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ملاذا ت�صدر رقائق البطاط�س �صوًتا عالًيا ؟

ال�صوت  وراء  احلقيقي  ال�صبب  عن  اأك�صفورد  جامعة  يف  دكتور  ك�صف 
العايل الذي ي�صدر عن اأكيا�س رقائق البطاط�س املقلّية.

الكي�س  اأّن  �صبين�س  ت�صارلز  التجريبي  النف�س  الدكتور يف علم  ووجد 
ال�صاخب والرقائق املقرم�صة للغاية يجعالن طعم البطاط�س اأف�صل. 
وبح�صب �صحيفة الديلي ميل الربيطانّية نقالاً عن �صبين�س، اإذا كان 
باإمكانك اأْن ت�صمع �صوت حفيف كي�س رقائق البطاط�س، فهذا يجعل 

مذاق الوجبات اخلفيفة اأف�صل.
واأجرى �صبين�س "جتربة �صوتّية"، تناول يف خاللها امل�صاركون رقائق 

البطاط�س املقرم�صة وهم وا�صعني �صماعات الراأ�س.
فقالوا اإّنهم مل ي�صتمتعوا مبذاق الرقائق عندما مل يتمكنوا من �صماع 
ت�صتخدم هذه  املُ�صنِّعة  ال�صركات  اأَنّ  �صبين�س هي  قرم�صتها. ونظرية 
املعلومة وجتعل الأكيا�س وكذلك رقائق البطاط�س ت�صدر اأ�صواتاًا قدر 

الإمكان، جلعل مذاقها اأف�صل.

نظام جديد لك�صف املنتجات املغ�صو�صة
مع انت�صار املنتجات وال�صلع املقلدة يف الأ�صواق باأقل من �صعرها عن 
تنتج  التي  لل�صركات  �صرر  يف  ت�صبب  ال��ذي  -الأم���ر  الأ�صلية  ال�صلع 
املنتجات الأ�صلية- بدت احلاجة ملحة لأفكار بهدف احلد من الغ�س 

التجاري.
وتو�صل فريق بحثي من جامعة نيويورك يف اأمريكا، اإىل نظام نوعي 
ميكنه التمييز بني املنتجات الأ�صلية واملقلدة املماثلة لها، با�صتخدام 
على  تنطوي   ،”Entrupy“ ا�صم  عليها  اأطلقوا  ُمتطورة  تقنية 

خوارزميات الذكاء ال�صطناعي وتطبيق ذكي.
وذكر تقرير ن�صره موقع newsnation اأن النظام املقرر اإ�صداره، 
ام�س الأول الإثنني، يخزن داخله بيانات 3 ماليني من �صور املنتجات 
العاملية املختلفة، وتت�صمن الأقم�صة واجللود واحلبوب والإلكرتونيات 

ولعب الأطفال والأحذية.
ويوؤّكد الباحثون على ن�صبة دقة النظام يف ت�صنيف املنتجات اأكرث من 
اإدراج التطبيق يف الهواتف الذكية، اإذ ُيعد �صهل  عرب  ويعمل   ،98%
ال�صتخدام يف التحقق من املواد امل�صتهلكة يومياًا من نظريتها املزيفة، 

دون اإتالف املنتجات الأ�صلية.

يحرتفن �صناعة الزعرت البلدي ليعينهن على احلياة
جلاأت �صيدات فل�صطينيات من بلدة برقني قرب مدينة جنني �صمال 
ال�صفة الغربية املحتلة، اإىل الزعرت البلدي الذي ت�صتهر به فل�صطني 
فاحرتفن حت�صريه على الطريقة الفل�صطينية التقليدية، وت�صويقه 
يعينهن  دخ��ل  م�صدر  لهن  ليوفر  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب 

على احلياة.
وتقوم عدد من ن�صاء البلدة بجمع الزعرت البلدي الذي ينمو يف مزارع 
البلدة، وينظفنه ويقمن بتجفيفه حتت حراة ال�صم�س، ومن ثم خلطه 
بال�صم�صم وال�صماك البلدي الذي يتم حتمي�صه على طريقة الأجداد، 

ومن ثم خلطه بزيت زيتون بلدي، وي�صبح جاهزااً لالأكل.
ل�24:  حديث  يف  برقني  �صيدات  جمعية  من  خملوف  اأميمة  وقالت 
"بداأت يف �صناعة الزعرت لال�صتخدام املنزيل، على الطريقة التقليدية 
الفل�صطينية، وبا�صتخدام الزعرت البلدي وال�صم�صم البلدي، وكل من 

كان يتذوق الزعرت كان يوؤكد على طعمه املميز.
واأ�صافت: بداأت بزراعة الزعرت يف املنزل، ومن ثم اجتهت اإىل املزارعني 
الذين يزرعون الزعرت البلدي، ومن ثم تطورت الفكرة اإىل �صناعة 
عدد  عرب  املنتج  وت�صويق  برقني،  �صيدات  جمعية  طريق  عن  الزعرت 
اأن اجلمعية تنتج  اإىل  املنتجات، وبيعها للزوار. واأ�صارت خملوف  من 
للزوار  بيعها  ت�صوق منتجاتها عرب  واأنها  الزعرت،  اإىل جانب  املفتول 
والتجار، ل �صيما زوار م�صار اإبراهيم الثقايف التاريخي الذي مير من 
بلدة برقني، ومن ثم ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي للت�صويق. 
واأكدت اأن ما مييز هذا النوع من الزعرت الفل�صطيني، هو ا�صتخدام 
كل �صيء بلدي، الزعرت وال�صماك وال�صم�صم، ونا�صدت خملوف الن�صاء 
الغذائية  باملنتجات  للعمل  اإب��داع��ي��ة  ط��رق  اإي��ج��اد  يف  الفل�صطينيات 
على  يعينهن  مميز  دخ��ل  لهن  يوفر  م��ا  منازلهن،  داخ��ل  وال��رتاث��ي��ة 

ظروف احلياة ال�صعبة. 
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اكت�صاف 3 مقابر اأثرية 
يف املنيا مب�صر 

اكت�صفت ثالث مقابر  اإن بعثة تابعة لها  امل�صرية ام�س  الآث��ار  قالت وزارة 
اأثرية مبحافظة املنيا على بعد نحو 240 كيلومرتا جنوبي القاهرة.

اإن املقابر تقع مبنطقة الكمني ال�صحراوي جنوب  وقالت ال��وزارة يف بيان 
غربي مدينة �صمالوط واإنها عرثت داخلها على توابيت ذات اأ�صكال واأحجام 

خمتلفة.
وجاء يف البيان اأن من املرجح اأن تاريخ املقابر يعود اإىل ما بني ع�صر الأ�صرة 
ال�صابعة والع�صرين والع�صر اليوناين الروماين بناء على درا�صة ال�صواهد 

الأثرية املوجودة بها.
املقابر  اإن  ب���ال���وزارة  امل�صرية  الآث����ار  ق��ط��اع  رئي�س  ع�صماوي  اأمي���ن  وق���ال 
املعماري عن باقي املقابر بحيث تتكون املقربة الأوىل  طرازها  يف  "تختلف 
من بئر للدفن العمودي حمفور يف ال�صخر من ال�صمال اإىل اجلنوب يوؤدي 
اثنان لمراأتني  بينها  توابيت  اأربعة  بداخلها على  للدفن عرث  اإىل حجرة 

واثنان لرجلني اإ�صافة اإىل ت�صع فتحات للدفن بها بقايا دفنات".
ب��ئ��ر ع��م��ودي حم��ف��ور يف ال�صخر  ت��ت��ك��ون م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  "املقربة  واأ����ص���اف 
ال�صمالية حيث عرث بداخلها  الناحية  الأوىل من  وحجرتني للدفن. تقع 
على اجلزء ال�صفلي من غطاء تابوت وبقايا خ�صبية لتابوت اآخر كما عرثت 
طفل  لدفن  اإحداها  ا�صتخدمت  للدفن  فتحات  �صت  على  بداخلها  البعثة 
من  العمودي  البئر  نهاية  يف  م��وج��ودة  فهي  الثانية  احلجرة  اأم��ا  �صغري. 

الناحية اجلنوبية وهي بدون فتحات وعرث بها على بقايا تابوت خ�صبي".

اأول معر�س افرتا�صي 
لل�صياحة حول العامل

بالعديد  ال�صياحة يف م�صر  اأزمة  دفعت 
من العاملني يف القطاع اإىل الن�صراف 
مل��ج��الت اأخ���رى، يف ظ��ل ت��ده��ور وا�صح، 
ب���داي���ة  م����الم����ح  ب���ع�������س  ظ����ه����رت  واإن 
فردية  ال�صتفاقة من خالل حم��اولت 

لبع�س ال�صركات ورجال الأعمال.
ول���ك���ن ���ص��ري��ف رم�����ص��ان وه����و �صاحب 
اإحدى �صركات الت�صويق الرقمي، اتخذ 
ف��ك��رة ج��دي��دة ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة حماولة 
ال�صياحية  لل�صركات  فر�س  خللق  قوية 
ال�صوق مببادرة مكان  واإنعا�س  يف م�صر 
مع  ح����وار  يف  رم�����ص��ان  وق����ال   .360
معر�س  اأول  تعد  امل��ب��ادرة  اأن  ن��ي��وز  اإرم 
الفكرة  وج������اءت  اف���رتا����ص���ي،  ���ص��ي��اح��ي 
اأن���ه م��ن ال�صعب جتميع  ان��ط��الق��ااً م��ن 
لت�صويق  والفنادق  ال�صياحية،  ال�صركات 
نف�صها، وعرو�صها للم�صريني لتن�صيط 
ا ل�صيق الوقت.  ال�صياحة الداخلية نظراً
 360 م��ك��ان  ���ص��ف��ح��ة  اإىل  وب���ال���دخ���ول 
مب��وق��ع ف��ي�����ص��ب��وك، جت���د ن��ف�����ص��ك اأم����ام 
اأونالين  لل�صياحة  معر�س  اأول  ع��ب��ارة 
يف العامل ميكن التجول فيه عن طريق 
 Virtual الف��رتا���ص��ي��ة  ال���رح���الت 

طري"  يا  "قول 
ين�صط الذاكرة 
بحكايا املهجرين 
لإنعا�س  دوؤوب���ة  حم���اولت  �صمن 
ال���ذاك���رة امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة مبا 
جرى على الأرا�صي الفل�صطينية 
متحف  ي�صت�صيف   1948 ع���ام 
حم��م��ود دروي�����س امل��ع��ر���س الفني 
"قول يا طري" الذي ميتاز بال�صرد 
واحلكايات التي يرويها اأ�صخا�س 
رح��ل��وا ع��ن ق��راه��م ومدنهم قبل 
نحو 70 عاما ف�صال عن عر�س 

مقتنيات و�صور.
املعر�س تنظمه يف رام اهلل موؤ�ص�صة 
الرواة بالتعاون مع دائرة الثقافة 
يف منظمة التحرير الفل�صطينية 
وموؤ�ص�صة  ال���دمن���ارك���ي  وال��ب��ي��ت 
ا�صم  اإن  النا�صر. ويقول منظموه 
قول يا طري يرجع اإىل اأن الطائر 

هو رمز تناقل احلكايات.
وقالت فيحاء عبد الهادي مدير 
ع��ام موؤ�ص�صة ال���رواة ل��روي��رتز يف 
"بداأنا  امل��ا���ص��ي  الأح����د  الف��ت��ت��اح 
منذ العام 2012 بجمع الرواية 
ال�صفوية لالجئني الفل�صطينيني 
عام  بيوتهم  م��ن  ه��ج��روا  ال��ذي��ن 
يف  الآن  لغاية  وجنحنا   1948

�صفوية. رواية  جمع 115 
الروايات  ه���ذه  جميع  واأ���ص��اف��ت 
ون�صفها  ب���ال�������ص���وت  م�����ص��ج��ل��ة 
منهج  �صمن  وال�صورة  بال�صوت 
ال�صفوية  الرواية  جمع  يف  علمي 
يتوزعن  ب��اح��ث��ة   16 مب�����ص��ارك��ة 
الالجئني  ت���واج���د  اأم���اك���ن  ع��ل��ى 

الرئي�صية.
الفل�صطينيون  ق��ائ��ل��ة:  وت��اب��ع��ت 
ك��ث��رية وخا�صة  ل��دي��ه��م ح��ك��اي��ات 
الذين نخاف عليهم اأن يفارقونا 
الذين  وخ�صو�صا  عنا  وي��رح��ل��وا 
يوم  وي��ت��ذك��روا  النكبة  ي��ت��ذك��روا 
ال��ت��ه��ج��ري ول��ي�����س ال���ه���ج���رة. من 
للنا�س  وتوثيقنا  درا�صتنا  خ��الل 
 48 الذين جرى تهجريهم عام 
وجدنا اأن الغالبية العظمى قالوا 

ُهجرنا‘. بل  نهاجر  مل  ‘نحن 
م�صاهدة  ل���زواره  املعر�س  ويتيح 
اأ�صحاب  م���ن  ل��ع��دد  وال���ص��ت��م��اع 
الروايات عرب فيلم وثائقي  هذه 
تعر�صه �صا�صات تلفاز مثبتة على 
جدران املعر�س اإىل جانب ع�صرات 
والعائلية  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال�����ص��ور 

لالجئني الفل�صطينيني.

"�صي" حتى  فيتامني  ن�صبة  يف  ال��ف��راول��ة  تتفوق  وب��ه��ذا 
على الربتقال والليمون. ومتد الفراولة اجل�صم بالعديد 
من الأحما�س املفيدة للحوامل كما اأن ن�صبة الكال�صيوم 
التغذية  م�����ص��ادر  م��ن  جتعلها  فيها،  وال��زن��ك  واحل��دي��د 

املهمة.
غنى الفراولة بالألياف الغذائية، مثل البكتني وال�صليولوز 
التي حتفز من عملية اله�صم، يجعلها من اأن�صب الفواكه 
ملن يعاين من م�صكالت يف املعدة. وت�صاعد الفيتوكميكال 
الوقاية  يف  بالفراولة  امل��وج��ودة  الثانوية  النباتية  امل��واد 
من ال�صرطانات واأمرا�س القلب والدورة الدموية، وفقا 
اأوم�صاو" الأملاين. ورغم  "اأبوتيكني  لتقرير ن�صره موقع 
املفيدة للج�صم،  الفيتامينات  الفراولة بالكثري من  غنى 
اإل اأن ن�صبة ال�صعرات احلرارية فيها منخف�صة للغاية، ما 

يجعلها منا�صبة للباحثني عن الر�صاقة.

اأفكار لتح�ضري الفراولة
واإمنا  اجل����اري،  ال�صنبور  م��اء  حت��ت  ال��ف��راول��ة  تغ�صل  ل 
اإن��اء به ماء نظيف ومن ثم  يف�صل تنظيفها بو�صعها يف 
اإزالة اجلزء الأخ�صر منها. وللح�صول على اأف�صل طعم 
طازجة.  تناولها  يف�صل  ال��ف��راول��ة،  م��ن  �صحية  وف��ائ��دة 
على  ك��رمي  الآي�����س  اأو  الق�صدة  من  القليل  و�صع  وميكن 
الفراولة خا�صة يف اأيام ال�صيف احلارة. وميكن الحتفاظ 

بالفراولة يف املربد بحد اأق�صى يومني على اأن يتم حفظها 
دون غ�صيل مع احلر�س على التخل�س من الثمار التالفة 

اإذ اأن العفن ينتقل عرب ثمار الفراولة �صريعا.
على  ل��ذي��ذا  طعما  ال��ط��ازج��ة  ال��ف��راول��ة  حبيبات  ت�صيف 
ال�����ص��ل��ط��ات ك��م��ا مي��ك��ن جت��ف��ي��ف��ه��ا وو���ص��ع��ه��ا م���ع اخلبز 
قطع  و���ص��ع  اأو  احلليب  م��ع  �صباحية  كوجبة  املحم�س 
الفراولة املجففة فوق الكيك والتورتات. ومن الأخطاء 
تيب�س"  "كو�صن  مل��وق��ع  وف��ق��ا  ال��ب��ع�����س،  فيها  ي��ق��ع  ال��ت��ي 
اعتقادا  للون  وفقا  الفراولة  حبات  اختيار  هو  الأمل���اين، 
اأقل لذوعة يف الطعم، وهو  الأك��رث حمرة،  الفراولة  باأن 
اإذ ل يك�صف لون الفراولة عادة عن  اعتقاد غري �صحيح 
�صكرية  الفاحتة  احلبات  تكون  فاأحيانا  لذوعتها  درج��ة 
���ص��دي��دة احل��م��رة. والآن بعد  اأك���رث م��ن احل��ب��ات  الطعم 
غ�صلها  وط��رق  للفراولة  اجلمة  الفوائد  على  تعرفت  اأن 
نهاية  قبل  ب�صرائها  ت�صارع  اأن  فعليك  بها،  والحتفاظ 

مو�صمها الق�صري.

اأف�ضل طريقة لتناول الفراولة!
اإّل  من يبداأ يف تناول اأوىل حبات الفراولة ل يكف عادة 
قبل انتهاء الكمية، فطعمها اللذيذ ون�صبة املياه العالية 
خلط  بتجنب  الأط���ب���اء  وين�صح  خفيفة.  يجعلها  فيها 
اإىل  بالق�صدة وكذلك عدم تخزينها، بالإ�صافة  الفراولة 

جتفيفها بعد الغ�صل.
كما  معدنية.  وم��واد  بفيتامينات  اجل�صم  الفراولة  متد 
ي�صكل املاء 90 باملائة منها، ما يجعلها منا�صبة للباحثني 
الر�صاقة. وين�صح الأطباء مر�صى فقر الدم بتناول  عن 
م��ن احلديد،  م��ع��دلت عالية  م��ن  مل��ا حتتويه  ال��ف��راول��ة 
للعظام  املفيد  �صي  بفيتامني  غنية  كونها  على  ع���الوة 

والكال�صيوم واملغن�صيوم املفيد للقلب والدورة الدموية.
Gesundheit." وين�صح اخلرباء، وفقا لتقرير ملوقع
خلط  ب��ع��دم  ال�صحية،  ب��الأخ��ب��ار  املعني  الأمل����اين   "de
بتناولها  ب��ل  ال�صكر  اأو  املخفوقة  الق�صدة  م��ع  ال��ف��راول��ة 
وحدها اأو خلطها مع الزبادي وبع�س الع�صل لتكون وجبة 

�صحية غنية بالعديد من املواد املفيدة للج�صم.
حفظها  املف�صل  الفاكهة  م��ن  لي�صت  ال��ف��راول��ة  اأن  كما 
�صريعا  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ط��ع��م��ه��ا  ت��ف��ق��د  اإذ  ط��وي��ل��ة،  ل���ف���رتات 
يجب  ال�صبب  ولهذا  فيها.  العالية  املياه  معدلت  ب�صبب 
الهتمام بعمليات نقلها وتناولها فور �صرائها، اإذ اأن النقل 
والتخزين يوؤثر على فاعلية الفيتامينات التي حتتويها 

كل حبة فراولة.
"Gesundheit.de" يف�صل  ووفقا لن�صائح موقع 
غ�صل الفراولة اأول قبل اإزالة اجلزء الأخ�صر منها. كما 
بارد  مب��اء  غ�صلها  بعد  قليال  ال��ف��راول��ة  جتفيف  يف�صل 

حفاظا على ن�صبة املاء التي حتتويها بداخلها.

على  تتفوق  التي  ال��ف��راول��ة،  مو�ضم  ومعه  ال�ضيف  ي��اأت��ي 

الربتقال يف غناها بفيتامني "�ضي"، كما حتتوي على اأحما�ض 

مفيدة للحوامل، عالوة على حمفزات لله�ضم. فوائد عديدة 

للفراولة �ضتجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم.

