدولة.
خالل  م����ن  ال���������وزارة  اأن  واأ������س�����اف 
عن  تبحث  الوطني  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
ال�سغار  م��ن  وامل��ت��م��ي��زي��ن  امل��ب��دع��ني 
امل�ستقبل  يف  �ساحلة  ب��ذرة  ليكونوا 
واالأكرث  االأف�سل  اإعطاء  على  قادرة 

متيزا.
ال��ك��ب��ري من  االإق���ب���ال  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
اأوالدهم  لت�سجيل  االأط��ف��ال  اأول��ي��اء 
لديهم  امل��واه��ب  واكت�ساف  املركز  يف 
وف���ن���ي���ا، يعود  ث��ق��اف��ي��ا  ورع���اي���ت���ه���م 
تدريب  ع��ل��ى  االأه�����ايل  ح��ر���س  اإىل 

املو�سيقية  االآالت  ع��ل��ى  اأط��ف��ال��ه��م 
بجانب  ب����ذائ����ق����ت����ه����م،  ل�����الرت�����ق�����اء 
التعليم،  ج�������ودة  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه���م 
ف��امل�����س��رف��ون يف ك��اف��ة ال���ور����س لهم 
واأك��رب دليل على  التعليم،  خ��ربة يف 
مركز  يف  امل��و���س��ي��ق��ي  دورات  ذل����ك 
طلبات  يوميا  ت�سهد  ال��ذي  الظفرة 
ا�ستكمال عدد  بالدورة رغم  التحاق 
ومع  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  م��ن��ذ  املنت�سبني 
زيادة  على  املركز  ادارة  ا�سرت  ذل��ك 
الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال اأكرب 

عدد ممكن من الطالب.
اك��ت�����س��ف العديد  اأن����ه  ���س��ام��ي  واأك�����د 
املنت�سبني  الطالب  املواهب من  من 
م�ستقبل  ل���ه���م  ي���ت���وق���ع  وال�����ذي�����ن 
رعايتهم  مت  اذا  املو�سيقى  يف  كبري 
وا���س��ت��ك��م��ال ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى م���دار 
ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة م�����س��ريا اإىل ان 
ور�سة �سيف ثقايف يف املو�سيقى االن 
اأبجديات  الطالب  تعلم  على  تركز 
بعدها  ليوا�سلوا  املو�سيقية  اللغة 

املختلفة  املو�سيقى  ف��ن��ون  مم��ار���س��ة 
ك��م��ا مت ت��ق�����س��ي��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال�����دورة 
للكورال  االوىل  جم��م��وع��ت��ني  اإيل 
فيها  وي�ستخدم  ل��ل��ع��زف  واالخ����رى 
كالبيانو  املو�سيقية  االآالت  بع�س 
واجليتار  واالأورج  وال��ع��ود  والكمان 
موا�سلة  ان  اإىل  م��ن��ب��ه��ا  وغ���ريه���ا، 
املوهوبني  ال��ط��الب  ه����وؤالء  ت��دري��ب 
جمهود  اإىل  وحت��ت��اج  �سعبة  مهمة 
حمرتفني  اإىل  بهم  للو�سول  كبري 

وفنانني عامليني.
الثقايف  ال��ظ��ف��رة  م��رك��ز  ي�سهد  ك��م��ا 
والذي  الت�سجيل  على  كبريا  اإقباال 
ل��ل��راغ��ب��ني يف  اب���واب���ه  ي��ف��ت��ح  الزال 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ب��ربن��ام��ج ���س��ي��ف ثقايف 
وال����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى امل��واه��ب الفنية 
اأربعة  تنفيذ  خ���الل  م��ن  واالأدب���ي���ة 
امل�سرح  دورة  وه���ي  رئي�سية  دورات 
حممود  امل��خ��رج  عليها  ي�سرف  التي 
املعداوي وتت�سمن التعريف بعنا�سر 
ال��ع��ر���س امل�����س��رح��ي واأ���س��ا���س��ي��ات فن 