الفراولة من الفواكه التي تظهر يف مو�ضم ق�ضري ن�ضبيا كما 

طعمها  فقدان  يف  تبداأ  اإذ  احل�ضا�ضية،  �ضديدة  باأنها  تتميز 

فرتة  ق�ضر  رغ��م  ولكن  احل�ضاد،  من  قليلة  �ضاعات  بعد 

ظهورها يف الأ�ضواق، متد الفراولة اجل�ضم بالعديد 

اأمرا�ض.  عدة  من  وتقيه  الفيتامينات  من 

اأغنى  من  الفراولة  تعترب 

"�ضي"  بفيتامني  الثمار 

غ��رام   200 ف��ت��ن��اول 

ف��ق��ط م���ن ال���ف���راول���ة 

يغطي احتياج ج�ضم ال�ضخ�ض البالغ 

لفيتامني �ضي ليوم كامل. 

هذه الأغذية ت�صلب 
النوم من عينك لياًل

باأن  النم�صاوية  "وومان"  جملة  اأف����ادت 
العني  م��ن  ال��ن��وم  ت�صلب  الأغ��ذي��ة  بع�س 

 . ليالاً
وللتمتع بنوم هانئ ومريح تن�صح املجلة 
تناول  ب��ع��دم  واجل��م��ال  بال�صحة  املعنية 

: الأغذية التالية ليالاً
املعدة  ع��ل��ى  يتعني  ال��ده��ن��ي��ة:  الأط��ع��م��ة 
ه�����ص��م الأط��ع��م��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ده��ون ملدة 
طويلة، مما يت�صبب يف بقاء املرء متيقظااً. 
البيتزا  ال��ده��ن��ي��ة  الأط��ع��م��ة  ت�����ص��م��ل  ول 
اأي�����ص��ااً الدهون  ب���ل  وال���ربج���ر ف��ح�����ص��ب، 

ال�صحية، مثل املك�صرات والأفوكادو.
ارتفاع  يف  ال�صكريات  تت�صبب  ال�صكريات: 
دون  ي��ح��ول  مم��ا  ب��ال��دم،  ال�صكر  م�صتوى 

ذاته  الأم���ر  وينطبق  ال��ن��وم.  اإىل  اخل��ل��ود 
على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

التوابل احلريفة: متهد التوابل احلريفة 
التي  امل��ع��دة،  بحرقة  لالإ�صابة  ال��ط��ري��ق 

حتول دون التمتع بنوم هادئ. 
ال��ل��ح��وم احل����م����راء: ي��ن��ب��غ��ي ع����دم تناول 
ق��د حتتوي  اللحوم احل��م��راء ليالاً لأن��ه��ا 
ع���ل���ى ال���ك���ث���ري م����ن ال�����ده�����ون. ل�����ذا فمن 
الأف���������ص����ل ت����ن����اول حل�����وم ال�����دواج�����ن اأو 

الأ�صماك.
يتم  ب���األ  "وومان"  تن�صح  ع���ام،  وب�صكل 
200 �صعر ح��راري قبل  اأكرث من  تناول 
بتناول  مو�صية  ال��ف��را���س،  اإىل  ال��ذه��اب 

اخل�صروات املطهوة بالبخار. 

الفراولة.. فاكهة ح�صا�صة غنية بفوائد جمة
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�ش�ؤون حملية

تناف�ضوا يف 6 جمالت هند�ضية 

العاملية"  اأبوظبي  لـ"مهارات  ي�صتعدون  دولة   12 من  موهوبًا   25 و  خبريًا   21

مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري يطلق الدورة اجلديدة لربنامج ابن الدار ويحتفي باليوم العاملي لل�صباب

•• ابوظبي - الفجر

موهوبي  من  وفتاة  �صابااً  و25  دول��ي��ٍا،  خبريااً  قال21 
اإطار  يف  رئي�صية  حمطة  اأبوظبي  العا�صمة  اأن  العامل 
العاملية  امل��ه��ارات  م�صابقة  يف  للم�صاركة  اإ�صتعدادتهم 
اأبوظبي للتعليم  2017 التي ينظمها مركز  اأبوظبي 
خالل  التقني"  اب��وظ��ب��ي  وامل��ه��ن��ي  التقني  وال��ت��دري��ب 
�صهر اإكتوبر املقبل، حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اأب��وظ��ب��ي نائب  حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ومب�صاركة نحو 1300 
مت�صابق ميثلون اأكرث من 70 دولة، يتناف�صون يف 51 
جمال هند�صيااً وتكنولوجيااً، موؤكدين ثقتهم التامة يف 
القدرات  بكافة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  متتع 
والإمكانيات التقنية والب�صرية لتنظيم كربى الأحداث 
والفعاليات الدولية وفق معايري عاملية تتفوق بها على 

كثري من دول العامل املتقدم. 
جاء ذلك يف ختام م�صاركتهم موؤخرااً يف الدورة الدولية 
نظمها"اأبوظبي  ال��ت��ي  ل��ل��م��ه��ارات،  الأوىل  التناف�صية 
والتدريب  التعليم  م��رك��ز  يف  اأي�����ام،   4 مل���دة  التقني" 
حممد  مبدينة  التقني"  ل"اأبوظبي  التابع  امل�صتمر 
بن زايد باأبوظبي حتت �صعار "نحو القمة" ومب�صاركة 
12 دولة وهي الإمارات، وال�صعودية، واملغرب، وفرن�صا، 
واملانيا، و�صنغافورة، ورو�صيا واليابان، وكندا، وال�صني، 
اأ���ص��اد اجلميع مب�صتوى  وت��اي��الن��د، حيث  واإ���ص��رتال��ي��ا، 
الدورة  فعاليات  ط���وال  الإم����ارات  م��ه��ارات  ف��ري��ق  اأداء 
مع  الدولة  مواطني  من  �صديدااً  تناف�صااً  �صهدت  التي 
وتكنولوجية  هند�صية  جم���الت  �صتة  يف  ال��ف��رق  ك��اف��ة 
تقنية  برجميات  حلول  و  ال�صيارات،  تكنولوجيا  وهي 
امل���ع���ل���وم���ات ل��ل�����ص��رك��ات، وال��ت�����ص��م��ي��م اجل���راف���ي���ك���ي، و 
والر�صم  امل��ج��وه��رات،  وت�صميم  املتحركة،  ال��روب��وت��ات 

الهند�صي"الأوتوكاد".
عام  مدير  ال�صام�صي  �صعيد  مبارك  �صعادة  التقى  وقد 
يف  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
اأر�س  على  بهم  مرحبااً  الفرق  كافة  مع  ال���دورة  ختام 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، التي حتر�س قيادتها 
الر�صيده على متكني اجلميع من الإرتقاء مب�صتويات 
العليا لكل دول  الأه��داف  الأداء والإجن��از و�صولاً اىل 
اأ�صا�س قاعدة رئي�صية ال وهي  العامل التي تعمل على 
والتعمري  وال��ب��ن��اء  ال��ت��ق��دم  ع��م��اد  باعتبارهم  ال�صباب 
وال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور يف خمتلف امل���ج���الت، م��ع��رب��ااً عن 
���ص��ع��ادت��ه ب����اأداء امل��واط��ن��ني يف ك��اف��ة امل���ج���الت، وثقتهم 
من  املتميزة  النخبة  هذه  بجانب  ومتيزهم  باأنف�صهم، 
موهوبي العامل املتقدم، حيث يتبادلون معهم اخلربات 
واملفيده،  اجل���دي���دة  وامل���ه���ارات  ال���ق���درات  وي��ك��ت�����ص��ب��ون 
اجلوانب  ملختلف  اجل��دي��دة  احل��ل��ول  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ع��ون 

التقنية والفنية بجميع املجالت.
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
اخلطة  �صمن  ت��اأت��ي  ال����دورة  ه��ذه  اأن  وامل��ه��ن��ي  التقني 
امل��ت��ق��دم��ة لإع�������داد ف���ري���ق م����ه����ارات الإم���������ارات ال���ذي 
والتي   2017 اأبوظبي  العاملية  امل��ه��ارات  يف  �صي�صارك 
ال��ر���ص��ي��دة م��ن��ذ ع���دة �صنوات  ال��ق��ي��ادة  ب��وج��ي��ه��ات  تنفذ 
ووفق روؤى متطورة ركزت على اأن يتم تدرب الفريق يف 

كربى دول العامل املتخ�ص�س يف جمالت معينة بحيث 
يف  العاملية  بالفرق  الفريق  اأع�صاء  امل��واط��ن��ون  يلتقى 
بالدهم ويف من�صاأتهم ال�صناعية، وحتت اإ�صراف خرباء 
دوليني اأحرزوا امليداليات يف خمتلف املناف�صات العاملية، 
ال��دول��ة وحتت  داخ���ل  ال��ت��دري��ب  اإ���ص��اف��ة اىل موا�صلة 
اأعني امل�صوؤولني وهوؤلء اخلرباء، ومن ثم فان الدورة 
الأجواء  ذات  الإم���ارات يف  مهارات  فريق  اأع�صاء  ت�صع 
امل�صاركة يف  الفرق  اأن جميع  العاملية، حيث  التناف�صية 
الدورة، هم اأنف�صهم الذين �صيمثلون دولهم يف م�صابقة 
الذي  الأم���ر  وه��و   ،2017 اأب��وظ��ب��ي  العاملية  امل��ه��ارات 
ميكنهم من التعود على هذه الأجواء دون اأية �صغوط، 

وبالتايل زيادة قدراتهم على الإبداع والتفوق.
الإمارات  ال�صام�صي فريق مهارات  �صعادة مبارك  ودعا 
والعمل  واملخل�صة،  ال��ك��ب��رية  ج��ه��وده��م  موا�صلة  اىل 
اجل���اد امل��ب��دع، و���ص��ول اىل ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 
تقدم  التي  الر�صيدة  والقيادة  الوطن  واآم��ال  تطلعات 
القادرة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  �صناعة  اأج��ل  م��ن  �صئ  ك��ل 
على اأن تكون الرثوة احلقيقة لدولة الإمارات العربية 
ما  مرحلة  فيه  مبا  وم�صتقبلها  حا�صرها  يف  املتحدة، 

بعد النفط.
مهارات  رئي�س  املرزوقي  حممد  علي  قال  جانبه  ومن 
الإم��ارات اأن الفريق الإماراتي اإ�صتفاد من امل�صاركة يف 
�صارك  ال���دورة، حيث  ه��ذه  التناف�س يف  كافة جم��الت 
اأع�����ص��اء ال��ف��ري��ق يف جم���الت ال��ت��ن��اف�����س ال�����ص��ت��ة، فيما 
اإث��ن��ني فقط،  اأو  واح���د  ال���دول يف جم��ال  بقية  �صاركت 
حيث يحر�س "اأبوظبي التقني" على الإ�صتفادة التامة 
من كافة اخلرباء امل�صاحبني للفرق العاملية خا�صة واأن 
منهم فرق متطورة للغاية مثل اليابان واملانيا وفرن�صا 
وال�صني، موؤكدا على اأن كافة الفرق مبا فيها بالطبع 
املغربية  واململكة  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة 
ال�����ص��ق��ي��ق��ة، ق��دم��ت ك���ف���اءات ع��ال��ي��ة وخ����ربات ك��ب��ري يف 
املحافل الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي يعني اأن 

اإ�صتفاد من هذه الدورة الدولية الناجحة  اجلميع قد 
وراء  التي تقف  الر�صيدة  القيادة  بحمد اهلل ثم جهود 
كافة النجاحات التي حتققها الإدارة العليا يف "اأبوظبي 
الذي  ال�صام�صي،  م��ب��ارك  ���ص��ع��ادة  يف  ممثلة  التقني" 
يحر�س على اأن تكون كافة مراحل اإعداد فرق املهارات، 
ذات معايري عاملية هادفة وموؤثرة يف �صناعة امل�صتقبل.

الروبوتات  خبري  ال�صام�صي  حممد  ق��ال  جهته  وم��ن 
ال��ع��امل��ي : ف��ري��ق م��ه��ارات الإم�����ارات ج��اه��ز للتحديات 
بتجارب  قمنا  وق��د  للمناف�س،  وا���ص��ع  جم��ال  لدينا  و 
كثريه لإجناز جميع التحديات يف الربجمة و تطوير 
الروبوتات و و�صع اأف�صل و ا�صرع احللول، ويتم تدريب 
يوميا،  �صاعات   8-5 بني  ما  الإم���ارات  م��ه��ارات  فريق 
الدورة  التقني من خالل هذه  اأبوظبي  وبالفعل جنح 
ال��دول��ي��ة يف و���ص��ع ف��ري��ق م��ه��ارات الإم�����ارات يف اأجواء 
امل�صابقة و تنظيم الوقت لك�صب اكرب عدد من النقاط، 
وبالتاكيد طموحناجميعا هو الفوز بامليدالية الذهبية 
 3 ذل��ك نركز على  اأج��ل  العاملية وم��ن  امل�صابقة  خ��الل 
حماور ا�صا�صيه و هي تطوير  املهارات الفنية  و العامل 

اجل�صدي و العامل النف�صي.
اأم�����ا حم��م��د ح���م���اد م�����درب ح���ل���ول ب���رجم���ي���ات تقنيه 
املعلومات  يف فريق مهارات الإم��ارات فيقول :جنحت 
الدورة الدولية يف متكني فريق مهارات الإم��ارات من 
املتميزين  م��ن  نخبة  م��ع  والتناف�س  اخل���ربات  ت��ب��ادل 
و�صنعمل  ك��ث��ريااً  اإ���ص��ت��ف��ادوا  فقد  وبالتاكيد  ال��دول��ي��ني، 
اآفاق  وف��ق  الأداء  تطوير  على  املقبله  امل��رح��ل��ة  خ��الل 

عاملية جديدة.
باعداد  اأق���وم  ي��اب��اين،  "اأنا خبري  اإمي���اي  ي��وت��ا  وي��ق��ول 
"اأبوظبي  يف  �صيناف�س  ال���ذي  ال��ي��اب��ان  م��ه��ارات  ف��ري��ق 
العاملية" اإكتوبر املقبل، متخ�ص�س يف جمال الروبوتات 
ح��ي��ث اأم��ل��ك خ���ربة ك��ب��رية يف ه���ذا امل��ج��ال ب��ع��د فوزي 
ك��ن��دا يف جمال  2009 يف  ع���ام  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
ال��روب��وت��ات امل��ت��ح��رك��ة، وه���ذه ه��ي امل���رة ال��ث��ان��ي��ة التي 

اأعمل فيها خبريااً يف م�صابقة املهارات العاملية بعد فوز 
"املهارات  يف  الذهبية  بامليدالية  اليابان  مهارات  فريق 
العاملية" �صاو باولو بالربازيل عام 2015، وهذه هي 
املرة الأوىل التي اأ�صافر فيها اإىل اأبوظبي حيث حتر�س 
التي  الدولية  ال��دورة  الإ�صتفادة من هذه  اليابان على 
ينظمها "اأبوظبي التقني" وفق معايري عاملية متميزة 
ومفيدة جدااً لعداد فريق مهارات اليابان، وهو الأمر 
الذي حتقق بالفعل حيث اإ�صتفاد اجلميع من امل�صاركة 
التقني"  ل"اأبوظبي  ال�صكر  فكل  امل��ج��الت،  جميع  يف 
النجاح  اأ�صباب  كافة  وتوفريهم  امل�صوؤولني  جهود  على 

والتميز".
تنفيذيا  رئي�صا  "اأعمل  لبنى  ل���وؤي  ال�صعودي  وي��ق��ول 
مرافقا  وخ��ب��ريااً  ال��ربجم��ي��ات،  يف  متخ�ص�صة  ب�صركة 
الدولية  ال��دورة  ال�صعودي وحمكمااً يف  املهارات  لفريق 
التقني"  نظمها"اأبوظبي  التي  للمهارات  التناف�صية 
الإمكانيات  كافة  توفري  مت  حيث  عالية،  باحرتافية 
مبارك  ���ص��ع��ادة  التقينا  كما  امل�����ص��ارك��ة،  ال��ف��رق  جلميع 
والثقة بني  الذي حر�س على بث احلما�س  ال�صام�صي 
الإم��ارات��ي فقط،  الفريق  ولي�س  ال��دول  جميع ممثلي 
مما ي�صري اىل الوعي والتح�صر العايل للم�صوؤولني يف 
التي نتمنى لها كل  ال�صقيقة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
التوفيق يف تنظيم الدورة املقبلة من م�صابقة املهارات 
قادرة  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة  اأن  يف  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
بامكانياتها العاملية على جعل هذه الدورة هي الأف�صل 
على الطالق وفق معايري عاملية تتفوق بها على كثري 

من دول العامل املتقدم".
اأن��ا خبري يف  زو نينجني فيقول:  ال�صيني  اأم��ا اخلبري 
املرة  هي  وه��ذه   1992 ع��ام  منذ  املجوهرات  ت�صميم 
املجال،  ه���ذا  ال�����ص��ني يف  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ن��اف�����س  ال��ت��ي  الأوىل 
وبالتاكيد فاإن اأبوظبي التقني يوفر للعامل من خالل 
هذه الدورة اأعلى الإمكانيات ل�صمان الإ�صتعداد الرائع 

لأبوظبي العاملية 2017.
فيقول:  بوتيال  فابري�س  الفرن�صي  اخلبري  ويتحدث 
عامااً   40 ط���وال  امل��ج��وه��رات  ت�صميم  اع��م��ل خبري يف 
واأمتلك  فرن�صا،  يف  املحرتف"  "الفنان  لقب  واأح��م��ل 
و�صتكون"اأبوظبي   ،1938 عام  منذ  اخلا�صة  ور�صتي 
املهارات  م�صابقة  يف  الثانية  م�صاركتي  ه��ي  العاملية"  
باولو،  ب�صاو  املا�صية  امل�صابقة  �صاركت يف  العاملية حيث 
تنظيم  على  ق���ادر  التقني"  فان"اأبوظبي  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
التناف�صية  الدولية  ال���دورة  وتعد  الأف�����ص��ل،  ال���دورات 
التي �صاركنا فيها منوذج م�صغر لنجاحات اأبوظبي يف 

تنظيم كافة الأحداث الدولية الهامة.
التايالندي نرياويت نونتا�صريي فيقول:  اأما اخلبري 
الأوتوكاد،  الهند�صي  ال��ر���ص��م  جم��ال  يف  خ��ب��ريااً  اأع��م��ل 
عام  باليابان  العاملية  امل�صابقة  يف  كمت�صابق  �صاركت  و 
يف  �صنوات  لأربعة  الهند�صي  الر�صم  ودر�صت   2007
ت��اي��الن��د،  وه���ذه ه��ي امل���رة الأوىل ال��ت��ي اأ���ص��ارك فيها 
على  التقني"  "اأبوظبي  ون�صكر  ب��امل�����ص��اب��ق��ة،  كخبري 
اإعداد  خري  تعد  التي  التناف�صية  ال���دورة  ه��ذه  تنظيم 
للم�صابقة  جاهز  اجلميع  وليكون  ال��ع��امل  دول  لكافة 
العاملية  امل��ه��ارات  م�صابقة  وه��ي  اآل  ال��ع��امل  يف  الأك���رب 

اأبوظبي 2017.

اأطلق مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري، مطلع ال�صهر احلايل، دورة جديدة 
من برنامج ابن الدار ، حيث ا�صتقبل دفعة جديدة من طالب اجلامعات 

واخلريجني املواطنني.
وياأتي اإطالق الربنامج تكري�صا للدور احل�صاري الذي ي�صطلع به املركز 

انطالقا من مكانته الثقافية التي يحظى بها يف املجتمع.
عام  امل��رك��ز  تاأ�صي�س  اإط��الق��ه منذ  ال���ذي مت   - ال��ربن��ام��ج  اأه��م��ي��ة  وتكمن 
اجلولت  جمال  يف  للعمل  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  دعم  يف   -  2008
الثقافية وال�صياحية يف الدولة واإتاحة الفر�صة للمتدربني للعمل بنظام 
ال��دوام اجلزئي يف جامع ال�صيخ زايد الكبري، بعد اجتياز فرتة التدريب 
جمال  يف  املواطنني  واخلريجني  الطلبة  ت��دري��ب  عمليات  وتتم  بنجاح. 
اجلولت الثقافية وفق معايري الأداء واجلودة العاملية املتوافقة مع روؤية 

ور�صالة مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري.
اأداء امل�صاركني وقيا�س م�صتواهم عرب  وخالل فرتة التدريب، يتم تقييم 
جلنة تقييم خا�صة بالربنامج، حتفيزا لهم لالرتقاء اإىل اأعلى امل�صتويات. 
وجتري عملية تدريب وتاأهيل منت�صبي برنامج ابن الدار على اأيدي اأبناء 
وبنات الوطن من اخت�صا�صيي اجلولت الثقافية العاملني يف املركز من 
اأخ�صائي اجلولت  ذوي اخلربة والكفاءة حيث بلغت ن�صبة توطني مهنة 
الثقافية يف مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري %100 ، الأمر الذي يدعو 
الوطن يف  وبنات  ل�صباب  املحوري  ال��دور  اأهمية  ويوؤكد  والعتزاز  للفخر 
والذي  العامل،  اإىل  التعاي�س  وقيم  الت�صامح  ر�صالة  لإي�صال  ال�صرح  هذا 
كان له اأبلغ الأثر يف ح�صول اجلامع على املركز الثاين عامليااً خالل هذا 
العام كاأف�صل �صرح معماري يف العامل، وذلك للمرة الثانية على التوايل، 
وت�صاف هذه الجنازات التي تتحقق ب�صواعد �صباب وبنات الإم��ارات اإىل 

�صجل الدولة يف خمتلف املجالت.

وعلى هام�س الربنامج واحتفاءاً باليوم العاملي لل�صباب، اأقام مركز جامع 
ال�صيخ زايد الكبري ور�صة حتمل عنوان التوا�صل الفّعال ، حيث �صارك فيها 
العمل اجلزئي يف اجلامع،  بنظام  العاملني  الثقافية  اأخ�صائيو اجلولت 
يف  الإ�صالمية  العمارة  فنون  �صملت  متنوعة  تقدميية  عرو�صا  وق��دم��وا 

خمتلف الع�صور.
ويف نهاية الور�صة كرم املركز الإخ�صائيني املتميزين يف تقدمي اجلولت 
خلريجي  تقدير  �صهادات  ومنح  الكبري،  زاي��د  ال�صيخ  جامع  يف  الثقافية 
برنامج ابن الدار، وذلك ا�صتمرارااً للنهج املتوا�صل واملتمثل يف دعم ال�صباب 

الإماراتي واإ�صراكه يف م�صرية التنمية بالدولة.
دوره  يوا�صل  املركز  اإن  املركز  ع��ام  مدير  العبيديل  يو�صف  �صعادة  وق��ال 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ�صها  وعلى  الر�صيدة  القيادة  قبل  به من  املنوط 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ويواكب روؤى �صاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 

الأعلى للقوات امل�صلحة.
على  بناء  ت��اأت��ي  امل��رك��ز  ينظمها  التي  والأن�صطة  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ون��وه 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  توجيهات 
تعك�س  مواطنة  اأجيال  اإيجاد  على  بالعمل  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
اأح��م��د جمعة  م��ن معايل  ل��ل��دول��ة، ومبتابعة مبا�صرة  احل�����ص��اري  ال��وج��ه 

الزعابي نائب وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س جمل�س الأمناء.
واأ�صاف اأن هذه الربامج التدريبية تاأتي من منطلق امل�صوؤولية املجتمعية 
للمركز واإميانه التام باأهمية ا�صتثمار طاقات ال�صباب املواطن والعمل على 
�صقلها وتوظيفها يف دفع عجلة التقدم بالدولة يف خمتلف املجالت ور�صم 
�صورة م�صرفة لأبناء الإمارات الذين �صربوا اأروع الأمثلة يف حب الوطن 

والعتزاز مبكت�صبات الآباء ومن ثم موا�صلة العطاء.

اأ�صابيع   3 ل���  ال��ت��دري��ب��ي مت��ت��د  ال��ربن��ام��ج  ف���رتة  اأن  اإىل  ال��ع��ب��ي��ديل  ون���وه 
الأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  تر�صيخ  ه��ي  رئي�صية،  م��راح��ل   4 ل���  تق�صم  متوا�صلة، 
واأداء جولت  الثقافية،  الثقافية، وح�صور اجل��ولت  لأخ�صائي اجل��ولت 
ثقافية منفردة، اإ�صافة اإىل الختبار النظري والعملي وتقدمي العرو�س 

التقدميية.
مهارات  ح��ول  عمل  ور���س  تنظيم  التدريبية  امل��راح��ل  تت�صمن  كما  وق��ال 
املتدربني،  مع  تعريفية  لقاءات  وتنظيم  الثقافية،  اجلولت  اخت�صا�صيي 

ورحالت ميدانية اإىل عدد من اإمارات الدولة .
من جهته، اأ�صار عبداهلل الزعابي، اأحد منت�صبي الربنامج اإىل اأن الربنامج 
يلبي احتياجات املتدربني يف جمال اجلولت الثقافية، منوها اإىل اأن ور�س 

العمل اأ�صافت اإىل خربته الكثري واأك�صبته التجربة ثقة بالنف�س.
الأمر ذاته اأكدته مروة خالد مبارك اإحدى من�صبات الربنامج التي اأ�صارت 
اىل اأن ابن الدار برنامج ح�صاري يحمل ر�صالة وطنية ت�صعى لإعداد جيل 
منوها  املعايري..  اأعلى  وفق  املوؤهلني  الثقافية  اجل��ولت  اخت�صائيي  من 
وتلبي  ال�صباب  طموحات  مع  تتوافق  الربنامج  واأن�صطة  اأه��داف  اأن  اإىل 

حاجاتهم املعرفية.
الرئا�صة  �صوؤون  ل��وزارة  التابع  الكبري  زاي��د  ال�صيخ  اأن مركز جامع  يذكر 
يحظى برعاية ومتابعة من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.
وتاأ�ص�س املركز ليكون نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول 
القيمة الثقافية والوطنية التي ميثلها اجلامع والتي تعرب عن املفاهيم 
والقيم التي ر�صخها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان واملتاأ�صلة 
امل�صتلهمة  الوطنية  يف الوجدان والوعي الوطني وت�صكل امتدادا للهوية 

من تعاليم ديننا احلنيف.

الأوىل على قائمة ت�ضم ت�ضعة مدن 
اأبوظبي اأكرث مدن العامل اأمانًا وفق تقرير عاملي 

•• اأبوظبي – الفجر 

باأكرث مدن  "نومبيو" موؤخرااً تقريره اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  اأ�صدر   
ت�صم  قائمة  اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�صمة  ت�صدرت  حيث  اأم��ان��ااً،  ال��ع��امل 
اإىل  اإ�صدار تقاريره  املوقع يف  العامل. وي�صتند  اأمانااً حول  ت�صع مدن  اأكرث 
قاعدة بيانات ومعلومات هي الأ�صخم على م�صتوى العامل، يتم جمعها من 
تفا�صيل  وتت�صمن  العامل،  وامل��دن حول  املناطق  م�صتخدمني من خمتلف 

عن احلياة واملعي�صة يف تلك املدن والدول. 
اإىل  ت�صري  مئوية  ون�صب  واأرق��ام  "نومبيو" بيانات  تقرير  نتائج  واأظهرت 
موؤ�صر  �صمن  ي�صجل  معدل  اأدن��ى  وه��و  نقطة،   13.54 اأبوظبي  ت�صجيل 
بينما حققت  املا�صية،  ال�صتة  الأ�صهر  العامل خالل  م�صتوى  على  اجلرائم 
86.46 نقطة متثل اأعلى معدل لالأمان، تليها مدينة بازل ال�صوي�صرية. 
قد  اأب��وظ��ب��ي  "نومبيو" اأن  م��وق��ع  م��ع  امل��ت��ف��اع��ل��ون  امل�صتخدمون  واأع����رب 
بالأمان  العام  ال�صعور  م�صتويات  واأعلى  للجرمية،  م�صتويات  اأدن��ى  حققت 
يف املدينة. ويف تعليقه على التقرير، قال �صعادة �صيف �صعيد غبا�س، مدير 
اأبوظبي من  "يعد توفر الأم��ان يف  اأبوظبي لل�صياحة والثقافة:  عام هيئة 
اختيار  عند  الأه��م  العن�صر  كونه  ف�صالاً عن  بها،  نفتخر  التي  الأول��وي��ات 
وجهة ال�صفر �صواء للزيارة اأو املعي�صة، ملا له من اأهمية لتوفري راحة البال 
الكثري من الأمور  الأم��ان، تتوفر معه  وال�صتمتاع باحلياة، فحيث يتوفر 
الطماأنينة  ب�صعور عام من  املقيم  اأو  الزائر  التي تغمر  الأخ��رى  والعوامل 
تدعم  "نومبيو"  تقرير  نتائج  اإن  غبا�س:  واأ���ص��اف  والر�صا."   وال�صعادة 
موقع اأبوظبي على اخلريطة العاملية كونها من املدن الأكرث تف�صيالاً على 
لكل من  تعترب مبعث فخر  اأم��ور  وهي  املعي�صة،  اأو  للعمل  العامل  م�صتوى 
يقطن اأو يزور اأبوظبي، ف�صالاً عن كونها �صهادة على ق�صة جناح اأبوظبي 
يف تعزيز مكانتها كمدينة عاملية رائ��دة، وتعك�س حقيقة جهودها امل�صتمرة 
لالرتقاء باأعلى معدلت الأمان العاملية. ومل تكتِف اأبوظبي بذلك وح�صب، 
بل تفوقت على مدن عاملية عريقة يف هذا املجال. وكان موقع نومبيو قد 
مت اإطالقه عام 2009، وهو عبارة عن قاعدة بيانات اإلكرتونية تعاونية، 
تتيح للم�صتخدمني م�صاركة ومقارنة املعلومات حول تكاليف املعي�صة بني 
الدول واملدن. وير�صد املوقع بيانات عن 334 دولة، حيث ي�صدر تقريره 
عن م�صتويات الأمان يف املدن. وتعترب املدن التي ت�صجل اأقل من 20 نقطة 
 20 ت�صجل من  التي  امل��دن  بينما  "منخف�صة جدااً"،  موؤ�صر اجلرائم  على 
"معتدل"،  نقطة   60 اإىل   40 وم��ن  "منخف�صة"،  تعترب  نقطة   40 اإىل 
واأكرث  "مرتفعة"،  80 نقطة فتعترب  اإىل   60 التي ت�صجل من  امل��دن  اأم��ا 
اأبوظبي  اأن  بالذكر  "مرتفعة جدااً".  ومن اجلدير  تعترب  80 نقطة  من 
قد ح�صدت املركز الثاين على م�صتوى العامل من بني اأف�صل املدن للعمل 
والإقامة وممار�صة الأعمال، حيث تفوقت على مدن عاملية عريقة من بينها 

لندن وباري�س، وذلك وفق موؤ�صر "اإب�صو�س" للمدن العاملية لعام 2017.

 التقنية تبداأ برنامج الإر�صاد 
الأكادميي للطلبة اجلدد

للطلبة اجلدد  الأك��ادمي��ي  الإر���ص��اد  برنامج  تنفيذ  العليا  التقنية  كليات  ب��داأت 
على  ال�17  الكليات  فروع  كافة  2017-2018 يف  الأكادميي اجلديد  للعام 
ينطلق من  ال��ذي  امل��رن  الأك��ادمي��ي  بامل�صار  لتعريفهم  وذل��ك  ال��دول��ة  م�صتوى 
الدبلوم و�صول اىل البكالوريو�س اإ�صافة اإىل تعريفهم بالتخ�ص�صات اجلديدة 
ومدى توافقها مع متطلبات �صوق العمل امل�صتقبلية. ويوفر الإر�صاد الأكادميي 
التخطيط  كيفية  ع��ن  ���ص��ورة   - وطالبة  طالبا   5305 ي�صتهدف  ال��ذي   -
لدرا�صتهم الأكادميية بطريقة متكنهم من و�صع ت�صورات مبكرة حول مواقع 
قطاعات  و  الكليات  ب��ني  الفاعلة  ال�صراكة  اإط���ار  يف  وذل��ك  امل�صتقبلية  عملهم 
العمل املختلفة يف كل اإمارة بالدولة. كما �صتكون لدى الطلبة الفر�صة للتعرف 
على املرافق املتطورة التي تتمتع بها مباين الكليات والتي تتما�صى مع الروؤية 
ال��درا���ص��ة الأك��ادمي��ي��ة وال��ت��دري��ب العملي  ب��ني  اجل��دي��دة القائمة على اجل��م��ع 
واملهارات الوظيفية. وهناأ �صعادة الدكتور عبداللطيف ال�صام�صي مدير جممع 
 .. العليا  التقنية  بكليات  امللتحقني  اجل��دد  الطلبة  كافة  العليا  التقنية  كليات 
اجليل  اجلديدة  روؤيتها  خالل  من  �صتعمل  التي  الكليات  اختاروا  اأنهم  موؤكدا 
العمل من  ل�صوق  الأول  اخليار  ليكونوا  الأمثل  بال�صكل  اإعدادهم  على  الثاين 
خالل �صمان جاهزيتهم للتعامل مع املتطلبات واملتغريات الوظيفية. واأ�صاف 
اأن الكليات طبقت بدءا من العام الأكادميي املا�صي ما ي�صمى بامل�صار الأكادميي 
انطالق  نقطة  يف  التقنية  بكليات  امللتحقني  الطلبة  كافة  ي�صع  وال��ذي  امل��رن 
موحدة والتي �صتتيح لكل منهم موا�صلة درا�صته وفقا لقدراته ومهاراته وكذلك 
ظروفه احلياتية وحاجته للعمل يف وقت مبكر.. فالطالب عند التحاقه بال�صنة 
الأوىل يبداأ يف درا�صة التخ�ص�س الذي يرغب فيه بحيث ميكنه عقب عامني 
التخرج ب�صهادة الدبلوم اأو موا�صلة الدرا�صة ل�صنة ثالثة ليتخرج ب�صهاد الدبلوم 
العايل وفقا للتخ�ص�س .. ويف اأي من احلالتني يكون الطالب قد تلقى املحتوى 
الأكادميي املهني التخ�ص�صي املطلوب وح�صل على �صهادة اأكادميية متخ�ص�صة 

واأخرى احرتافية.
واأ�صار ال�صام�صي اإىل اأن الكليات بقدر تركيزها على تخريج املهند�صني فاإنها تويل 
ال�صريحة  ميثلون  الذين  والتقنيني  وامل�صغلني  الفنيني  لتخريج  اأي�صا  اأهمية 
بالدولة مبا  العمل وال�صناعة  الت�صغيل يف موؤ�ص�صات  املطلوبة للقيام بعمليات 
يدعم �صيا�صة التوطني خا�صة على م�صتوى القطاع اخلا�س وتوجهات الدولة 
لت�صجيع املواطنني على العمل يف هذا القطاع الذي يتطلب العديد من املهارات 
املهنية والحرتافية والذي ت�صكل فيه ن�صبة املواطنني العاملني اليوم اأقل من 
جانبه .. اأكد اأحمد املال العميد التنفيذي لل�صوؤون الطالبية  من  املائة.  يف   5
بكليات التقنية العليا اأن عمليات التجهيز ل�صتقبال الطلبة اجلدد متت �صمن 
فعاليات الإر�صاد الأكادميي والتي تقام ب�صكل مكثف على مدار يومني متتاليني 
اجلديد  الأك��ادمي��ي  العام  يف  الدرا�صة  لبدء  ا�صتعدادا  احل��ايل  الأ�صبوع  خ��الل 
-2017 2018 حيث تنظم الكليات ور�س عمل تعريفية يتم خاللها تو�صيح 
روؤية الكليات اجلديدة اجليل الثاين واأبرز ما تت�صمنه فيما يتعلق بالدرا�صة 

الكادميية والحرتافية وجاهزية الطلبة ل�صوق العمل.



يبالغ يف التكال عليك
اأكرث  اإنه ال�صديق الذي يطلب منك اخلدمات 
ي��ك��ون ج����زءااً من  اأن  مم��ا تطلب م��ن��ه وي��ت��وق��ع 
اكت�صف  اإذا  يغ�صب  اأو  وينزعج  دوم���ااً  خططك 
اأنك اأم�صيت الوقت مع اأ�صخا�س اآخرين. رمبا 
ت�صعر بالذنب جتاهه وحتاول اأن تر�صيه مهما 
تر�صم ح��دودااً جديدة يف  اأن  لكن يجب  ح�صل. 

عالقتك مع هذا ال�صديق.
 ي��ت��ط��ل��ب ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال�����ص��ل��وك��ي��ات تدخالاً 
املواقف  ع��ن  اإىل �صديقك  ل��ذا حت��دث  م��ب��ك��رااً. 
ال��ت��ي ي��ب��دي ف��ي��ه��ا ام��ت��ع��ا���ص��ه م��ن وج����ودك مع 
اأ���ص��دق��اء اآخ���ري���ن وا����ص���رح ل��ه اأن����ك حت��ت��اج اإىل 
حياتك  يف  النا�س  خمتلف  م��ع  ال��وق��ت  مت�صية 
ويجب اأن يعطيك م�صاحة من احلرية من دون 
اأن ي�صعر بال�صتياء. بعد هذا احلديث، من حّقه 
اأن يبدي رد الفعل الذي يريده ويّتخذ املوقف 

الذي ينا�صبه.

ل يبذل اأي جهد
ال�صديق  اللقاءات مع هذا  بينما تتوىل تنظيم 
دومااً وتاأخذ املبادرات جتاهه وت�صاأل عن اأحواله، 
مييل هو اإىل اإلغاء اخلطط ول يت�صل بك اإل اإذا 
كان بحاجة اإليك. يجب اأن تعرّب عن م�صاعرك 
اإذا كنت ل ت�صعر بالراحة يف عالقتك معه. تكلم 
معه مبا�صرةاً واطلب منه اأن ينّظم الن�صاطات من 
وقت اإىل اآخر. اإذا مل ياأخذ املبادرة بنف�صه، يجب 

ما تظن  بقدر  قّيمااً  لي�س �صديقااً  اأن��ه  تفهم  اأن 
ومن الأف�صل اأن تتخلى عن هذه العالقة.

مل يعد يتما�ضى مع اأ�ضلوب حياتك
رمب���ا ت��ع��رف ه���ذا ال�����ص��دي��ق م��ن اأي����ام املدر�صة 
الثانوية وتقا�صمتما يف املا�صي بع�س اللحظات 
مع  خمتلفة  اجتاهات  �صلكتما  لكنكما  املده�صة 
مرور ال�صنني ول متلكان اليوم اإل ذلك التاريخ 
امل�صرتك. يجب اأن تعيد النظر يف هذه ال�صداقة 
لأنك تتم�صك بها من باب الواجب بكل ب�صاطة. 
ال�صخ�س يف حياتك  ذل���ك  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ت�����ص��اءل 
ب�صاأن درج��ة قربه منك.  ق��رارااً  الراهنة واتخذ 
تتطلب هذه العملية �صكالاً من التحّول العقلي 
قد  مبا�صر  ح��وار  لإق��ام��ة  م�صتعدااً  كنت  اإذا  اإل 

ينتهي بطريقة عاطفية.