امل�سرحية،  التمارين  وبع�س  امل�سرح 
م��ن تقدمي  االأدب��ي��ة  ال��ور���س  ودورة 
����س���ك���ري���ة م�����س��ط��ف��ى وت����ت����ن����اول كل 
ي���وم م��و���س��وع اأدب����ي ل��ل��ت��دري��ب عليه 
ك���ل جمال  امل����واه����ب يف  واك���ت�������س���اف 
منها، اإىل جانب دورة الفن الب�سري 
ويقوم  ف��رح��ات  حم��م��د  تنفيذ  م��ن 
املج�سمات  ع��ل��ى  امل���واه���ب  ب��ت��دري��ب 
واالأعمال  وتنفيذها  عملها  وكيفية 
ال����ي����دوي����ة م���ث���ل ال����ب����ري ال����رتاث����ي 
وبع�س م�سغوالت الزينة والزخرفة 
والنوافري وتلوين اخلو�س والر�سم. 
امل�����س��ج��ل��ني م���ن البنني  وب���ل���غ ع����دد 
نفذ  ك��م��ا   247 ب���امل���رك���ز  وال���ب���ن���ات 
والدورات  الور�س  جانب  اإيل  املركز 
الور�س  م���ن  جم��م��وع��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
اجلهات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ف���رع���ي���ة 
املحلي مبنطقة  املجتمع  وموؤ�س�سات 
الظفرة منها ور�سة التوعية باأخطار 
املخدرات بالتعاون مع فرع مكافحة 
املنطقة  �سرطة  مبديرية  امل��خ��درات 
�سالح  اأول  امل���الزم  قدمها  الغربية 
التوا�سل  وور����س���ة  احل���م���ادي  رب��ي��ع 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع مركز  االج��ت��م��اع��ي 
وزارة  بالغربية  االإجتماعي  الدعم 
الرائد �سلطان  الداخلية من تنفيذ 
ال��ي��ح��ي��ائ��ي، و ور���س��ة ثقافة  خ��ل��ف��ان 
التطوع بالتعاون مع الهالل االأحمر 
نفذها  ال���ظ���ف���رة  ف�����رع  االإم������ارات������ي 
حم��م��د احل����م����ادي ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
مدرب  نفذها  العربي  اخل��ط  ور�سة 
والت�سكيلي  ال��ب�����س��ري  ال��ف��ن  دورة 
حممد فرحات، باالإ�سافة اإىل ور�سة 
بالتعاون  العامة  ال�سحية  التوعية 
النور  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م���ع جم��م��وع��ة 
اإب��راه��ي��م عبد  ال��دك��ت��ور  تنفيذ  م��ن 
ال�سعادة  ق���دم ور���س��ة  ك��م��ا  ال���وه���اب، 
مب����ك����ارم االأخ���������الق ب���ال���ت���ع���اون مع 
االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
الواعظ  ال��ظ��ف��رة  ف����رع  واالوق�������اف 

الدكتور زكريا حممد.

املعر�س الدويل الأول حلرم طحنون بن زايد بربيطانيا ي�سهد اقبال وا�سعا

دورات »�سيف ثقايف« يف املو�سيقى تتاألق مبركزي اأبوظبي والظفرة
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�سومر  اإمي���ي  اإىل  بالن�سبة   Snatched ُيعترب 
ت��راج��ع��اً يف م�����س��ريت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�سهد 
�سخ�سية  اإم��ي��ل��ي،  دور  ت����وؤدي  م��ت��وا���س��اًل.  ت��ق��دم��اً 
الفتاة البي�ساء املعتادة املثرية للجدل، والرنج�سية، 
لنف�سها. ولكن  التقاط �سور  التي تهوى  واالأنانية 
ما من نقد حاد لزعزعة هذه ال�سخ�سية، بخالف 
اأعمالها يف  اأف�سل  بع�س  ما جنحت يف حتقيقه يف 
 ،Inside Amy Schumer ب��رن��اجم��ه��ا 