يزعجك اأو يحرجك
ح��ني مييل  ال�����ص��دي��ق  ه���ذا  �صلوكيات  ت��زع��ج��ك 
اإىل الت�صرف بوقاحة مع اأحد زمالء عملك اأو 
م�صاكله  اأو  عائلته  عن  التكلم  يف  يبالغ  كان  اإذا 
اخلا�صة. اإذا كنت تنفر من ت�صرفاته يف معظم 
الأوق��ات لكنك تكّن له مودة خا�صة، تكّلم معه 
اأن  اإذا كنت �صديقااً حقيقيااً له، يجب   . �صراحةاً
تخربه حني ي�صيء الت�صرف كي يح�ّصن نف�صه. 
ا�صتعمل معه اأ�صلوبااً لطيفااً واإيجابيااً و�صّدد على 
اأن  ُيفرت�س  امل�صكلة.  تتكلم عن  اأن  قبل  مزاياه 

يقّدر ذلك ال�صديق ما فعلته اأو ميكن اأن يغ�صب 
منك. لكن ل بد من اأخذ هذه املجازفة!

ل يكف عن التذمر
يتذمر هذا ال�صديق من الأمور كافة يف احلياة 
وي���ل���وم الآخ���ري���ن دوم�����ااً ع��ل��ى م�����ص��اك��ل��ه. وكلما 
تنهي حديثك اإليه، ت�صعر باأن مزاجك تعّكر اأو 
ي�صيبك �صكل من الإحباط واخليبة لدرجة اأنك 
ل العودة اإىل املنزل وعزل نف�صك. يجب اأن  تف�صّ
ال�صلبي  الفعل  رد  يكون  العالقة!  ه��ذه  تقطع 
واملتكرر جتاه �صخ�س معني اأ�صبه بجر�س اإنذار 
حقيقي! ينعك�س هذا النوع من ال�صلوكيات على 
الناحية العاطفية ومينعك من حت�صني حياتك 
اأي ���ص��دي��ق، يجب  ال��ي��وم��ي��ة. ح��ني جتتمع م��ع 
والراحة  بال�صعادة  ت�صعر  واأن��ت  اللقاء  تغادر  اأن 
اأن مت�صي معظم  وال��ت��ف��اوؤل والن��دف��اع. ح��اول 
وقتك مع هذا النوع من الأ�صدقاء الإيجابيني 
ي��ت��ع��ب��ون��ك ويزيدون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  ب���دل 

ا�صطرابك.

�ضلوكه �ضام مبعنى الكلمة
)ال�صديق  خ���ان���ة  يف  ال�����ص��خ�����س  ه�����ذا  ي���دخ���ل 
اإنه ال�صديق الذي ل يكف عن توجيه  العدو(: 
اأن��ه ميعن يف اإحباطك  اإل��ي��ك، حتى  الن��ت��ق��ادات 
اأن يخونك  الآخ��ري��ن وميكن  اأم���ام  واإح��راج��ك 
يت�صرف  ي��ت��اأث��ر!  اأن  دون  م��ن  عليك  ي��ك��ذب  اأو 

ومبادئك،  قيمك  مع  تتعار�س  بطريقة  اأي�صااً 
اإل��ي��ك وال��ت��ح��دث ���ص��دك اإىل �صديق  ك��الإ���ص��اءة 
م�صرتك اآخر. يف و�صع مماثل، يجب اأن تتخلى 
عن هذه ال�صداقة املزعومة بكل ب�صاطة. ابتعد 
اأي  ت�����ص��رف  اإذا  ت����ردد!  ب��ال  ال�صخ�س  ه���ذا  ع��ن 
�صخ�س بطريقة تعتربها فظة اأو غري اأخالقية، 
لذلك  وت��ق��ول  رف�صك  ع��ن  تعرّب  اأن  م��ن حقك 
وترحل  احل���دود  جت��اوز  اإن��ه  �صراحةاً  ال�صخ�س 

من دون تقدمي اأي مربرات.

خطوات لإنهاء ال�ضداقات
املنا�صبة. التوا�صل  طريقة  • حّدد 

بعناية. كلماتك  • اخرت 
ومو�صوعيااً. متزنااً  موققااً  • اتخذ 

رد  على  ت�صيطر  اأن  ت�صتطيع  ل  اأنك  تذّكر   •
فعل الطرف الآخر.

العالقة. قطع  بعد  احلزن  ملرحلة  • ا�صتعّد 
• ل تختِف من حياة �صديقك فجاأةاً بل حتّدث 

اإليه للمرة الأخرية.
م�صوؤولية  �صديقك  ول  نف�صك  حُت��ّم��ل  ل   •

نهاية العالقة.
�صلوك  ت��ع��دي��ل  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  اأن�����ك  ت��ظ��ن  ل   •
ل  كنتما  اإذا  بالذنب  ت�صعر  ول  الآخ��ر  الطرف 

تتوافقان.

حت�ضني نوعية النوم
)مان�ص�صرت(  ج��ام��ع��ة  اأج���رت���ه  ب��ح��ث  وف���ق 
جزءااً  الم��ت��ن��ان  جتعل  ح��ني  الربيطانية، 
من منط تفكريك العتيادي حت�ّصن نوعية 
الأ�صخا�س  اأن  الباحثون  اكت�صف  نومك. 
ال��ذي��ن ي��ف��ك��رون ب��اجل��وان��ب ال��ن��اج��ح��ة يف 
حياتهم قبل النوم يف فرتة امل�صاء ينامون 
ي�صعرون  وه�����م  وي�����ص��ت��ي��ق��ظ��ون  ب�����ص��رع��ة 
بالنتعا�س اأكرث من اأولئك الذين يفكرون 

مب�صار يومهم بكل ب�صاطة.

زيادة ر�ضاقة اجل�ضم
اإيجابيات  تقييم  اأن  ت��ب��نّي 
على  ي�������ص���ج���ع���ك  احل������ي������اة 
ُطِلب  ال��ت��م��اري��ن.  ممار�صة 
اإحدى  امل�����ص��ارك��ني يف  م��ن 
روا  يح�صّ اأن  ال���درا����ص���ات 
ام��ت��ن��ان( طوال  )م���ذّك���رة 
ع�������ص���رة اأ����ص���اب���ي���ع ف����ب����داأوا 
اأك����������رث من  ي����ت����ح����رك����ون 
الأ�����ص����خ����ا�����س ال�����ذي�����ن مل 
مماثلة،  مبذكرة  يحتفظوا 
مب������ع������دل ������ص�����اع�����ة ون�������ص���ف 
اأن  �صحيح  اأ���ص��ب��وع��ي��ااً.  ال�����ص��اع��ة 
ال�صبب ل يزال جمهولاً لكن تعترب 
الرتكيز  اأن  ال��ف��ر���ص��ي��ات  اإح������دى 
ال�صغط  يخفف  الإي��ج��اب��ي��ات  على 
اأنه  ع��ن  ف�����ص��الاً  وال��ق��ل��ق،  النف�صي 
ملمار�صة  ال��الزم��ة  ال��ط��اق��ة  ي��ج��دد 

التمارين.

احلفاظ على قلب �ضليم
ك�صفت تقنيات الت�صوير اأن الع�صب املبهم 
ي�صبح اأكرث تناغمااً لدى الأ�صخا�س الذين 
مثل  م�صتمرة  اإيجابية  عواطف  يختربون 
يربط  الع�صب  ه��ذا  ب���اأن  علمااً  الم��ت��ن��ان، 
وال��ب��ط��ن. عمومااً،  وال���دم���اغ  ال��ق��ل��ب  ب��ني 
اأمرا�س القلب والأوعية  ترتاجع خماطر 
الع�صب.  ذلك  تناغم  الدموية مع حت�ّصن 
على �صعيد اآخر، اأثبتت البحوث اأن �صعور 
 10 بن�صبة  ال��دم  �صغط  يخفف  المتنان 
%، وي�صاهم يف تنظيم م�صتويات الغلوكوز 

والردود املناعية.

تراجع حّدة الأوجاع
يكتبون  ال���ذي���ن  الأ����ص���خ���ا����س  اأن  ل���وح���ظ 
اأ�صبوعني  ك��ل  �صفحة  م��ن  موؤلفة  ر�صالة 
ل�صكر �صخ�س له تاأثري اإيجابي يف حياتهم 
الأعرا�س  م�صتوى  على  حت�صنااً  ي�صجلون 
اأ�صابيع،  ثمانية  بعد  اجل�صدية  والأوج���اع 
ح��ت��ى ل��و مل ي��ر���ص��ل��وا ت��ل��ك ال��ر���ص��ائ��ل اإىل 

اأحد.
تن�صط عملية معينة حني نعرّب عن امل�صاعر 
التغريات  بع�س  الدماغ  وي�صهد  بالكلمات 
الدرا�صات  اأح���دث  ت�صري  احل��ال��ة.  ه��ذه  يف 
عن الت�صوير الع�صبي اإىل ارتفاع م�صتوى 

املرونة الع�صبية ب�صبب المتنان.

زيادة املرونة
حني تواجه حتديات جّدية مثل الأمرا�س 
العالقات،  ا�صطراب  اأو  املادية  امل�صاكل  اأو 

ي�صعب عليك اأن تركز على الإيجابيات يف 
حياتك. لكنك �صت�صتفيد فعالاً من حتديد 
جتاهها  ب��الم��ت��ن��ان  ت�صعر  ال��ت��ي  امل�����ص��ائ��ل 
�صملت  درا�صٍة  ال�صعبة. يف  الأوق��ات  خالل 
بالألزهامير،  م�صابني  ب��اأق��ارب  الع��ت��ن��اء 
الإيجابيات يوميااً يخفف  اأن تدوين  تبنّي 
والأعرا�س  النف�صي  ال�صغط  م�صتويات 

اجل�صدية.

تراجع حالت الزكام
م�صاعر  اأن  ت��ث��ب��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ح��وث  ت�����زداد 
فيزيولوجية  ت���غ���ريات  ت�����ص��ّب��ب  الم��ت��ن��ان 
اجل�صدية.  ال�صحة  وحت�صن  املناعة  تقوي 
المتنان  يح�ّصن  �صوي�صرية،  درا���ص��ة  وف��ق 
ال�صغط  م�صتوى  تقلي�س  ع��رب  ال�صحة 
النا�س  وت�صجيع  املناعة  وتقوية  النف�صي 
باخت�صار،  ب�����ص��ح��ت��ه��م.  الع���ت���ن���اء  ع���ل���ى 
ي�صفي  اأن  ب��الم��ت��ن��ان  ال�����ص��ع��ور  ي�صتطيع 
ويزيد الطاقة، حتى اأنه يغري احلياة على 

م�صتويات عدة.

تقوية الإرادة
اب���داأ برت�صيخ ع���ادة الم��ت��ن��ان ف���ورااً! حني 
�صتزيد  وت�صعدك،  تر�صيك  اأفكار  ت��راودك 
قوة اإرادتك. ُطِلب من امل�صاركني يف اإحدى 
حدٍث  ع��ن  ع�صوائيااً  يكتبوا  اأن  ال��درا���ص��ات 
اأو  جتاهه  ال�صعادة  اأو  بالمتنان  ي�صعرون 
عن فكرة حيادية. تبنّي اأن الذين ي�صعرون 
بالمتنان يفكرون بو�صعهم العام وي�صهل 

عليهم اأن يلتزموا بقرارات طويلة الأمد.

مــنـــ�عــــات
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رمبا ي�ضعب عليك اأن حتّدد ال�ضداقات ال�ضائكة وتقّيم مدى حاجتك اإىل القيام بتدّخل عاجل اأو 
اإنهاء العالقة بالكامل.

 اإليك اأف�ضل الطرائق للتعامل مع اأ�ضدقائك.

�ضي�ضكرك  عمومًا.  وراحتك  وتفاوؤلك  مزاجك  �ضيتح�ّضن  حياتك،  يف  الإيجابية  بالنواحي  التفكري  خالل  من 
ج�ضمك حني ت�ضكره و�ضيعطيك املنافع ال�ضبع التالية:

كن ايجابيا.. لتح�صني مزاجك و�صحتك 

متى تقرر النفا�ضال عنه؟

اأف�صل الطرق للتعامل مع اأ�صدقائك
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العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5205  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عمر حممود م�صطفى حممود جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /فاير انرتنا�صونال للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره���م(   6150( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:mb174187692ae  وحددت  رقم  وامل�صاريف 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/23 املوافق  الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6342  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الطرق  ان�صاء  للمقاولت  املدعي عليه / 1-مرتك�س  اىل 
القامة مبا ان املدعي /جنيب احمد حممد لطيف �صودري قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره���م(   14871.2( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB174192161AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف 
الثنني املوافق 2017/8/21 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7934  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فري�صت لين لتو�صيل الطلبات جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ح�صن �صالح حممد يو�صف �صعد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16411 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
  mb175914135ae:درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/8/20 امل����واف����ق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، وامرت بتق�صري مدة العالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6026  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�صوره امل�صتقبلية لالعمال الكهروميكانيكية جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�صيخ خليل اهلل رحمت اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )97900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb172960294ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة   2017/8/21 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7768  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كوالتي تامي ل�صيانة املباين وخدمات التنظيف جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /هاين عبداحلفيظ ابراهيم حموده قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12220 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175557592AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
مبكتب  �س   08.30 ال�صاعة   2017/8/22 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1283  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هو�س اوف ليديا كلينينغ & تكنيكال �صريفي�صز �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/15 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/الكن�صدر قويجتار دلة كروز بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
ال�صياحية  الدرجة  على  عينا  موطنه  اىل  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22.025( مقداره  مبلغا 
باملنا�صب من  عليها  املدعي  والزمت  اخر  رب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقدا  قيمتها  او 
 . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�صاريف  الر�صوم 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/735  عمايل  جزئي 
القامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الكيماوية  لل�صناعات  برميري  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/حممد عا�صم علي غول بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )�صتة 
وع�صرون الف وثالثمائة وثالثة وثالثون درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه ا وقيمتها 
باملنا�صب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا 
من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7330  عمايل جزئي
القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  ال�صيانة   / 1-ايبال�س خلدمات  املدعي عليه  اىل 
ان املدعي / الفني ماليربان لو�صلو�صو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
او ما يقابلها مبلغ  مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)15999 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175498083AE:وقدره )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
مبكتب  ���س   08.30 ال�صاعة  امل����واف����ق:2017/8/22  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7272  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صتاندرد تيك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي / حممد نعيم حممد حنيف  قد 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)17910  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:Mb174719423ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3522  عمايل جزئي
 / املدعي  ان  القامة مبا  / 1-ان��رت جلف ميديا  جمهول حمل  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ايفاجنيلي�صتا  مي�صينا  هي�صيل 
درهم(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)26986  مب�صتحقات عمالية 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb168348445ae  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�صاعة  امل���واف���ق:2017/9/12  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5324  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فيوت�صري �صولي�صن للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �صدام حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)19125  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB174227495AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم الحد املوافق:2017/9/17 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4925  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات  امل��دع��ي عليه / 1-م����اب ماجنمنت  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي / اندرجيت ك��وم��ار ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وق��دره��ا)39907  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
  MB172697047AE/2017:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي���وم ال��ث��الث��اء امل�������واف�������ق:2017/9/12 ال�����ص��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7264  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كيو تي �صي للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بنار�س ح�صني حممد ب�صري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)8325  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB173153839AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.1:جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7505  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  �������س.ذ.م.م   اخل�صبية  لل�صناعات  1-ام��ب��اك��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ديليب ني�صاد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)16744  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB175643051AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4673  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-باب النجم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�صريدهار موني�صوامي موني�صوامي كري�صنا �صوامي �صوندر قد اأقام عليك الدعوى 
ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)49445  املطالبة مب�صتحقات عمالية  ومو�صوعها 
  MB173633176AE/2017:1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
ال�������ص���اع���ة 08.30 �س  امل����������واف����������ق:2017/9/12  ال����ث����الث����اء  ي�����وم  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5611  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار���س الب��داع للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد مريد عبا�س خان خدا بخ�س خان بلو�س  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)216694  ومو�صوعها 
  AE173667850MB:وقدره )800 درهم( وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم
ال�������ص���اع���ة 08.30 �س  امل����������واف����������ق:2017/9/19  ال����ث����الث����اء  ي�����وم  ل���ه���ا ج��ل�����ص��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/39  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- حممد بن �صعبان املرزوقي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

نعلنكم  مبا�صري  حممد  ح�صن  وميثله:�صالح  ال�صنان  وطب  لتقومي  الغربي  املركز 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/15 يف الدعوى املذكورة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ )ع�صرون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام والزامه بالر�صوم وامل�صاريف خم�صمائة درهم 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7849  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  امل��ب��اين  ال����وادي خل��دم��ات تنظيف  امل��دع��ي عليه / 1-ج���وه���رة  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /وق���ار ط���ارق ط���ارق حم��م��ود  ق��د اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7506 درهم( 
ال�صكوى  وامل�صاريف يف  وبالر�صوم  دره��م(  وق��دره )1000  ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    AE168223510MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/8/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7081  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ص��ي اي ك��ي ل��ت��ج��ارة �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /احمد عبداحلكيم �صعد علي ده�صان  قد 
وتذكرة  دره���م(   62221( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صكوى  يف  وامل�������ص���اري���ف  وب���ال���ر����ص���وم  دره�����م(   1000( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع�����ودة 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    AE175295570MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/8/29
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1911  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- غ���الم ي��ا���ص��ني وحم��م��د ن��ا���ص��ر ل��ت��ج��ارة ال�صماك 
التنفيذ/نزير احمد  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
احمد بخ�س قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23525( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1848( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2588  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صركة مباين دملا للمقاولت العامة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صامي عبداملنعم حممد عطية قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )22770( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1795( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/483  تنفيذ عقاري 
ال�صت�صارات  حللول  اي  موؤ�ص�صة  وميثلها   - او�صني  تاجلا  يولند  �صده/1-  املنفذ  اىل 
دري  ه��الل  التنفيذ/رفيعة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  والتثمني  العقارية 
يا�صر القبي�صي وميثله:�صمري حليم كنعان قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )36860( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله 
التفاهم  م��ذك��رة  ت�صمنته  ال��ذي  بالبيع  التعاقد  ون��ف��اذ  �صحة   - املحكمة   خزينة  او 
 M05:رقم بالبناية  الكائنة  رق����م:304  العقارية  ال��وح��دة  ع��ن  امل����وؤرخ����ة:2008/10/5 
فان  وعليه  دب��ي.   ام��ارة  �صيتي  انرتنا�صونال  الوىل  ور�صان  كل�صرت منطقة  9 بري�صيا 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/541  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صحارىليفينغز ليمتد 2- املا�صة انرتنا�صيونال 
�صاندومل  هاري�س   / امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  العقارية  جمهويل حمل 
�صامبواين وميثله:ح�صني علي ح�صن علي البناي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2014/942 عقاري كلي  بتاريخ:2015/8/19     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2017/9/6 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/342  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-تنوير �صاه �صيد عنايت ح�صني مياه جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / �صركة بي�صرت كابيتال لال�صتثمار ذ.م.م وميثله:عبداهلل مروان 
عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه 
تظلم من القرار ال�صادر من قا�صي المور امل�صتعجلة يف العري�صة رقم:172/2017 
حجز حتفظي جتاري. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/27   ال�صاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

25 يف اإطار اجلولة الرتويجية لفئة "اأف�ضل 10 من�ضاآت خليجية"

غرفة ال�صارقة ُتعّرف ال�صركات الُعمانية بجائزة "التميز القت�صادي"

مليار درهم القيمة الإجمالية للق�صايا املعرو�صة اأمام حماكم مركز دبي املايل خالل الن�صف الأول من 2017   7.5

•• ُعمان- الفجر:

ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  ن��ّظ��م��ت 
ندوة تعريفية عن “جائزة ال�صارقة للتميز 
يف  اخلا�س  القطاع  ل�صركات  القت�صادي” 
�صلطنة ُعمان ال�صقيقة، يف ثالث حمطة لها 
“اأف�صل ع�صر  لفئة  ترويجية  �صمن جولة 
من  دول  اأرب��ع��ة  ت�صمل  خليجية”  من�صاآت 