الذي ُيعر�س على حمطة )كوميدي �سنرتال(.
اإىل  اأق�����رب   Snatched ي���ب���دو  ال��ع��ك�����س،  ع��ل��ى 
م�سودة فيلم منه اإىل ن�س متكامل العنا�سر يحفل 
الكاتبة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ب��ال��دع��اب��ات. رمب��ا مل ينجح 
وكاتي  ل�����س��وم��ر  ع��م��ل  اأول  ه���ذا  اأن  وال��ب��ط��ل��ة، مب��ا 
تقّرر  التي  اإميلي  الفيلم ق�سة  ديبولد معاً. يروي 
بعد انف�سالها عن �سريكها ا�سطحاب اأمها ليندا يف 
عطلة ال ميكنها ا�ستعادة ثمنها اإىل االإكوادور نظراً 
اأ�سدقاءها  اأن  االأخ��رى )يبدو  اإىل غياب اخليارات 
قائلة:  لليندا،  بالت�سكي  تبداأ  عندما  يكرهونها(. 
)ال متعة يف خ�سارة املال(، رمبا تت�ساءل عما اإذا كان 

اأحد من امل�ساهدين يقوم باملثل.
اإميلي  ت��ع��ّر���س  االإك�������وادور،  يف  ال��ث��اين  يومهما  يف 
اإثارة  حماولتها  اأث��ن��اء  للخطف  ووال��دت��ه��ا  نف�سها 
ُي���دع���ى جيم�س  اإع����ج����اب رج����ل ب���ري���ط���اين ج�����ذاب 
ال�سقراوان  امل��راأت��ان  تنطلق  وهكذا  ب��امت��ان(.  )ت��وم 
الهرب  حت���اوالن  فيما  غريبة  رحلة  يف  البائ�ستان 
بع�س  تكت�سفان  الرحلة،  وخ��الل  خاطفيهما.  من 

االأوجه يف �سخ�سيتيهما.

اإخفاق الهدفني
امل�����س��اه��د بقدر  ت�����س��وي��ق  اإىل  ال��ق�����س��ة  ت�����س��ع��ى ه���ذه 
اإ���س��ح��اك��ه، اإال اأن���ه���ا ت��خ��ف��ق يف ب��ل��وغ ال��ه��دف��ني. ال 
اإذا كان  راأي حول ما  اإىل  التو�سل  الن�س  ي�ستطيع 
اأو نكرهها، فهي ام��راأة �سيئة  اإميلي  اأن نحب  علينا 
تعامل َمن يحبونها بق�سوة وتعتمد على �سذاجتها 
وغبائها الوا�سحني لت�سق طريقها يف احلياة. لكن 
النهاية عن هذه احلبكة وينتقل  الفيلم يتخّلى يف 

مفادها  بر�سالة  ليختم  الفتيات(  )ق��وة  حمور  اإىل 
اأن الن�ساء ي�ستطعن االعتماد اإحداهن على االأخرى 
اأو عدميي  اأ����س���راراً  ع��م��وم��اً  ي��ك��ون��ون  ال��رج��ال  الأن 

الفائدة.
اأخرى  اأوجه  اأي�ساً من خالل  التاأرجح  يتجلى هذا 
يف هذا العمل الفكاهي. على �سبيل املثال، يت�سّمن 
الفيلم م�سهداً مقززاً ت�سعر اأال مكان له يف الق�سة، 
ف�ساًل عن اأنه اأق�سر من اأن يرتك اأي تاأثري. كذلك 
يفتقر Snatched، الذي اأخرجه جوناثان لفني، 
اإىل الطاقة والقوة. تطول م�ساهده وت�ستمر اإىل اأن 
ت�سبح مملة. ف�ساًل عن ذلك، تبدو الو�سالت بني 
امل�ساهد غريبة وتفتقر اإىل ال�سال�سة. نتيجة لذلك، 
ت�سعر باأن هذا العمل برمته جمرد روؤو�س اأقالم عن 

فيلم حتتوي على اأفكار ناق�سة ال تكتمل البتة.