جمل�س التعاون اخلليجي.
التي  ال��ن��دوة  خ��الل  ال�صارقة  غرفة  وحّثت 
ُعمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ا�صت�صافتها 
اخلا�صة  املن�صاآت  كربى  موؤخرااً،  مقرها  يف 
دورة  يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  ع��م��ان  ���ص��ل��ط��ن��ة  يف 
“اأف�صل  فئة  �صمن   2017 لعام  اجلائزة 
ا�صتحدثتها  التي  خليجية”  من�صاآت  ع�صر 

اجلائزة مطلع العام اجلاري.
ق������ّدم خاللها  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  يف  و�����ص����ارك 
جائزة  ع��ن  تف�صيليااً  ���ص��رح��ااً  ال��غ��رف��ة  وف��د 
“التميز القت�صادي” املنبثقة عن برنامج 
امل�صوؤولني  من  ع��دٌد  ���س(،  ال�صارقة  )�صبكة 
متثل  التي  ال�صركات  لكربى  التنفيذيني 
�صلطنة  يف  خمتلفة  اق��ت�����ص��ادي��ة  ق��ط��اع��ات 
امل��ن�����ص��اآت ال��ك��ب��رية، وح�صر  ُع��م��ان م��ن فئة 
ال��ن��دوة م��ن غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة عمان 
كل من بدر بن �صيف العويف م�صاعد املدير 
وامل��ال��ي��ة، وحممد  الإداري����ة  لل�صوؤون  ال��ع��ام 
بن خمي�س احل�صيني مدير دائرة البحوث 
والدرا�صات القت�صادية، وطالل بن ح�صني 
ال��ق��ا���ص��م��ي  ن��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة العالقات 
العامة يف غرفة جتارة و�صناعة عمان، اإىل 
م�صاعد  �صطاف  عبدالعزيز  من  كل  جانب 
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع خ��دم��ات الأع�����ص��اء يف 
غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة، ون���دى ال��ه��اج��ري من�صق 
بالإ�صافة ح�صد كبري من  عام “اجلائزة”، 
ال�صركات العاملة يف �صلطنة عمان وممثلي 

و�صائل الإعالم الُعمانية واخلليجية.
واأكد �صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�س رئي�س 

غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، اأن التعاون 
ال�صارقة  غ��رف��ت��ي  ب��ني  ال���دائ���م  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
للعالقات  ط��ب��ي��ع��ي  ام����ت����داد  ه����و  وُع����م����ان 
ال���ت���ي مت��ت��د ج���ذوره���ا لعقود  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
طويلة بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
و���ص��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان، وال��ت��ي ���ص��اع��د يف منوها 
التي  امل�صرتكة  وال��روؤى  الثوابت  وتطورها 
جتمع بني البلدين وخا�صة يف ظل الدعم 
الكبري الذي حتظى به هذه العالقات من 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الإم���ارات، ومن ح�صرة  نهيان رئي�س دول��ة 
���ص��اح��ب اجل���الل���ة ال�����ص��ل��ط��ان ق��اب��و���س بن 

�صعيد املعظم - حفظهما اهلل.
واأ�صاد العوي�س مبتانة العالقات على كافة 
امل�صتويات بني الإمارات وعمان والتي تنبع 
خ�صو�صيتها من و�صائج القربى والعالقات 
الأخوية املتميزة بني القيادتني، عالوة على 
ما يجمع بني البلدين من روابط م�صرتكة 
�صواء يف اإطار جمل�س التعاون اخلليجي اأو 
يف الإطارين العربي والإ�صالمي، م�صريااً اإىل 
اأن غرفة ال�صارقة ت�صعى بناء على توجيهات 
�صلطان بن  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
امل��ج��ل�����س الأعلى  ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و  حم��م��د 
القطاع  دور  تفعيل  اإىل  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 
القت�صادي  ال��ت��ك��ام��ل  م�����ص��رية  يف  اخل��ا���س 
ال�صارقة فح�صب  اإم��ارة  لي�س على م�صتوى 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ب���ل 

اخلليجي.
ح����ر�����س غرفة  ع�����ن  ال���ع���وي�������س  واأع�����������رب 
اأوا�صر  تقوية  يف  امل�صاهمة  على  ال�صارقة 
وُعمان  ال�صارقة  بني  القت�صادية  العالقة 
من  م�صتدام،  ب�صكل  وتطويرها  وتعزيزها 
التعاون  لعالقات  امل�صتمر  التوثيق  خ��الل 
ب���ني غ��رف��ت��ي ال�����ص��ارق��ة وُع���م���ان واإط�����الق 
من�صاآت  ب���اأداء  لالرتقاء  الرامية  امل��ب��ادرات 
القطاع اخلا�س يف الإمارة وال�صلطنة، مبا 
تعميق  وُي�صهم يف  امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم 

العالقات الأخوية بني اجلانبني.
�صلطنة  الأعمال يف  العوي�س جمتمع  ودع��ا 
الإبداع  يف  ال�صتثمار  اإىل  ال�صقيقة  عمان 
ال�صاملة  اجل��ودة  اإدارة  لتحقيق  والبتكار، 
اإيجابااً  على امل�صتوى املوؤ�ص�صي، مبا ينعك�س 
ع��ل��ى امل�����ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة ك��ك��ل وي�����ص��ه��م يف 
التناف�صية  وحتقيق  ال��ري��ادة  اإىل  الو�صول 
التمّيز  ج����وائ����ز  اأن  اإىل  لف����ت����ااً  ال���ع���امل���ي���ة 
املُبتكر  م�صمونها  يف  مت��ث��ل  الق��ت�����ص��ادي 
القّيمة منوذجااً  واأهدافها  املتعددة  وفئاتها 
املنهجية  على  ب��ارت��ك��ازه��ا  ون��اج��ح��ااً  ف��ري��دااً 
اجلودة  اإدارة  منوذج  على  املعتمدة  العلمية 
الأوروبي ومبا يتوافق مع املعايري املنا�صبة 

لواقعنا اخلليجي.
من جهته، قال عبدالعزيز �صطاف م�صاعد 
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع خ��دم��ات الأع�����ص��اء يف 
غرفة ال�صارقة، اإن الندوة تهدف للتعريف 
بفئة “اأف�صل ع�صر من�صاآت خليجية” التي 
اإطالقها ر�صميااً  ال�صارقة عن  اأعلنت غرفة 
بجائزة  ال���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي  ح��ف��ل  خ����الل 
2016 الذي  ال�صارقة للتميز القت�صادي 
اإطار  املا�صي، وذلك يف  اأقيم يف �صهر يناير 
حر�س الغرفة على تعزيز البيئة التناف�صية 
بني املن�صاآت اخلليجية لالإ�صهام الفاعل يف 
عامة  اخلليجي  القت�صاد  ب���اأداء  الرت��ق��اء 
وتبادل  القت�صادية  املن�صاآت  ك��ف��اءة  ورف���ع 
فيما  واملمار�صات  التجارب  واأف�صل  املعرفة 
امل�صرتكة  امل�����ص��وؤول��ي��ة  م��ن  ان��ط��الق��ااً  بينها، 
ل���غ���رف ال���ت���ج���ارة جت����اه جم��ت��م��ع الأع���م���ال 

اخلليجي.
واأ�صاف �صطاف اأن غرفة ال�صارقة ترمي من 
خالل هذه الفئة اجلديدة اإىل امل�صاهمة يف 
حت�صني اأداء كربى من�صاآت القطاع اخلا�س 
تنفيذ  على  الت�صجيع  خالل  من  اخلليجي 
منوذج التميز ورفع م�صتوى العمل ومتكني 
منو الأعمال التجارية وال�صناعية، و�صولاً 
بجودة  والرت��ق��اء  التميز  ثقافة  تعزيز  اإىل 

املنتجات اخلليجية يف الأ�صواق العاملية.
ال�صارقة  غرفة  حر�س  اإىل  �صطاف  واأ���ص��ار 
ع��ل��ى ال��ت��ن�����ص��ي��ق ال���دائ���م م���ع ُن��ظ��رائ��ه��ا من 
الغرف التجارية وال�صناعية ومع الحتادات 
الندوة  ه��ذه  عقد  اأن  مو�صحااً  اخلليجية، 
اإطار  ي��اأت��ي يف  ُع��م��ان  غ��رف��ة  م��ع  بالتن�صيق 
ال�صركات  حتفيز  على  امل�����ص��رتك  احل��ر���س 
اخلا�صة يف خمتلف القطاعات القت�صادية 
على الإبداع اإىل جانب امل�صاهمة يف تطوير 
اخلليجية،  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع��ات  وت��ن��م��ي��ة 
وتقديرها  ال�صارقة  غرفة  �صكر  عن  معربااً 
الندوة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ل��غ��رف��ة ع��م��ان 
الغايات  لتحقيق  ال��دع��م  كامل  وتقدميها 

املن�صودة منها.
وق�����دم�����ت ن������دى ال����ه����اج����ري م���ن�������ص���ق ع���ام 
اإلكرتونيااً  ت��ع��ري��ف��ي��ااً  ع��ر���ص��ااً  “اجلائزة” 
�صامالاً عن اجلائزة وعن فئة “اأف�صل ع�صر 
وافيااً  ���ص��رح��ااً  ت�صمن  خليجية”،  من�صاآت 
ومواعيد  واآليات  ومعايريها  �صروطها  عن 
عليها  وامل�����ي�����داين  امل�������ص���ت���ن���دي  ال���ت���ق���دمي 
التقييم  اآليات  اإىل جانب  فيها،  والت�صجيل 
الفئة  ه��ذه  يف  للفائزين  املمنوحة  وامل��زاي��ا 

من اجلائزة.
واأو�صحت الهاجري اأن “جائزة اأف�صل ع�صر 
اإح��دى فئات جائزة  هي  من�صاآت خليجية” 
وه���ي غري  الق��ت�����ص��ادي،  للتميز  ال�����ص��ارق��ة 
ربحية وخم�ص�صة مل�صاعدة من�صاآت القطاع 
اخل��ا���س ع��ل��ى م�����ص��ت��وى دول اخل��ل��ي��ج على 
حت�صني اأدائها، حيث تتبنى منوذج املوؤ�ص�صة 
EFQM وهو  اجل��ودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة 
اأك��رث من  ت�صتخدمه  ل���الإدارة  �صامل  اإط���ار 
30 األف من�صاأة عرب العامل لدعم اأ�صحاب 
الأعمال على تطبيق منوذج اجلودة، الذي 
ُي���ع���د م��ن��ذ ن��ح��و ع�����ص��ري��ن ع����ام����ااً، اخلطة 
 EFQM الأوىل لأع�صاء منوذج اجلودة 
ول��ل��م��ن�����ص��اآت ع��رب اأوروب������ا وخ��ارج��ه��ا لبناء 
املمار�صات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  التميز  ثقافة 

النتائج،  وحت�صني  الب��ت��ك��ار  ودف���ع  اجل��ي��دة 
اهتمامها  تركيز  يف  املن�صاآت  ُي�صاعد  حيث 

على احتياجات املتعاملني الرئي�صيني.
للت�صجيل  فرتة  اآخ��ر  باأنه  اأي�صا  واأو�صحت 
للجائزة �صيكون يف �صبتمرب القادم لتدخل 
دورة  يف  ن��وف��م��رب  �صهر  يف  امل��ن�����ص��اآت  جميع 
كيفية  ع��ن  �صاملة  عمل  وور���ص��ة  تدريبية 
اإع��داد ملف التقدمي، لتاأتي مرحلة تقييم 
اأف�صل  ا���ص��م��اء  امل��ن�����ص��اآت، و���ص��وف يعلن ع��ن 
جتارة  غرفة  بجائزة  ف��ائ��زة  من�صاآت  ع�صر 
و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة يف ف��رباي��ر م��ن العام 
القادم، م�صرية اىل انه من �صروط التقدمي 
ال��ك��ب��رية م�صجلة يف  امل��ن�����ص��اأة  ت��ك��ون  ه��و ان 
وان  ب��الده��ا  وال�صناعة يف  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة 
ال�صنتني ايل  يتعدى  الزمني  يكون عمرها 
جانب ان يكون لديها حوايل 49 عامل وان 
اجلائزة تكون يف جميع املجالت مثل املجال 
وال�صناعي  وال��ت��ج��اري  وال��رق��م��ي،  امل����ايل، 

وال�صياحي وجمالت اأخرى.
من�صاآت  ع�صر  اأف�����ص��ل  ج��ائ��زة  فئة  وت�صمل 
ال�صارقة  غ���رف���ة  ب��ا���ص��رت  ال���ت���ي  خ��ل��ي��ج��ي��ة 
بالرتويج لها يف اإطار جولة خليجية بداأت 
من الكويت ثم انتقلت اإىل البحرين والآن 
لحقة،  مرحلة  يف  ال�صعودية  ث��م  عمان  يف 
قطاعات  �صمن  اخل��ا���ص��ة  امل��ن�����ص��اآت  ك���ربى 
واخلدمات  والتجزئة  والتجارة  ال�صناعة 
والبناء  وال�����ص��ي��اف��ة  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ع��ق��اري��ة 
واملوا�صالت  املالية  واخل��دم��ات  والت�صييد 
واخل����دم����ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
واخلدمات  وال�����ص��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ات 

الرقمية. 
لقاءات مو�صعة مع  وتت�صمن اجلولة عقد 
والتميز  اجل��ودة  ب��اإدارة  املعنيني  امل�صوؤولني 
وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  يف  واجل���وائ���ز 
ن����دوات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
التجارية يف  الغرف  مع  بالتعاون  تعريفية 

كل الدول التي زارها وفد اجلائزة.

•• دبي-وام:

�صهدت حماكم مركز دبي املايل العاملي منوااً 
ال�����ص��ت��ة الأوىل من  م���ط���ردااً خ���الل الأ���ص��ه��ر 
الق�صائي  النظام  وا�صل  حيث   2017 ع��ام 
الإجنليزية  باللغة  الناطق  ال��ع��ام  التجاري 
اأ�صخم  الكبرية على حل  ال�صركات  م�صاعدة 
واأ�صعب نزاعاتها ف�صال عن تعزيز مكانتها 
كوجهة مف�صلة لت�صوية الدعاوى ال�صغرية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  للموؤ�ص�صات 

والأفراد.
و�صهد حجم الق�صايا املعرو�صة اأمام املحكمة 
املتعلقة  ال��ق�����ص��اي��ا  ف��ي��ه��ا  الب��ت��دائ��ي��ة - مب��ا 
بالتحكيم والق�صايا امل�صادة - منوااً متوا�صالاً 
2017 حيث  خالل الن�صف الأول من عام 
بالفرتة  %57 مقارنة  بن�صبة  ازداد عددها 
القيمة  وو���ص��ل��ت   2016 ع���ام  م��ن  نف�صها 
الإج��م��ال��ي��ة ل��ه��ذه ال��ق�����ص��اي��ا خ���الل الفرتة 
مع  باملقارنة  دره���م  مليار   7،5 اإىل  نف�صها 
عام  من  نف�صها  للفرتة  دره��م  مليار   3.44
2016 بزيادة %118 علمااً اأن هذا الرقم 
كما  كبرية  حتكيم  بق�صية  ما  حد  اإىل  تاأثر 
على  م�صتقرا  من���وا  الق�صايا  ق��ي��م  اأظ��ه��رت 

اأ�صا�س �صنوي.
ويوؤكد النمو امل�صتمر لأحجام وقيم الق�صايا 
املرفوعة اأمام املحكمة البتدائية على ن�صج 

حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي وتنامي 
الإقليمي  ال��ق�����ص��ائ��ي  امل�����ص��ه��د  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا 
وال����دويل وق���د اأك���د ذل���ك ت��ق��ري��ر ���ص��ادر عن 
مطلع  القانونية  كو”  اآن���د  “كاليد  �صركة 
ب���ني عامي  ال���ف���رتة  اأن  ال���ع���ام وك�����ص��ف  ه����ذا 
زي��ادةاً ملمو�صة يف  2017 �صهدت   -2015
اللجوء اإىل حماكم املركز كخيار مف�صل يف 
%76 من العقود اخلا�صة بعمليات الدمج 

وال�صتحواذ.
اأول   2017 ع��ام  من  الأول  الن�صف  و�صهد 
ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م ق�����ص��ائ��ي ����ص���ادر ع���ن حمكمة 
الوثيق  الرت��ب��اط  على  يوؤكد  مما  اأمريكية، 
الق�صائي  ب��امل�����ص��ه��د  امل�����ايل  امل���رك���ز  مل��ح��اك��م 
اإطارها  اأي�����ص��ااً  امل��ح��اك��م  و�صعت  كما  ال���دويل 
الدويل لتنفيذ الق�صايا عرب توقيع اتفاقية 

تعاون مع املحكمة الفيدرالية املاليزية .
عام  ال��ق�����ص��ائ��ي  اخت�صا�صها  ت��و���ص��ي��ع  وم��ن��ذ 
من  ال�صركات  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  لتفتح   2011
املركز  اأر���ص��ت حماكم  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف 
املايل واحدااً من اأقوى اأنظمة تنفيذ الأحكام 
يف العامل بتعاونها مع �صلطات ق�صائية مثل 
املحكمة التجارية يف اأجنلرتا وويلز وحمكمة 
الوليات املتحدة املحلية للمنطقة اجلنوبية 
ل��ن��ي��وي��ورك وامل��ح��ك��م��ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
للمطالبات  جلنة  اأول  اأداء  ك��ان  �صانغهاي. 
ال�صغرية يف املنطقة جديرااً بالهتمام خالل 

ارتفع  2017 حيث  عام  الأول من  الن�صف 
عدد الق�صايا املرفوعة اأمامها بن�صبة 90% 
 79 م��ع  باملقارنة  ق�صية   150 اإىل  لي�صل 
ق�صية للفرتة نف�صها من عام 2016 ويعزى 
بهذه  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  ذل��ك 
للتكنولوجيا  املبتكر  وا�صتخدامها  املحكمة 
ا�صتخدامها  تتيح  التي  وال�صراكات اجلديدة 
من قبل ال�صركات العاملة يف املناطق احلرة 
وارتفعت  “مركز دبي لل�صلع املتعددة”  مثل 
اأمام  املرفوعة  للق�صايا  الإجمالية  القيمة 
9 ماليني  ال�صغرية من  ال��دع��اوى  حمكمة 
 2016 13،9 مليون دره��م . ويف ع��ام  اإىل 
الذكية  املحكمة  املايل  املركز  اأطلقت حماكم 
من  الأط����راف  لتمكني  ال�صغرية  ل��ل��دع��اوى 
العامل  مكان حول  اأي  من  نزاعاتهم  ت�صوية 
ذلك  ويتطلب  الذكية؛  الهواتف  با�صتخدام 
ال��ق��ا���ص��ي �صمن ق��اع��ة جمهزة  ف��ق��ط وج���ود 
�صا�صات  مع  دب��ي  يف  الغر�س  لهذا  خ�صي�صااً 
ت��ع��ر���س الأط�����راف امل��ت��ن��ازع��ة ول��وح��ة حتكم 
للجميع  افرتا�صية  قاعة حمكمة  فتح  تتيح 

اأو حتويلها اإىل النمط اخلا�س .
للدعاوى  الذكية  املحكمة  ت�صنيف  مت  وق��د 
ال�صغرية بني اأف�صل 10 حلول تكنولوجية 
يف العامل خالل حفل توزيع اجلوائز ال�صنوية 
ملوؤمتر اجلمعية الوطنية لإدارة املحاكم التي 
تتخذ من الوليات املتحدة مقرااً لها. وقال 

مارك بري الرئي�س التنفيذي امل�صارك واأمني 
العاملي:  امل��ايل  عام �صجل حماكم مركز دبي 
ا�صتطاعت حماكم املركز خالل الن�صف الأول 
من عام 2017 اأن تقدم خدماتها لل�صركات 
ال��ك��ب��رية وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��غ��رية والأف������راد 
على  العدالة  اإىل  الو�صول  ين�صدون  الذين 
امللحوظ  النمو  اأدى  امل�صاواة وقد  اأ�صا�س من 
يف الق�صايا املرفوعة اأمام املحكمة البتدائية 
لت�صوية  مف�صلة  كوجهة  مكانتنا  تعزيز  اإىل 
النمو  �صاهم  بينما  التجارية  النزاعات  اأكرب 
ال�����ص��ري��ع مل��ح��ك��م��ة ال����دع����اوى ال�����ص��غ��رية يف 
ال�صغرية  ال�صركات  دعم  على  قدرتنا  تاأكيد 
واملتو�صطة والأفراد ويك�صف اأداوؤنا حتى الآن 
خ���الل ه���ذا ال��ع��ام ع��ن ن�صج حم��اك��م املركز 
املايل وتنامي مكانتها كخدمة عامة حتظى 
عامليااً  رائ���دة  ومن�صة  والتقدير  ب��الح��رتام 
حل��ل امل��ن��ازع��ات ال��ت��ج��اري��ة. واأث��ب��ت��ت حماكم 
مركز دبي املايل العاملي اأنها تقف يف م�صاف 
العامل  يف  ابتكارااً  الأك��رث  التجارية  املحاكم 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات غري  م��ع ت�صجيلها 
الق�صائية  ال�صلطات  م�صتوى  على  امل�صبوقة 
برنامج  اأول  الأو�صط مبا يف ذلك  ال�صرق  يف 
للمحامي التطوعي واأول حمكمة للدعاوى 

ال�صغرية يف املنطقة.
التكنولوجيا  با�صتخدام  التزامها  اأك��دت  كما 
الق�صائية  عملياتها  كفاءة  لزيادة  احلديثة 

بال�صراكة مع واحدة من �صركات التكنولوجيا 
التحول  ق��ي��ادة  بهدف  وذل��ك  عامليا  ال��رائ��دة 
بها  والرت��ق��اء  التجارية  للمحاكم  الرقمي 

. م�صتقبالاً
وت��ع��ت��زم حم��اك��م امل��رك��ز يف اأك��ت��وب��ر 2017 
بالتكنولوجيا  م��ت��خ�����ص�����س  ق�����ص��م  اإط������الق 
امل�صائل  اأو  الق�صايا  يف  للنظر  والإن�����ص��اءات 
املعقدة فنيااً مع تعيني قا�ٍس خا�س لالإ�صراف 

على النزاعات التي يتعامل معها الق�صم. 
امل�صلمني  غري  وتركات  و�صايا  �صجل  و�صهد 
 780 امل���ايل ال��ع��امل��ي ت�صجيل  يف م��رك��ز دب��ي 
و�صية جديدة خالل الن�صف الأول من عام 
و���ص��ي��ة خالل   685 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   2017
2016 ويعزى هذا  الفرتة نف�صها من عام 
النمو جزئيااً اإىل تو�صيع نطاق عمل ال�صجل 
لي�صمل اإمارة راأ�س اخليمة وبلغ اإجمايل عدد 
الو�صايا امل�صجلة 2،750 و�صية منذ اإطالق 

هذه اخلدمة يف مايو 2015.
ووا���ص��ل ب��رن��ام��ج امل��ح��ام��ي ال��ت��ط��وع��ي الذي 
ت���دي���ره اأك���ادمي���ي���ة ال���ق���ان���ون يف م���رك���ز دبي 
الأ�صهر  خالل  املجتمع  خدمة  العاملي  امل��ايل 
تقدمي  2017 عرب  ع��ام  الأوىل من  ال�صتة 
�صخ�صااً   352 �صملت  اأ�صبوعية  ا�صت�صارات 
تطوعت  التي  املحاماة  �صركات  عدد  وارتفع 
اإىل  بالإ�صافة  �صركة   50 اإىل  الربنامج  يف 

148 حماميااً .

طارق احلو�صني رئي�صا تنفيذيا ملجل�س 
التوازن القت�صادي وتوازن القاب�صة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جمل�س التوازن القت�صادي وتوازن القاب�صة ام�س عن تعيني �صعادة طارق 
عبدالرحيم احلو�صني رئي�صا تنفيذيا للمجل�س و�صركة توازن القاب�صة.

وتعهد  تعيينه  ل��ق��رار  ت��ق��دي��ره  و  �صكره  ع��ن  احلو�صني  ط���ارق  ���ص��ع��ادة  واأع����رب 
التي  ال�صاملة  التنمية  خطط  �صمن  والعمل  النجاح  م�صرية  لإمت��ام  بال�صعي 
يقودها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه 

برنامج  م��ن  املثلى  “ وال���ص��ت��ف��ادة  اهلل 
الأوف�صت.

�صيف حممد  م��ع��ايل  م��ن جانبه رح��ب 
ال�����ص��اب��ق ملجل�س  ال��رئ��ي�����س  ال���ه���اج���ري 
القاب�صة  وت��وازن  القت�صادي  ال��ت��وازن 
ب��ت��ع��ي��ني ط����ارق احل��و���ص��ن��ي م��ت��م��ن��ي��ااً له 
من�صبه  واج����ب����ات  اأداء  يف  ال���ت���وف���ي���ق 
م�صتقبل  نحو  املجل�س  وقيادة  اجلديد 

واعد.
قبيل  ت��وىل  احلو�صني  ط��ارق  اأن  يذكر 
التوازن  ملجل�س  تنفيذيااً  رئي�صااً  تعيينه 
القت�صادي وتوازن القاب�صة .. من�صب 
نائب مدير عام الهيئة الوطنية لالأمن 

للتنمية  �صركتي مبادلة  اإداري��ة يف  الإل��ك��رتوين بجانب عمله يف عدة منا�صب 
جمال�س  من  عدد  ع�صوية  اإىل  اإ�صافة  �صات  ياه  الف�صائية  لالت�صالت  والياه 
الإدارات.ويحمل احلو�صني درجة املاج�صتري يف علوم الإلكرتونيات والت�صالت 
من جامعة بيري اإي مريي كوري الفرن�صية اإ�صافة اإىل درجة البكالوريو�س يف 

علوم الطريان من جامعة �صانت لوي�س يف الوليات املتحدة.
1992 وذلك لالإ�صراف  العام  التوازن القت�صادي يف مطلع  وتاأ�ص�س جمل�س 
على تطبيق برنامج التوازن ال�صناعي لدولة الإمارات العربية املتحدة ولتوفري 
 .. للدولة  الدفاعية  امل�صرتيات  برنامج  خالل  من  وجتارية  اقت�صادية  فوائد 
وملواكبة  للدولة  الدفاعية  املنظومة  لتحديث  املتوا�صلة  اجلهود  مع  متا�صيااً 
التطور الهائل يف هذا املجال. وقد اأ�صرف املجل�س منذ تاأ�صي�صه على اإقامة عدد 
من امل�صاريع امل�صرتكة الناجحة حيت تراوحت جمالت هذه امل�صاريع بني بناء 
ال�صفن ومزارع تربية الأ�صماك وتاأجري الطائرات وتربيد املناطق واخلدمات 

امل�صرفية والرعاية ال�صحية والزراعة والتعليم.
وبداأ املجل�س منذ عام 2010 الرتكيز على التكنولوجيا احلديثة يف املجالت 
مثل  ال�صلة  ذات  امل�صاريع  من  ع��دد  قيام  الفرتة  ه��ذه  �صهدت  حيث  الدفاعية 
و�صركة  “اأمرك”  وال��ع��م��رة  والإ����ص���الح  لل�صيانة  امل��ت��ط��ور  الع�صكري  امل��رك��ز 
جمل�س  قبل  م��ن  ت���وازن  ال�صفن.واأن�صئت  لبناء  والحت����اد  داينامك�س  ت���وازن 
ال�صراكات  خالل  من  م�صاريع  اإقامة  بهدف   2007 عام  القت�صادي  التوازن 
الت�صنيع  لقطاعات  م�صافة  قيمة  توفر  التي  الإ�صرتاتيجية  وال�صتثمارات 
يف الدولة والتي تركز على عدد من املج��الت والت�ي ت�صمل: �صناعات الدفاع 

والطريان وال�صيارات والذخائر واملعادن والتكنولوجيا.

امل�صرف املركزي : 755 مليار درهم ال�صيكات 
املنفذة عرب مقا�صة الإمارات خالل 6 �صهور

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد ال�صيكات التي جرى التعامل معها عرب نظام الإمارات ملقا�صة ال�صيكات 
15.151 مليون �صيك خالل الن�صف الأول من العام 2017 و�صلت قيمتها 

اىل نحو 755 مليار درهم وفق ما اأعلنه ام�س م�صرف المارات املركزي .
اأ�صدرها امل�صرف فقد و�صلت قيمة ال�صيكات املرجتعة  وبح�صب البيانات التي 
 4.5% ت�صكل  درهم  33.9 مليار  اىل  املا�صي  يونيو  نهاية  يناير وحتى  منذ 
%4.2 من  فقط من القيمة الإجمالية لل�صيكات خالل فرتة الر�صد ونحو 
با�صتخدام �صورها خالل  املقا�صة  التي دخلت نظام  لل�صيكات  الإجمايل  العدد 

الن�صف الأول من العام اجلاري.
عرب  املرجتعة  ال�صيكات  ح�صة  بلغت  فقد  ال�صهري  امل�صتوى  على  وتف�صيال 
نظام مقا�صة الإمارات %4.5 وبقيمة 4.96 مليار درهم من اجمايل قيمة 
مليار   111.33 والبالغة  يونيو  �صهر  خالل  مقا�صتها  جرى  التي  ال�صيكات 
درهم باملقارنة مع %4.1 وبقيمة 5.6 مليار درهم من قيمة ال�صيكات التي 
133.45 مليار درهم.وانخف�س عدد  متت مقا�صتها يف �صهر مايو والبالغة 
مع  مقارنة  يونيو  �صهر  خ��الل  �صيكا   94264 نحو  اإىل  املرجتعة  ال�صيكات 

107797 �صيكا يف مايو الذي �صبق .
ي�صار اىل اأن �صهر مايو املا�صي يعد الن�صط من حيث قيمة ال�صيكات املتداولة 
حيث بلغت قيمتها 133 مليار درهم يف ما و�صلت قيمتها خالل �صهر مار�س 
129.5 مليار درهم  132 مليار درهم وو�صلت يف �صهر يناير  2017 نحو 

ونحو 127.4 مليار درهم يف ابريل و121.3 مليار درهم يف �صهر فرباير .

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/04095/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02332/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : ماريا كارل ايفاجنيلي�صتا باغوئيو�س
جمهول حمل القامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ : �س �س لوتاه العقارية - �س ذ م م   
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

1- الزام املدعي عليها بقيمة ايجارية للفرتة من 2015/4/19 وحتى 
2015/9/8 مبلغ وقدره 33.963 درهم 

2- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�صر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03932/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02563/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : �صوك ناه�س ثامر - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : �س �س لوتاه العقارية - �س ذ م م   
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

قيمة  دره��م  للمدعي مبلغ 79562  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال��زام   -1
الجرة امل�صتحقة عن الفرتة من 2013/10/15 وحتى 2014/12/31  

4- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
املهلة  خ��الل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�صر  تاريخ  ي��وم من 

املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/05420/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : غالفيز للخدمات البحرية والهند�صة - ذ م م 

مبا اأن املدعي : مدينة دبي املالحية - �س ذ م م   
قد اأق��ام �صدكم ال��دع��وى 02/05420/2017/جت������اري اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
الزام املدعي عليه مبا ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى الخالء  مطالبة مالية - 

الفعلي 
اخالء عقار - الزام املدعي عليه باخالء املاأجور فورا ل�صتحالة جتديد عقد اليجار 
معه وذلك لعدم �صداد الجرة من تاريخ 2013/2/14 وحتى تاريخ 2017/7/1 علما 

بانه مت انذاره بالخالء بتاريخ 2017/3/9 
للفرتة من  ايجارية  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�صد بذمة   - مطالبة مالية 

2013/2/14 وحتى 2017/6/1 ورغم اخطاره يف 2017/3/9 ميتنع عن ال�صداد
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الح��د   يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال�صابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�صاعة   2017/8/20
وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�صور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
 اإعالن بالن�سر  

اىل املدعي عليه / حممد علي عبد احل�صني كدخاين اليادراين - اجلن�صية - ايران 
حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 

قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/192 جتاري كلي �صد املدعي عليه  جلميع هذه ال�صباب  ، وملا �صنديل به فيما بعد ، وملا تراه 
حمكمتكم املوقرة عفوا   نطلب من رئا�صتكم املوقرة ما يلي :  فبل الف�صل باملو�صوع : 

تعيني خبري ح�صابي تكون مهمته الطالع على  اوراق الدعوى املقدمة يف املف احلا�صر والفواتري التي �صتقدم لحقا وما �صيقدمه 
الول  عليهما  املدعي  ذمة  يف  املرت�صد  املبلغ  حتديد  مهماته  تكون  وعليه  اخ��رى  و�صور  م�صتندات  ا�صول  من  واملدعي  اخل�صوم 
والثاين مل�صلحة املدعي يف ذمة املجعي عليهم الآخرين كل بح�صب فواتريه للمدعي وحتديد طبيعة العالقة التي تربط املدعي 
عليهما الول والثاين باملدعي وحتديد طبيعة العالقة التي تربط املدعي عليهم الآخرين باملدعي من جهة وباملدعي عليهما الول 
والثاين من جهة اخرى والنتقال اىل البنك واىل ال�صركة املدعي عليها الوىل واىل اي جهة او اي طرف اآخر تراه حمكمتكم املوقرة 
�صروريا لالطالع على ك�صوفات احل�صاب وا�صول العقود املوقعة بني الطراف وا�صول التعديالت ودفاتر ال�صركات للتاأكد وتكليفه 
 بكل ما تراه حمكمتكم املوقرة �صروريا لمتام مهامه ولتو�صيح الدعوى ب�صكل اف�صل ملحكمتكم املوقرة.  وبكل حال نطلب ا�صليا : 
درهم  وق��دره /10.773.656.60/  املطالبة  بقيمة مبلغ  بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل  والثاين  الول  املدعي عليه  ال��زام   : اول 
)ع�صرة ماليني ومئتني و�صبع مائة وثالثة و�صبعني الف و�صت مائة  و�صتة وخم�صني درهم و�صتني فل�س ( والفائدة القانونية مبلغ 

وقدره / 12% من تاريخ املطالبة حلني متام ال�صداد 
ثانيا : الزام املدعي عليهم كل بح�صب قيمة فواتريه املخف�صة من قبل البنك املدعي على ما يلي :

- الزام املدعي عليه الثالث بالتكافل والت�صامن مع املدعي عليهما الول والثاين مببلغ وقدره / 1.000.000، درهم
- الزام املدعي عليه الرابع بالتكافل والت�صامن مع املدعي عليهما الول والثاين مبلغ وقدره / 2.000.000، درهم 

املدعي عليهما الول والثاين مبلغ وقدره / 1.080.594، درهم  )مليون  بالتكافل والت�صامن مع  املدعي عليه اخلام�س  الزام   -
وثمانني الف وخم�س وائة واربعة وت�صعني درهم( 

- الزام املدعي عليه ال�صاد�س بالتكافل والت�صامن مع املدعي عليهما الول والثاين مببلغ وقدره / 762.322.5  درهم )�صبع مئة 
واثنان و�صتني الف وثالث مائة واثنان وع�صرين درهم وخم�صني فل�س( 

- الزام املدعي عليه ال�صابع مببلغ وقدره / 400.000/ درهم )اربع مائة الف درهم ( 
ثالثا - �صم ملف الآمر على عري�صة رقم 2017/9492 - منع من ال�صفر وتثبيت قرار القا�صي مبوجب الأمر على عري�صة املذكور 

مبنع املدعي عليه الثاين من ال�صفر وحجز جواز �صفره حلني ايفائه مبلغ املطالبة 
رابعا - ت�صمني امل�صتدعي �صدهم امل�صاريف والر�صوم واتعاب املحاماة 

مما يقت�صي ح�صورك اىل حمكمة راأ�س اخليمة امام مكتب ادارة الدعوى تاريخ 2017/8/23 ال�صاعة التا�صعة �صباحا وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع   - حرر بتاريخ : 2017/8/13

الكاتب العدل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املال والأعمال
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�ضملت 50 برناجمًا تدريبيًا وور�ضة عمل متخ�ض�ضة

% يف عدد اخلريجني للن�صف الأول من 2017 "اأكادميية دبي" تدرب 1480 رائد اأعمال بنمو 43 
-اجلناحي: اأكادميية دبي لريادة الأعمال باتت مرادفًا لبدء م�ضرية ريادة الأعمال يف دبي

-ابتهال الناجي: الدورات ترفع كفاءة رواد الأعمال ومتكنهم من اإدارة م�ضاريعهم بكفاءة واحرتافية

الهيئة الحتادية لل�صرائب تفتح باب الت�صجيل لل�صرائب اإلكرتونيا منت�صف �صهر �صبتمرب 2017
•• اأبوظبي-وام:

الت�صجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
ل��ل�����ص��رائ��ب لأغرا�س  ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة  ل���دى  الإل����ك����رتوين 
ال�صرائب منت�صف �صهر �صبتمرب املقبل 2017، وذلك يف اأوىل 
نظام  تطبيق  �صمان  اإىل  الهادفة  ال�صريبي  المتثال  خطوات 

�صريبي �صل�س ومب�صط وفق اأرقى املعايري واملمار�صات العاملية.
جاء ذلك خالل الإحاطة الإعالمية التي نظمتها الهيئة يف مقر 
الهيئة،  عمل  جوانب  ل�صتعرا�س  ام�س  باأبوظبي  املالية  وزارة 
واملهام التي �صتقوم بها وخطتها الت�صغيلية خالل الفرتة املقبلة، 
ودور الإج��راءات ال�صريبية يف دفع عجلة التنمية القت�صادية 
تقدمي  يف  وال���ص��ت��م��رار  امل�صتقبل  اق��ت�����ص��اد  وب��ن��اء  امل�����ص��ت��دام��ة، 

خدمات ذات جودة عالية جلميع اأفراد املجتمع الإماراتي.
الحتادية  الهيئة  عام  مدير  الب�صتاين  علي  خالد  �صعادة  وقال 
جدا  متقدمة  م��رح��ل��ة  قطعت  الإم�����ارات  دول���ة  ان  لل�صرائب 
الت�صريعية �صمن �صعيها لتوفري نظام �صريبي يعد  باجلوانب 
�صمن الأف�صل عامليااً، حيث مت ومن خالل وزارة املالية اجلهة 
بال�صرائب  اخلا�صة  وال�صيا�صات  الت�صريعات  باإ�صدار  املخولة 
التعامل  �صيحكم  ال��ذي  ال�صريبية  الإج����راءات  ق��ان��ون  اإ���ص��دار 
بني الهيئة واخلا�صعني لل�صرائب، كما اأنه من املتوقع اإ�صدار 
خالل  امل�صافة  القيمة  و�صريبة  النتقائية  ال�صريبة  قانوين 
اللوائح  اإ���ص��دار  ال��ع��ام اجل����اري، كما �صيتم  ال��ث��ال��ث م��ن  ال��رب��ع 
الرابع من  الربع  املذكورة خالل  القوانني  لكٍل من  التنفيذية 
العام اجلاري 2017.واأ�صاف اأن الإجراءات ال�صريبية يف دولة 
الإمارات تت�صم بالب�صاطة و�صهولة المتثال واأتت بعد درا�صات 
التجارب  خمتلف  ع��ل��ى  والط�����الع  اخل���ي���ارات  جلميع  معمقة 
العاملية، حيث يعد قانون الإجراءات ال�صريبية اإطارااً ت�صريعيااً 
يحدد منظومة عمل الهيئة الحتادية لل�صرائب باإدارة وحت�صيل 
مبادئ  تعزيز  يف  ي�صهم  اأن��ه  كما  الحت��ادي��ة،  ال�صرائب  وتنفيذ 
احلوكمة وال�صفافية، ويهدف يف الوقت ذاته اإىل تنظيم احلقوق 
واأي  لل�صريبة  واخل��ا���ص��ع  الهيئة  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  والل��ت��زام��ات 
الإجراءات  اإىل تنظيم  بالإ�صافة  اأخرى يتعامل معها،  اأط��راف 
يف  ال�صريبية  القوانني  جميع  يف  املطبقة  امل�صرتكة  والقواعد 
الدولة«.وقال ان الهيئة حققت اإجنازات كبرية يف اإطار ال�صعي 
فقد  ال�صرائب،  �صعيد  على  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  لتطبيق 
النظام  ومنها  ال�صرائب،  لإدارة  تقنية  اأنظمة  بتطوير  قمنا 
املتكامل لإدارة ال�صرائب الذي ي�صكل من�صة اإلكرتونية خا�صة 
لتعامل الهيئة مع اخلا�صعني لل�صرائب من خالل الت�صجيل، 
وت�صليم الإقرارات ال�صريبية و�صداد ال�صرائب املتوجبة عليهم، 