فكاهة تافهة
قد   Snatched ب���اأن  الفيلم  ب��داي��ة  م��ع  ت�سعر 
العمل  ه��ذا  يعتمد  ول��ك��ن  عن�سرياً،  ط��اب��ع��اً  يتخذ 
املتحدرين  عن  مقززة  منطية  اأفكار  على  ب��اإف��راط 
دعابة  ُيطلق  اأن���ه  ع��ن  ف�ساًل  التينية،  اأ���س��ول  م��ن 
مريعة عن كيفية لفظ كلمة welcome )اأهاًل 

باالإنكليزية( بلهجة ما.
هذا  يف  الفكاهة  عن  منوذجاً  الدعابة  ه��ذه  ت�سّكل   
متعجباً  ال�سا�سة  اإىل  تنظر  جتعلك  التي  الفيلم، 

بدل اأن ت�سحك م�ستمتعاً.
ب�سورة  البي�ساء  امل����راأة  غ��ال��ب��اً  العمل  ه��ذا  ي�����س��ّور 
�سيئة: امراأة غبية، و�سطحية، ومهوو�سة بالرجال، 
على  لت�ستعر�سها  حياتها  بتجميل  اإال  ت��اأب��ه  وال 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي. اأم����ا امل�����س��يء حقاً 
املريعة  ال��ك��ربي��اء  ت��ل��ك  فيبقى   Snatched يف 
املراأتان  هاتان  ت�سّكل  اإليها:  ي�ستند  التي  امل�ستهلكة 
اأنهما  ي��ع��ت��ق��دان  ب��ن��ف�����س��ي��ه��م��ا  م��ه��وو���س��ني  ك��ائ��ن��ني 
واالغت�ساب،  اخل���ط���ف،  خل��ط��ر  دوم�����اً  م��ع��ر���س��ان 
اإىل  ال��غ��رب��اء. م��ا م��ن �سبيل  واالجت���ار بالب�سر م��ن 
اإنعا�س مفهوم يعود اإىل قرن م�سى، حتى لو جلاأَت 

اإىل الربيق الزائف لفكرة متكني املراأة.

هيالري داف �سحية عملية �سرقة!
مُت�سي املمثلة هيالري داف حالياً، اإجازتها مع ابنها لوكا يف كندا، وحل�سن 
احلظ ان داف اختارت ان تبتعد لب�سعة ايام وذلك الن �سقتها قد تعّر�ست 

لل�سطو من قبل جمموعة من ال�سارقني.
ويف ات�سال اجرته اإحدى املحطات التلفزيونية االجنبية مع م�سدر مقرب 
من هيالري، طماأن االخري حمّبيها عن و�سعها، اال انه مل يخف خوف داف 
مما حدث: "هذا الو�سع خميف ومزعج، ولكن هيالري ممتنة الأن عائلتها 
وموظفيهاو منزلها وحيواناتها االأليفة كلها بخري." وا�ساف: "ان هيالري 
متتلك فريقاً امنياً كبرياً يعمل مع ال�سلطات املعنية حول ك�سف تفا�سيل 

هذا احلادث".
ُيذكر ان مبلغا كبريا من املال وبع�س املجوهرات �ُسرقوا من منزل هيالري 
من دون ان يدّوي االن��ذار االمني، ما �سكل عالمات ا�ستفهام حول عملية 

ال�سطو هذه.

جا�ستني بيرب يخرج عن �سمته 
بعد اإلغاء جولته

التي  االخ���رية  االخ��ب��ار  بعد  �سمته  بيربعن  العامليجا�ستني  الفنانه  خ��رج 
انت�سرت وهي ان جولة بيرب قد األغيت.