كما عملنا على تطوير وتكامل اأنظمتنا مع الأنظمة يف اجلهات 
وذلك  الدوائر اجلمركية  الإم��ارات مثل  الرقابية يف حكومات 
لتطوير  اإ���ص��اف��ة  ال���ص��ت��رياد  على  ال�صرائب  وحت�صيل  لإدارة 
ال�صيا�صات والأنظمة والإجراءات ال�صريبية بحيث ت�صجع على 
التي  الإج�����راءات  الأع��م��ال يف  الطوعي ودور  من���وذج الم��ت��ث��ال 

ت�صهل المتثال الذاتي.
الدولة  مكانة  على  ت��وؤث��ر  ل��ن  ال�صريبية  الإج����راءات  اأن  وب��ني 
وتناف�صيتها لأنها تعد �صمن الأكرث انخفا�صااً عامليااً، بل �صتدعم 
ال�صعادة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  وحتقيق  باخلدمات  لالرتقاء  ال�صعي 
لأفراد املجتمع الإماراتي، كما اأنها ت�صجع على منوذج المتثال 
الذاتي والطوعي من قبل قطاعات الأعمال من خالل �صهولة 
والذي  ال�صرائب  لأغرا�س  والت�صجيل  ال�صريبية  الإج���راءات 

�صيتم ب�صكل اإلكرتوين وموؤمتت ووفق اأرقى املعايري العاملية.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن القوانني والإجراءات ال�صريبية �صت�صهم 
الذي  الق��ت�����ص��ادي  وال��ت��ط��ور  التنمية  م�صرية  وتعزيز  دع��م  يف 
ت�صهده دولة الإمارات، و�صتمكنها من اأن تكون مناف�صااً حقيقيااً 
م�صادر  توفري  خالل  من  وذل��ك  عامليااً،  املتقدمة  لالقت�صادات 
باأفراد  ارتباطااً  الأك��رث  الرئي�صية  القطاعات  يف  التو�صع  لدعم 
املجتمع وتوفري اأف�صل اخلدمات، ول�صيما يف جمالت الرعاية 

ال�صحية والتعليم وم�صاريع البنية التحتية.
الب�صتاين  خالد  �صعادة  ق��ال  الت�صجيل،  مبراحل  يتعلق  وفيما 
املراحل  ومتكاملة  وا�صحة  عمل  خطة  وف��ق  ت�صري  الهيئة  ان 
قطاعات  مل�صاعدة  العاملية  املعايري  واأف�صل  اأعلى  اإىل  للو�صول 
الأعمال على الإعداد املبكر وامل�صبق لتطبيق النظام ال�صريبي.

: لدى الهيئة خطة متكاملة لت�صجيل ال�صركات  واأ�صاف قائالاً
بناءاً على حجم اأعمالها ليتم يف املرحلة الأوىل دعوة ال�صركات 
الكربى وال�صركات التي تقوم باإنتاج وا�صترياد ال�صلع النتقائية 
للت�صجيل لدى الهيئة الحتادية لل�صرائب لأغرا�س ال�صريبة، 
حيث �صيتم الإعالن عن املراحل التف�صيلية للت�صجيل يف وقت 
تقوم  التي  اجل��ه��ود  وم��ن خ��الل  ت�صعى  الهيئة  اأن  لح��ق.وب��ني 
اخلدمات  اأف�����ص��ل  ت��ق��دمي  اإىل  ال�صرتاتيجية  و�صراكاتها  بها 
للم�صاهمة يف الإعداد املبكر جلميع القطاعات وم�صاعدتهم على 
وذلك  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  ال�صريبي  النظام  يف  الت�صجيل 
ل�صمان جاهزيتها عند �صدور قانوين �صريبة القيمة امل�صافة 
وال�صريبة النتقائية واللوائح التنفيذية اخلا�صة بهما وبقانون 
الإج��راءات ال�صريبية، حيث �صيتم بعدها الإعالن عن حتديد 
ال�صريبية  الإق�����رارات  ت�صليم  وم��واع��ي��د  ال�صريبية  ال��ف��رتات 
و�صداد ال�صرائب املتوجبة على اخلا�صعني لل�صرائب. واأو�صح 
الزمنية  عملها  خطط  و�صمن  لل�صرائب  الحتادية  الهيئة  اأن 

للفرتة املقبلة �صتعمل على تطبيق الإجراءات ال�صريبية، حيث 
و�صعت الهيئة منذ البداية مراحل عدة لتنفيذ خطط عملية 
وفعالة ل�صمان تطبيق �صهل لالإجراءات ال�صريبية يف الدولة، 
مرتابطة  تنفيذية  م��راح��ل  و���ص��ع  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���ص��ت  ك��م��ا 
وامل�صاهمة يف توفري تطبيق  النتائج  اأف�صل  ومتكاملة لتحقيق 
مب�صط يعزز المتثال ال�صريبي لقطاعات الأعمال يف الدولة.
املرحلة  تنفيذ  بداأت  املالية  بالتعاون مع وزارة  الهيئة  ان  وقال 
خالل  م��ن  ال�صريبي  للنظام  ال��ت��وع��وي��ة  اخل��ط��ة  م��ن  الأوىل 
تنظيم ور�س تعريفية عامة لبناء الوعي حول النظام ال�صريبي 
ل���دى خمتلف ق��ط��اع��ات الأع���م���ال واجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وذل���ك يف 
 24 تنظيم  ح��ي��ث مت   ،2017 م��اي��و  اإىل  م��ار���س  م��ن  ال��ف��رتة 
 15 اأكرث من  اإىل  �صهدت ح�صورااً مكثفااً و�صل  توعوية  ور�صة 
األف �صركة من خمتلف قطاعات الأعمال ومن خمتلف اإمارات 
لالإعداد  الهيئة  جهود  �صمن  مت  اأن��ه  �صعادته  الدولة«.واأ�صاف 
امل�صبق واملبكر لقطاعات الأعمال موؤخرااً اإطالق املرحلة الثانية 
�صتت�صمن  وال��ت��ي  ال�صريبي  ب��ال��ن��ظ��ام  ال��ت��وع��وي��ة  اخل��ط��ة  م��ن 
اآلية  على  والرتكيز  الأعمال  لقطاعات  تخ�ص�صية  عمل  ور���س 
معاملة القطاعات املختلفة يف الدولة يف نظام �صريبة القيمة 
امل�صافة وال�صريبة النتقائية، ودعوتهم للت�صجيل املبكر لدى 
الهيئة لأغرا�س ال�صرائب ..و�صيتم خالل هذه املرحلة تنظيم 
اأن  املقرر  والتي من  الأعمال،  لقطاعات  ور�صة تخ�ص�صية   21
ت�صهد م�صاركة مكثفة من خمتلف القطاعات كقطاع التجزئة 
اخلدمات  اإىل  بالإ�صافة  والت�صدير،  وال���ص��ت��رياد  وال��ع��ق��ارات 
�صمان  على  ك��ذل��ك  العمل  �صيتم  ان��ه  وال��ت��اأم��ني.وق��ال  امل��ال��ي��ة 
وال�صريبة  امل�صافة  القيمة  �صريبة  لنظام  الأع��م��ال  ا�صتعداد 
القت�صادي  التنوع  دع��م  اإىل  تطبيقها  يهدف  التي  النتقائية 

وتنميته من خالل تنويع م�صادر الإيرادات احلكومية.
وتت�صمن خطة الهيئة العديد من املبادرات وحمالت التوعية 
وامل�صتهلكني وعموم جمتمع  اخلا�صة مبختلف فئات اجلمهور 
الإمارات، لتعمل يف مرحلة لحقة للتطبيق على تاأكيد النتقال 
وا�صتك�صاف  املبا�صرة  غري  ال�صرائب  اقت�صاد  اإىل  �صل�س  ب�صكل 
الدولة مبا  ال�صريبية يف  ل��الإج��راءات  امل�صتمر  التطوير  اأوج��ه 

يتنا�صب مع التطور يف هذا املجال«.
جمتمع  على  جديد  مفهوم  ال�صريبة  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
دولة الإمارات وعلى املنطقة عمومااً، ومن هنا لبد من التاأكيد 
ودورهم  للهيئة  ال�صرتاتيجيني  لل�صركاء  الكبري  ال��دور  على 
ل�صمان  ال�صريبية  ب���الإج���راءات  ال��وع��ي  بتعزيز  امل�صاهمة  يف 
اأنه  النجاح والتميز للنظام ال�صريبي يف دولة الإم��ارات، مبينااً 
التو�صل  مت  العاملية  ال�صركات  ك��ربى  مع  ال�صراكة  خ��الل  من 

انخفا�صااً  الأك���رث  ب��ني  وم��ن  الأف�����ص��ل  يعد  �صريبي  ن��ظ��ام  اإىل 
ال�صلع واخلدمات، كما بني  %5 على توريد  بن�صبة  وتناف�صيةاً 
تعاون  تتطلب  م�صرتكة  م�صوؤولية  ال�صريبي  النظام  جناح  اأن 
ا�صرتاتيجي بّناء يقوم على ثالث ركائز رئي�صية وهي احلكومة 

وقطاع الأعمال واملجتمع.
املوؤ�ص�صات  ج��م��ي��ع  اإىل  اجل��زي��ل  ب��ال�����ص��ك��ر  ���ص��ع��ادت��ه  ت��وج��ه  ك��م��ا 
مع  جنب  اإىل  جنبااً  تعمل  التي  الدولة  يف  احلكومية  واجلهات 
الهيئة للو�صول اإىل جميع قطاعات الأعمال وتعريفهم بجميع 

القوانني والإجراءات ال�صريبية.
دولة  يف  ال�صريبية  والإج������راءات  ال�صريبي  ال��ن��ظ��ام  ان  وق���ال 
الإمارات هي نتاج درا�صات معمقة جلميع خيارات توفري م�صادر 
متويل جديدة تتيح للحكومة ال�صتمرار يف تطوير بنية حتتية 
امل�صتقبل، وت�صمن موا�صلة حت�صني جودة خدماتها  ت�صت�صرف 
احلكومية لتحقيق روؤى القيادة الر�صيدة يف دولة الإم��ارات يف 

ت�صخري الإمكانيات للعمل على اإ�صعاد اأفراد املجتمع.
واأكد العمل على ا�صتقطاب وتاأهيل ال�صباب الإماراتي يف جمال 
جديد من نوعه وهو جمال ال�صرائب، حيث يتم العمل حاليااً 
على برامج خا�صة لتعليم وتاأهيل املن�صمني لفريق عمل الهيئة 

للقيام مبهام وم�صوؤوليات الهيئة والرتقاء مب�صتوى العمل.
عمل  اآليات  وتقييم  حتليل  على  دائمااً  �صتعمل  الهيئة  اأن  وبني 

جمموعة وا�صعة من ال�صلطات ال�صريبية حول العامل لكت�صاب 
اجلوانب الأكرث فاعلية يف جمال اإدارة ال�صرائب، وذلك لتوفري 

خدمات رائدة للخا�صعني لل�صرائب.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وك��ان 
الدولة “حفظه اهلل” قد اأ�صدر مر�صومااً بقانون احتادي رقم 
13 ل�صنة 2016 ب�صاأن اإن�صاء “الهيئة الحتادية لل�صرائب” 
ال�صرائب  وتنفيذ  وحت�صيل  ب����اإدارة  تخ�ص�صاتها  ح��دد  ال���ذي 
وتطبيق  اإي��رادات��ه��ا،  وت��وزي��ع  املرتبطة  وال��غ��رام��ات  الحت��ادي��ة 
يف  لها  وي��ك��ون  ال��دول��ة،  يف  بها  املعمول  ال�صريبية  الإج����راءات 
�صبيل حتقيق ذلك، تطبيق القوانني والأنظمة املعمول بها فيما 
يخ�س ال�صرائب الحتادية والغرامات املرتبطة، وكذلك �صداد 
ما يرتتب على الهيئة من التزامات مالية، وتطبيق اتفاقيات 

منع الزدواج ال�صريبي التي ت�صادق عليها الدولة.
كما اأ�صدر �صموه القانون الحتادي رقم 7 ل�صنة 2017 ب�صاأن 
الإجراءات  على  اأحكامه  ت�صري  وال��ذي  ال�صريبية،  الإج��راءات 
ال�صريبية املتعلقة باإدارة وحت�صيل وتنفيذ ال�صرائب من قبل 
الهيئة الحتادية لل�صرائب بهدف تنظيم احلقوق واللتزامات 
اآخر يتعامل  واأي �صخ�س  ال�صريبة  الهيئة ودافع  املتبادلة بني 
التي تطبق على  امل�صرتكة  الإج��راءات والقواعد  معها وتنظيم 

كافة القوانني ال�صريبية يف الدولة.

•• دبي-الفجر: 

مت��ك��ن��ت اأك���ادمي���ي���ة دب���ي ل���ري���ادة الأع���م���ال، 
را�صد  بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  التعليمي  ال��ذراع 
واملتو�صطة،  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  لتنمية 
تدريب  دب���ي،  اقت�صادية  موؤ�ص�صات  اإح���دى 
يف  الأع����م����ال  رواد  م���ن   1480 وت���اأه���ي���ل 
مقابل   2017 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
1100 خريج يف عام 2016 بزيادة قدرها 
الن�صف  يف  امل�صاركون  حظي  حيث   ،43%
 50 ن��ح��و  ال���ع���ام اجل�����اري ع��ل��ى  الأول م���ن 
متخ�ص�صة.  عمل  ور���س  تدريبيااً  برناجمااً 
ا�صرتاتيجية  ���ص��م��ن  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  وت���اأت���ي 
املوؤ�ص�صة الهادفة اإىل تقدمي الدعم امل�صتمر 
ودفع  الأع��م��ال،  ب��ري��ادة  النهو�س  �صبيل  يف 
ال�صباب الطموح لتباع اأف�صل املمار�صات يف 
ت�صهم يف  التي  الريادية  تد�صني م�صاريعهم 
قيمة  وت�صكل  املحلي  القت�صاد  عجلة  دف��ع 

م�صافة اإىل الناجت املحلي لدولة الإمارات.
برناجمااً   50 ع���ل���ى  امل����ت����درب����ون  وح�������ص���ل 
الأول من  الن�صف  تدريبيااً وور�صة عمل يف 
العام 2017، مقارنة ب� 44 ور�صة عمل مت 
تنظيمها خالل الن�صف الأول من 2016. 
التدريبية  ال��ربام��ج  ال��ن��م��و يف  ه���ذا  وي��اأت��ي 
الطموحني  الأع��م��ال  رواد  لإق��ب��ال  نتيجة 
على الربامج التي تقدمها الأكادميية والتي 
الأعمال  قطاعات  خمتلف  ب��دوره��ا  تغطي 
املقبلني  الأع���م���ال  رواد  ت��ط��ل��ع��ات  وت���واك���ب 
املحلي. ال�����ص��وق  يف  للتناف�س  مب�صاريعهم 
اجلناحي،  البا�صط  عبد  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 

را�صد  بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير 
واملتو�صطة:  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  لتنمية 
حت���ق���ق اأك����ادمي����ي����ة دب�����ي ل����ري����ادة الأع����م����ال 
جناحات متتالية عامااً تلو الآخر على جميع 
الأ�صعدة، بدءاً من منو عدد املتدرينب بواقع 
 ،2017 من  الأول  الن�صف  خ��الل   43%
والذي �صاحب ذلك منو يف معدل الربامج 

التدريبية بواقع 14%. 
تت�صاعد  ال���ت���ي  الأرق����������ام،  ه�����ذه  وت����وؤك����د   
للربامج  الفعلية  القيمة  اإيجابية،  ب�صكل 
ونتوقع  امل�����ص��ت��وي��ات.  ك��اف��ة  على  التدريبية 
ل����رواد الأع���م���ال ال��ن��ه��و���س مب�����ص��اري��ع قيمة 
قطاع  يف  جم����زي  اق��ت�����ص��ادي  ع���ائ���د  وذات 
امل�������ص���اري���ع ال�������ص���غ���رية وامل���ت���و����ص���ط���ة، حيث 
يقدم  م��ا  ك��ل  تطوير  على  با�صتمرار  نعمل 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  خ��دم��ات  م��ن  لهم 

والتدريبية  العلمية  امل��ج��الت  يف  اخل���ربات 
اجلناحي:  امل���خ���ت���ل���ف���ة.واأ����ص���اف  وامل��ه��ن��ي��ة 
ال��ف��رتة املا�صية  ق��ام��ت الأك��ادمي��ي��ة خ���الل 
بجولت تعريفية اإىل بع�س اجلامعات مثل 
اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة وج��ام��ع��ة زاي���د خالل 
الأكادميية،  بدور  للتعريف  الإبتكار  اأ�صبوع 
الأنخراط  باأهمية  الواعد  اجليل  وحتفيز 
اإىل  الأكادميية  وت�صعى  الأع��م��ال.  ري��ادة  يف 
ال��ب��ح��ث دائ��م��ا ع��ن ال���ربام���ج ال��ت��ي ت�صيف 
امل�صاريع  لأ���ص��ح��اب  حقيقة  ومعرفة  قيمة 
ب�صفة  تعتمد  والتي  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
الأعمال،  رواد  م��ه��ارات  تطوير  على  عامة 
تد�صني  يف  لديهم  التي  الإمكانيات  وتقييم 

م�صاريعهم.
ق�ض�ض جناح

%35 م��ن منت�صبي  ي��زي��د ع��ن  م��ا  مت��ك��ن 
اإطالق  من  متكنوا  قد  التدريبية  الربامج 
م�����ص��اري��ع��ه��م، وب������ات اأغ���ل���ب���ه���م اأع�������ص���اء يف 
امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، واأم��ث��ل��ة ع��ل��ى تلك 
امل�صاريع: مطعم لإع��داد الربجر موجو؛ و 
اأحالم  حمل للحلويات �صوجر هل للمالكة 
الآي�����س كرمي  و  للحلويات  ال��ف��ه��د؛ وحم��ل 
اآي�������س ك����رمي ل��ل��م��ال��ك ���ص��ي��د اأحمد؛  ف��ري��ز 
راأ�س  اإم��ارة  يف  باربريا  اإيطايل  وكوفي�صوب 
ومركز  ع��ل��ي؛  اآل  �صيخة  للمالكة  اخليمة 
ريا�صي و�صحي اأوريك�صفيت للمالك طالل 
بايت�س  ك��ال���ص��ي  وك��اف��ي��ت��ريي��ا  ال��ع��ج��م��ي؛ 
لالأكالت  وم��ط��ع��م  ك���ب���ة؛  اأزه������ر  ل��ل��م��ال��ك 
للمالك  م��وغ��ال  روي���ال  احل��دي��ث��ة  الهندية 

املاأكولت  ت��وري��د  اأدف�����اين؛ وخ��دم��ة  ���ص��اه��ل 
اأحمد علي عبداهلل النجار؛  اإلدون للمالك 
ومطعم 3 فل�س للمالكان اأحمد القحطاين 

وعدنان اآل علي.
اإجنازات

مدير  الناجي،  ابتهال  قالت  جانبها،  وم��ن 
اإدارة تطوير ال�صركات يف موؤ�ص�صة حممد بن 
را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة: 
قدمتها  التي  التدريبية  ال��ربام��ج  ح�صلت 
الأك���ادمي���ي���ة ب�����ص��ك��ل ع���ام ع��ل��ى م��ع��دل ر�صا 

 ،96.3%
وكان اأبرزها: الدبلوم املهني لريادة الأعمال 
ن���ال ن�صبة ر�صا  ال���ذي  اإب���ت���ا،  وامل��ع��ت��م��د م��ن 
%93.7، ف�صالاً عن الربامج الأخرى مثل 
ال�صهادة املهنية لل�صيافة واإدارة املطاعم التي 
حازت على %94.3 ن�صبة ر�صا املتدربني. 