�سانتا  ال�ساطئ يف  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��ب��اب��ارات��زي بيرب  ع��د���س��ات  وق��د ر���س��دت 
مونيكا فيكاليفورنيا، ومت احل�سول على مقابلة معه من قبل احد املواقع 

االلكرتونية االجنبية.
وقال جا�ستني اأن "كل �سيء على ما يرام" وعندما �سئل ان كان قد �سئم من 
ال�سفر واجلوالت اكتفى بالرد: "لقد كنت يف جولة ملدة عامني". كما وطرح 
املرا�سل على بيرب �سوؤااًل عما اإذا كان �سوف يح�سل على ا�سرتاحة، فرد انه 

�سوف يق�سي وقته "وي�سرتيح، و�سيذهب لركوب الدراجات".
وختم بر�سالة جلمهوره "انا احبكم يا �سباب. انتم االف�سل، اعتذر من اأي 

�سخ�س ي�سعر بخيبة اأمل اأو خيانة، مل يكن املو�سوع يف يدي او قراري".
ريا�سة  ميار�س  بيربوهو  جا�ستني  العاملي  الفنان  �سوهد  اخ��رى  جهة  من 

امل�سي مع �سديقة له يف هوليوود هيلز، كاليفورنيا.
اأ�سعل بيرب و�سائل  الوقت. وقد  وكانا ي�سحكان وميازحان بع�سهما طيلة 
عاري  مي�سي  كان  انه  خ�سو�سا  الريا�سي،  مبظهره  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سدر.
بن�سختها  "دي�سبا�سيتو"  اغ��ن��ي��ة:  اأن  ع��ن  االع����الن  مت   ، ���س��اب��ق  وق���ت  ويف 
ب��ي��رب اىل ج��ان��ب ك���ل م���ن الفنانني  االجن��ل��ي��زي��ة، وال���ت���ي ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا 
اال�سبانيني، لوي�س فون�سي و دادي يانكي حطمت رقماً قيا�سياً جديداً وقد 
اأ�سبحت االأغنية االأكرث انت�ساراً يف العامل. يذكر ان هذه االغنية ح�سدت 

اكرث من مليارين ون�سف املليار م�ساهدة على موقع يوتوب.

متى �ستطلق Fifth Harmony البومها اجلديد؟
ال��ث��ال��ث لفرقة  ي��ك��ون االأل���ب���وم  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
عنوان  هو  املرتقب   "Fifth Harmony"

من اختيار اع�ساء الفرقة و�سيكون ذاتي!
وقد ك�سفت مغنيات الفرقة: دينا جني، نورماندي 
بع�س  ب��روك  وعلي  جوريجوي،  لورين  ك���وردي، 
برنامج  �سمن  املنتظر  االل��ب��وم  ح��ول  املعلومات 
يقدمه  ال��ذي   "  The tonight show"

االعالمي جيمي فالون.
فقد كتنب اأكرث من ن�سف االأغ��اين وقد تعاونت 
 Skrillex، م��ن��ه��م  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  ع����دد  م���ع 
  Monsters & Strangerz
 Harmony Samuels، Sebastian

..Kole، Dreamlab، Poo Bear
من  والع�سرين  اخلام�س  يف  االل��ب��وم  و�سي�سدر 
منذ  للمجموعة  األ��ب��وم  اول  وه��و  اآب-اغ�سط�س، 

رحيل كاميال كابيلو.

لمراأتني  غريبة  رحلة   ..Snatched
حتاولن الهرب من خاطفيهما

يف  ذريعًا  ف�صاًل   ،Ghostbustersو  The Heat اأّلفت  التي  ديبولد،  كاتي  ال�صابة  الكاتبة  ف�صلت 
فيلمها ال�صينمائي الثالث Snatched. ت�صّكل هذه الق�صة عن خطف اأم وابنتها من بطولة اإميي �صومر 

وغولدي هون خيبة اأمل كبرية.
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ف على الآثار اجلانبية لهواء  تعرَّ
التكييف على ال�سحة يف ال�سيف

ومعظم  الليل  مت�سية  لكن  احل��ار،  الطق�س  يف  منع�س  اأم��ر  الهواء  تكييف 
اأوقات النهار يف مكان مكّيف له اآثار جانبية على ال�سحة. اإليك ما حتتاج 
اأماكن  يف  الوقت  من  طويلة  ف��رتات  البقاء  اآث��ار  اأه��م  من  عنها:  معرفته 
مكيفة الهواء جفاف الب�سرة، الأن التكييف ميت�س الرطوبة من الهواء ومن 
اجل�سم اأي�ساً. كذلك نتيجة عدم ال�سعور بحرارة الطق�س يتاأّجل االإح�سا�س 
بالعط�س، ما يزيد من جفاف اجل�سم. وعند مت�سية الليل يف غرفة مكيفة 
16 درج��ة مئوية ومعها تنخف�س  اإىل  الغرفة  قد تنخف�س درج��ة ح��رارة 
العط�س  مثل  ال���ربد  اأع��را���س  بع�س  على  فت�سحو  اأي�����س��اً،  اجل�سم  ح���رارة 
وان�سداد االأنف. ويعترب ال�سعور امل�ستمر بالتعب بعد مت�سية اأوقات طويلة 
يف بيئة مكيفة الهواء اأثناء ال�سيف اأمر متوقع، الأن عملية جتديد الهواء 
النقي، وقد ي�ساحب  الهواء  اأدن��ى، فيتم حرمان اجل�سم من  اإىل حد  تقل 
ال�سعور بالتعب بع�س م�ساكل يف التنف�س، واأوجاع يف الع�سالت واملفا�سل. 
لتجنب هذه االآثار اجلانبية ا�سرب املاء بانتظام حتى لو مل ت�سعر بالعط�س، 
واحر�س على جتديد هواء الغرفة بانتظام اأكرث من مرة يومياً، واإغالق 

التكييف لبع�س الوقت خالل اليوم.

5 ع�سائر منا�سبة للم�سابني بال�سكري
ِرّي اإىل اأكل املزيد من اخل�سروات والفواكه للح�سول على  كَّ يحتاج مري�س ال�سُّ
االألياف، فاإذا كنت جتد �سعوبة يف احل�سول على الكمية املطلوبة من االألياف 
يومياً؛ ميكنك اإعداد ع�سائر طبيعية من الفواكه واخل�سروات التي ال تت�سبب 
وتزويد  ال��وزن،  خف�س  على  الع�سائر  هذه  ت�ساعد  كما  ال�سكر،  ن�سبة  رفع  يف 

اجل�سم باملغذيات املطلوبة وهي:
 – الع�سري االأحمر: الإعداد هذا الع�سري �ستحتاج اإىل جزرتني، وحبتني من 
الطماطم، وحبة من الفلفل االأحمر، ون�سف كوب من جوز الهند املب�سور، �سع 

املكونات يف اخلالط، وتناول الع�سري دون تقليب.
اأخ�سر،  – الع�سري االأخ�سر: مكونات هذا الع�سري: حبة خيار، وحبة تفاح   
النعناع،  اأو  الكزبرة اخل�سراء  وربع كوب من  اأو اخل�س،  ال�سبانخ  وكوبان من 

و�سريحة من الزجنبيل، ون�سف ليمونة )حام�س( مق�سورة.
واالألياف،  باملغذيات  غنية  تركيبة  على  لتح�سل  اخل��الط  يف  املكونات  ا�سرب 

ِرّيات. كَّ وي�ساعد هذا الع�سري على تاأجيل ا�ستهاء ال�سُّ
و5 حبات  اجل���زر،  م��ن  4 حبات  الع�سري:  ه��ذا  احل���ار: مكونات  – الع�سري   
الفلفل  من الطماطم، وحبة فجل، و�سريحة من الزجنبيل، و�سريحتان من 

االأخ�سر احلار.
 – توليفة االأخ�سر واالأحمر: تت�سمن مكونات هذا الع�سري 4 حبات من اجلزر، 

كوبني من ال�سبانخ اأو اخل�س، مع قليل من اأوراق النعناع اأو البقدون�س.
َتاز هذا الع�سري بن�سبة �سعراته القليلة، وكمية فيتامني “اأ” وفيتامينات  ومَيْ

الكولي�سرتول. تقلل  اأخرى  ومعادن  احلديد  جانب  اإىل  “ب” الكبرية، 
االأحمر  الفلفل  م��ن  ح��ب��ات   4 الع�سري:  ه��ذا  مكونات  املنع�س:  الع�سري   –  
واالأخ�سر، و6 حبات من الطماطم، ور�سة من كل من: امللح، والقرفة، والفلفل 

االأ�سود، والكركم.
وي�ساعد هذا الع�سري على التخ�سي�س، اإىل جانب تزويد اجل�سم بتوليفة رائعة 

من املعادن والفيتامينات واملغذيات الدقيقة.

من مكت�صف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�ض  ا�صم  اطلق  مل��اذا 
الواقعة يف �صحراء م�صر الغربية .

النه ينخف�س عن �سطح البحر مبقدار 134 مرتا .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ساعر فيها ،وقبيلة عذرة 
ين�سب اليها ق�سائد احلب العذري امل�سهور ب�سدة الع�سق والعفة .

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اأول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

مرات باأربع  ال�سم�س  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�س على  اجلاذبية  �سد�س  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ال  ال�سم�س  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  اآلة  االإ�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�س بن  عبا�س  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 

واعظ القرية
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فوائد امل�صم�ض 

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�سم�س يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�سل باحثون 
�سنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�سم�س ي�ساعد يف تن�سيط حدة 
االإب�سار، ويزيد من قوة اجل�سم الدفاعية �سد االأمرا�س لوجود فيتامني 

جداً. عالية  بن�سب  "ايه" فيه 
اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�سابني  ج��داً  امل�سم�س مفيد  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
جيد  ومكافح  لل�سهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخاليا  واالأوردة  لالأع�ساب  مقٍو 

لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
ويو�سف امل�سم�س لالأ�سخا�س الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك الإحتوائه 

على عن�سرين مهمني للمخ وهما الفو�سفور واملاغن�سيوم. 

باحلزن  وال�سعور  والغ�سب  والتوتر  القلق  يعد 
احلالة  ل�سوء  امل�ساحبة  املعروفة  االأعرا�س  من 
حالتنا  اأن  البع�س  يجهله  م��ا  اأن  اإال  امل��زاج��ي��ة؛ 
الع�سوية  احل��ال��ة  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����سً ت��وؤث��ر  النف�سية 
للج�سم، وقد تت�سبب يف م�ساكل �سحية خطرية 

نف�سية وع�سوية.
ويقول ا�ست�ساري واأ�ستاذ م�ساعد املخ واالأع�ساب 
بكلية طب ق�سر العيني بجامعة القاهرة الدكتور 
احلالة  تكون  حينما  اإن��ه  احل�سني:  ح�سن  عمرو 

اجل�سم  اأج��ه��زة  تعمل  جيدة  واملزاجية  النف�سية 
�سوء  اأن  وت��ت��ح�����س��ن وظ��ائ��ف��ه��ا، يف ح���ني  ب��ك��ف��اءة 
احلالة املزاجية يوؤثر �سلًبا على اجلهاز الع�سبي 

الذي ي�سيطر على باقي اأجهزة اجل�سم.
الع�سبي  اجلهاز  عمل  يف  تاأثر  اأي  اأن  وي�سيف: 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى ك��ف��اءة االأج���ه���زة االأخ�����رى كاجلهاز 

اله�سمي اأو املثانة اأو القلب وغريه.
اأن  ميكن  النف�سية  احلالة  �سوء  اأن  اإىل  وي�سري، 
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وظهور  املزمن،  واالإم�ساك  والن�سفي،  التوتري، 
حب ال�سباب، و�سعف الذاكرة.

ت���ده���ور ح��ال��ة بع�س  اإىل  ت�����وؤدي  اأن  ك��م��ا مي��ك��ن 
املر�سى مثل مر�سى ال�سكري والتهاب االأع�ساب 
�سوء  اأن  اإىل  م�����س��رًيا  االأع�����س��اب،  واآالم  احل�سية 
�سعورهم  م��ن  يزيد  اأن  ميكن  النف�سية  حالتهم 
�سببها  اأن  رغ���م  االأم���را����س  ه���ذه  نتيجة  ب����االأمل 
واإيجاًبا  �سلًبا  ت��ت��اأث��ر  لكنها  ب��االأ���س��ا���س  ع�����س��وي 

باحلالة املزاجية.
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تالميذ تايالنديون ي�صاركون يف اإطالق ال�صالحف البحرية يف خليج تايالند يف املركز امللكي التايالندي 
للحفاظ على ال�صالحف البحرية يف �صاتاهيب.   )ا ف ب(

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�س تلجاأ اليه ليباركها من املر�س ومن اإحدى 
ال�سوداء الأنهم كانوا يت�سحون بال�سواد فال ترى منهم غري عيون  الع�سابة  التي كان يطلق عليها  الع�سابات 
النا�س وقد قتلت ورميت يف  البنات ثم يجدها  اإحدى  بارزه �سريرة ي�سلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون 
اجلبل بعد ايام من اختطافها.  ا�ستمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�سعيفة ياأتي افراد الع�سابة ي�سرخون 
طالبني مااًل وغ��الاًل وحيوانات ثم يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�سباب من ابيه وق��ال: ابي اريد ان 
اأ�سرح لك ب�سيء يف �سدرى.. ان �سوت زعيم هذه الع�سابة ي�سبه �سوت واعظ القرية، واق�سم اين عندما �سمعته 

ظننته هو، فانا ابداً مل ارحت اليه.
 فنظر االأب العجوز وقال: كان يف �سدري هذا ال�سئ ومل ا�ستطع البوح به.. لن نتكلم كثرياً ، اذهب واجمع من 

اأ�سدقائك من حتب ودعهم ياأتون �سراً .
واتفق اجلميع على خطة تتطلب  ي��زداد عددهم  يوم  ايام وكل  لعدة  �سراآً  واأ�سدقائه يجتمعون  ال�ساب  ا�ستمر 
احلر�س التام، ويف اليوم املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�س، ف�سقطت على 
االأر�س وتفرقت وامتالأ املكان بها، كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�سابة، انه مكاناً �سيق ملدخل �ساحة وا�سعة 
هي القرية و�سوقها.. جاء من �سكب الزيت على الق�س وبع�س املواد التي ت�ستعل، وجاء من ذر البارود ووقفوا 
على املدخل ال�سيق ليمنعوا خروج النا�س، وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم 
التي �سرخت و�سهلت كثريا واألقت بهم على االأر�س و�سط النريان، وقاموا يجرون م�سرعني ليطفئوا النار 
اأم�سكت به  راأ�سه الذي  اأم�سكت بهم و�سط طلقات ر�سا�س �سباب القرية، وحني نزع زعيمهم عنه غطاء  التي 
النريان فاذا به واعظ القرية، وهنا فقط عرف النا�س ما ع�سوا فيه من خداع وغ�س، يومها مل ينجو احد من 

تلك الع�سابة بل حر�س ال�سباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�س الذي عا�سوا فيه زمناً. 