تنظيم خميم  الأكادميية:  اإجن��ازات  وت�صم 
دبي  اق��ت�����ص��ادي��ة  مل��ت��درب��ي   2017 �صيفي 
من  للمتدربني  عمل  ور����س  اأرب���ع  وت��ق��دمي 
الثقافة  البتكاري،  العمل  من��وذج  �صمنها: 
املالية للم�صاريع الناجحة، اأ�صا�صيات اخلطة 
الت�صويقية، وخطة امل�صروع؛ اإطالق برنامج 
امل�صاركني  لتاأهيل  امل�صتقبل”  “متكني رواد 
ت�صميم خطة عمل  �صتارت من  يف م�صابقة 
لنادي  ت��دري��ب��ي��ة  دورات   4 تنظيم  ف��ع��ال��ة؛ 
التعلم  اأ�صبوع  يف  وامل�صاركة  للمعاقني،  دبي 
ال���ط���رق وامل���وا����ص���الت وتقدمي  م���ع ه��ي��ئ��ة 
دورتني حول م�صار الإبتكار، وبعث ال�صعادة 
 3 تنظيم  اإىل  بالإ�صافة  العمل،  جم��ال  يف 
دورات تدريبية يف حتا بعدد ح�صور ي�صاهي 
ال�صرتاتيجية  اأ�ص�س  ح��ول  م��ت��درب   150
للم�صاريع  الت�صويقية  امل���ه���ارات  العملية، 

الناجحة، وور�صة عمل ا�صتثمار وابتكار.
املتبقية  الفرتة  �صت�صهد  الناجي:  واأ�صافت 
جديدة  تدريبية  دورات   2017 العام  من 
وور�صات  الت�صوير  عمليات  يف  ال��ف��ن  مثل 
عمل مهنية مثل الفن يف ت�صميم املجوهرات 
لأ�صحاب  متخ�ص�صة  ت��دري��ب��ي��ة  وب���رام���ج 
امل��دارة من خالل املنزل  الرخ�س التجارية 
“رخ�صة انطالق” التي �صتبداأ بتاريخ 19 

نوفمرب 2017،
ب���اإع���داد بع�س  ���ص��ي��ق��وم ف��ري��ق  اإىل ج��ان��ب   
لن�صر  الأكادميية  عن  التعريفية  اجل��ولت 
اجلامعات  بع�س  يف  الأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة 
التقنية  وك��ل��ي��ة  م��ان�����ص�����ص��رت  م��ث��ال ج��ام��ع��ة 

للطالبات.

�صفري الدولة يبحث العالقات 
الإقت�صادية مع وزير التجارة الأ�صرتايل

•• �سيدين -وام: 

لدى  ال��دول��ة  �صفري  الكتبي  ���ص��امل  احل���ريي  عبيد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  بحث 
والإ�صتثمار  وال�صياحة  التجارة  وزي��ر  �صابو  �صتيفن  معايل  مع  اأ�صرتاليا 
الأ����ص���رتايل م�����ص��ار ال��ع��الق��ات الإق��ت�����ص��ادي��ة امل��م��ي��زة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال���دور 
التجاري الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية املتحدة على ال�صعيدين 
الإقليمي وال��دويل. كما ناق�س اجلانبان خالل لقاء معايل الدكتور عبيد 
احلريي �صامل الكتبي مع الوزير ال�صرتايل �صبل تو�صيع وتطوير جمالت 

التعاون الإقت�صادي بني البلدين.

بالإمارة اجلديدة  املباين  يف  " اإلزامي  دبي  " م�صباح 
•• دبي -وام:

اأ�صدرت بلدية دبي تعميما للمكاتب ال�صت�صارية و�صركات 
“ يف  “ م�صباح دب���ي  امل���ق���اولت وامل��ط��وري��ن ب��ا���ص��ت��خ��دام 
امل�صاريع التابعة لها بدل من اأي م�صابيح اأخرى م�صابهة 

من حيث ال�صكل والقوة الكهربائية.
وت���اأت���ي م���ب���ادرة ال��ب��ل��دي��ة ب���اإن���ت���اج “ م�����ص��ب��اح دب����ي “ يف 
خالل  من  ال�صتدامة  لرت�صيخ  امل�صتمرة  اجلهود  اإط��ار 
جمموعة من املبادرات وامل�صاريع املبتكرة ب�صراكات عاملية 
هذه  تكللت  ح��ي��ث  م��ن��ه��ا..  ت��ام��ة  وب��رع��اي��ة  ومتخ�ص�صة 

جدا  عالية  بقدرة  امل�صباح  ابتكار  اإىل  بالو�صول  اجلهود 
للتوفري يف الطاقة ت�صل اإىل 95 يف املائة مع زيادة كبرية 
يف عمره الفرتا�صي ت�صل اإىل 25 األف �صاعة.واأو�صحت 
املهند�صة ليايل املال مدير اإدارة املباين يف البلدية اأن على 
املكاتب ال�صت�صارية و�صع اآليات عمل منا�صبة لطبيعة كل 

با�صتخدام هذه  املقاولت  �صركات  التزام  ت�صمن  م�صروع 
امل�صابيح يف كافة امل�صاريع والإ�صافات والتعديالت التي 
تت�صمن ا�صتخدام م�صابيح كهربائية مماثلة ل� “ م�صباح 
دبي “ وكذلك امل�صاريع قيد الإن�صاء التي مل يتم التعاقد 

على �صراء امل�صابيح اخلا�صة بها.

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03844/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03777/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �صده : زبري �صري بهادور اقبال 
وحممد واجد حممد �صادق خان  - جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ:  عبد  الواحد بن �صبيب العقارية - بن �صبيب العقارية �صابقا - 
ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 4381 قيمة الجرة للفرتة من   -1
انتهاء العقد 2016/5/4 وحتى 2016/6/12 

2- الزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )13666( درهم متثل 
قيمة ال�صيكني املرجتعني 

 3-  الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 5000 درهم  غرامة ارجتاع ال�صيكني
4- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1041 درهم قيمة فاتورة 

الكهرباء واملياه  
5- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�صر  خم�صة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06597/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 
          وخالد عبداهلل عبد الرحيم  

مبا اأن املدعي : فولكان كابالن    
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/06597/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي عليهم مبلغ 85.463 درهم وذلك عن رد قيمة 
العقد 2017/1/14 ورغم اخطارهم يف  نهاية  للفرتة من 2016/9/1 وحتى  ايجارية 

2017/6/11 ميتنعوا عن ال�صداد 
مطالبة مالية - ان املدعي عليهم ميتنعوا عن رد مبلغ التاأمني ال�صابق ا�صتالمه عند 

بداية التعاقد وذلك رغم انتهاء العالقة اليجارية 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الح���د   ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  م    2.30 ال�صاعة   2017/8/20
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06586/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : جوزف نعمه اهلل عون  
 مبا اأن املدعي : طيب حممد رفيع القا�صم    

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/06586/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

مطالبة مالية- انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره 64166 درهم كقيمة ايجارية 
للفرتة من 2016/12/4 وحتى تاريخ اخالئه للعقار يف 2017/7/4 

وقدره  اج��م��ايل  مببلغ  �صيك   )3( ع��دد  ل��ه  ح��رر  عليهم  امل��دع��ي  ان   - مالية  مطالبة 
)72500( درهم : كالتي : )ال�صيك الأول مببلغ وقدره )27500( درهم وال�صيك الثاين 
ايجارية  وال�صيك مببلغ وقدره )17500( درهم كقيمة  مببلغ وقدره )27500( درهم 

وتبني عدم وجود ر�صيد لهم وميتنع عن �صداد مقابلهم 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الح���د  ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اع��الن��ك��م  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام���ام  م   2.30 ال�صاعة   2017/8/20
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06562/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ايكام للنقليات - �س ذ م م   
مبا اأن املدعي : �صركة مدينة العمال الكويتية العقارية - فرع دبي    

 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/06562/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزامها ب�صداد ما ي�صتجد منن ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي

للماجور للفرتة من 2016/5/1  �صداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
اخطاره  رغم  �صداده  عن  وميتنع  دره��م   14208 مبلغ  بذمته  فرت�صد   2017/7/31 وحتى 

بال�صداد او الخالء يف 2017/3/25 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �صيك مببلغ )14208( كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة 
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/20 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�صابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  م    2.30 ال�صاعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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املال والأعمال
خطة متكاملة لرفع اإنتاج حمطات الكهرباء بن�صبة 50 % يف ال�صارقة

�صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب تنظم دورة "اتخاذ القرارات املالية"

نظام متكامل لرقمنة امليناء يف جهود ال�ضلطنة لتعزيز التجارة العاملية

اإنفوفورت ت�صاهم يف تطبيق التحول الرقمي 
مليناء �صحار واملنطقة احلرة يف �صلطنة عمان

فندق " �صنرت فيل " يف مونتينيغرو ملتقى النخبة وكبار ال�صخ�صيات

اإجناز 58 % من م�صروع ت�صنيف املباين و املكاتب العقارية يف عجمان

•• ال�سارقة -وام: 

رفع  ال�صارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  تعتزم 
الكهرباء  مبحطات  الطاقة  اإنتاج  كفاءة 
ا�صتهالك  وتر�صيد  امل��ائ��ة  يف   50 بن�صبة 
30 يف  الطاقة واملياه بن�صبة ل تقل عن 
املهند�س  الدكتور  �صعادة  بح�صب  املائة.. 

را�صد الليم رئي�س الهيئة.
درا�صة  ن��ف��ذت  الهيئة  اأن  ال��ل��ي��م  واأو����ص���ح 
اإمارة  يف  الكهرباء  ل�صبكات  م�صتفي�صة 
ال�صركات  كربيات  مع  بالتعاون  ال�صارقة 
ال�صلبيات  على  للتعرف  واملحلية  العاملية 
خطة  واأع���دت  فيها..  ال�صعف  وم��واط��ن 
متكاملة لتغيري معظم الكابالت الهوائية 

يف عدد من مناطق اإمارة ال�صارقة.
واأ�صار اإىل اأن الهيئة تعمل با�صتمرار على 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  وت��ط��وي��ر  تقييم 
كافة  ع��م��ل��ه��ا  جم����الت  يف   2020 ل��ع��ام 
اأو حتلية  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج وت���وزي���ع  ���ص��واء 
وت���وزي���ع امل��ي��اه وم��ع��اجل��ت��ه��ا وف���ق اأف�صل 
نظام  لتطبيق  اإ���ص��اف��ة  العاملية  امل��ع��اي��ري 
ال��ت��ح��ك��م وال���رق���اب���ة ع��ل��ى �صبكات  م��رك��ز 
لتقليل  واملياه  الطبيعي  والغاز  الكهرباء 

ن�صبة الفاقد والك�صف عن الت�صربات.

�صنغافوريا  وفدا  الهيئة  رئي�س  وا�صتقبل 
�صم ممثلي عدد من املوؤ�ص�صات احلكومية 
الطاقة  ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال  وال�����ص��رك��ات 
ب��رئ��ا���ص��ة يل ب��و ���ص��و ن��ي��ك��ول���س ول���و كيم 

تياك ال�صت�صاريني مبوؤ�ص�صة كارلو.
واأكد رئي�س الهيئة احلر�س على التن�صيق 
مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة 
عرب  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  ل�صمان 
وامل�صروعات  الربامج  من  حزمة  تطوير 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا وت�����ص��ت��ه��دف ك��اف��ة �صرائح 
وف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ر����ص���ا عن 
اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا يف جم����الت 
الغاز  اأو  امل��ي��اه  اأو  الكهرباء  ���ص��واء  عملها 

الطبيعي.
واأو�صح اأن الهيئة اأجنزت م�صروعا لإلغاء 
تغذي  التي  الهوائية  الكهرباء  خطوط 
بكابالت  وا�صتبدلتها  املناطق  م��ن  ع��ددا 
ك��ه��رب��اء اأر���ص��ي��ة ب��ط��ول ي��ت��ج��اوز 70 كم 
لتعزيز  ا�صرتاتيجيتها  اإط����ار  يف  وذل���ك 
الكهرباء  وت���وزي���ع  ن��ق��ل  ���ص��ب��ك��ات  ك���ف���اءة 
عاملية  ال�����ص��ارق��ة مب��وا���ص��ف��ات  اإم������ارة  يف 
ل��ك��ل م��ن��اط��ق ال�����ص��ارق��ة وت���اأم���ني �صالمة 

املواطنني واملقيمني يف مدن الإمارة.
ال�صرتاتيجيات  اجل��ان��ب��ان  وا���ص��ت��ع��ر���س 

العامة لإنتاج الطاقة وتوزيعها واخلطط 
املعلومات  وت��ب��ادل  لإدارت���ه���ا  امل�صتقبلية 
التعاون يف جمالت  وت�صجيع  واخل��ربات 
البحث العلمي واملوؤمترات وور�س العمل 
واملعار�س بهدف تطوير مهارات الكوادر 
موؤهلة  فنية  ق��ي��ادات  واإع�����داد  الب�صرية 

مب�صتوى عال.
را�صد  املهند�س  الدكتور  �صعادة  واأو���ص��ح 
الهيئة تتطلع - بدعم ومتابعة  اأن  الليم 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
التنمية  حتقيق  اإىل   - ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
امل�صتدامة وتقدمي اخلدمات وفق اأف�صل 
ا�صرتاتيجية  وتطوير  واإعداد  املوا�صفات 
واملياه  ال��ط��اق��ة  مل�����ص��روع��ات  م�صتقبلية 
نتيجة  عليها  املتنامي  الطلب  مل��واج��ه��ة 
الإمارة  ت�صهده  ال��ذي  والزده���ار  التطور 
على  بالعتماد  وذل���ك  امل��ج��الت  �صتى  يف 
الدرا�صات والأبحاث املتخ�ص�صة والتعاون 
مع كربيات ال�صركات املتخ�ص�صة املحلية 

والعاملية واجلامعات ومراكز الأبحاث.
اأح��دث املوا�صفات  اأن الهيئة تطبق  واأك��د 
الطاقة  وتوزيع  اإنتاج  يف  العاملية  الفنية 
وامل���ي���اه وحت���ر����س ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام مواد 

التي  امل�������ص���روع���ات  يف  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ص��دي��ق��ة 
تنفذها.

مراحل  نيكول�س  �صو  بو  يل  وا�صتعر�س 
ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي وال��ف��ن��ي ال���ذي �صهدته 
الكهرباء  ���ص��ب��ك��ات  جم���ال  يف  ���ص��ن��غ��اف��ورة 
ت�صويقها  وكيفية  الطاقة  واإدارة  وامل��ي��اه 
ال�صتدامة  تكفل  ا�صتثمارية  بيئة  �صمن 

وحتافظ على البيئة.
واأث���ن���ى ع��ل��ى ج��ه��ود اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة يف 
جمال احلفاظ على البيئة ون�صر الوعي 

بال�صتخدام الأمثل للطاقة واملياه وحر�س 
ا�صرتاتيجية  خ��ط��ة  اإع����داد  ع��ل��ى  الهيئة 
�صاملة للم�صروعات امل�صتقبلية والعتماد 
الب�صرية  ك��وادره��ا  م��ه��ارات  تطوير  على 
املوؤ�ص�صات  مل�صاهمة  تطلعه  عن  معربا   ..
اأفكار  ن�صر  اإىل  ال�صنغافورية  وال�صركات 
ومزيد  والتوا�صل  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 
ال�صارقة  مع  امل�صرتك  العمل  فر�س  من 
وتنمية  ال��ط��اق��ة  اإدارة  جم��ال  يف  خا�صة 

الكوادر الب�صرية.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ب���ن ���ص��ق��ر لتنمية  ن��ظ��م��ت م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ع��ود 
عملية  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال�����ص��ب��اب  م�����ص��اري��ع 
مل�صروعك  املالية  ال��ق��رارات  “ ات��خ��اذ  بعنوان 
يف  الأع�����ص��اء  امل�صاريع  لأ���ص��ح��اب  التجاري” 
الأعمال،  جمتمع  م��ن  وامل��ه��ت��م��ني  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
وتاأهيل  تطوير  اإىل  ال�صاعية  اخلطة  �صمن 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، املندرجة حتت 
مظلة املوؤ�ص�صة، وتوعية الراغبني يف الدخول 

يف جمال الأعمال من اأبناء الوطن.
ا�صت�صاري  �صواقد،  را�صد  ال�صيد  ال��دورة  ق��دم 
درا�صات اجلدوى وتطوير الأعمال مبوؤ�ص�صة 
ال�صباب،  م�����ص��اري��ع  لتنمية  �صقر  ب��ن  ���ص��ع��ود 
القرارات  اأن�����واع  ال������دورة،  وت��ن��اول��ت حم����اور 

ق�����ص��ري وطويل  ال����ص���ت���ث���م���ار  م���ث���ل  امل���ال���ي���ة 
والتحليل  الأرب��اح  وتوزيع  والتمويل  الأج��ل، 
من  القرارات  هذه  تعترب  حيث  والتخطيط، 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ال��ي��ة،  ق����رارات الإدارة  اأه���م 

قرارات التمويل،
ال���ق���رارات حول   وت���دور ه��ذه املجموعة م��ن 
الالزمة  الأم��������وال  ع��ل��ى  احل�������ص���ول  ك��ي��ف��ي��ة 
الأمثل  املزيج  وحتديد  ال�صتثمارات  لتمويل 

من م�صادر متويل ال�صتثمارات.
توزيع  ق�����رارات  ���ص��رح  ال�����دورة  ت�صمنت  ك��م��ا 
التي  ال���ق���رارات  ك��اف��ة  الأرب�����اح وال��ت��ي ت�صمل 
تهتم بتحديد الن�صبة املئوية لالأرباح النقدية 
امل�صاهمني وزمن توزيع هذه  التي توزع على 
الأرب����اح وت��اأت��ي اأه��م��ي��ة ه��ذه ال���ق���رارات نظرااً 
امل�صتثمرين  ب��ني  فيما  املتعار�صة  للرغبات 

النقدية  مكا�صبهم  ب��زي��ادة  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن 
اأك���رب من  ن�صبة  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن  ال�صريعة 
اجلزء   ب���زي���ادة  الإدارة  رغ��ب��ة  ب��ني  و  الأرب�����اح 
املوزعة  الأرب���اح  اأك��رب من  بكميات  و  املحتجز 
داخل  ال�صتثماري  التو�صع  عملية  لأغ��را���س 

املن�صاأة . 
ق�����رارات التحليل  ب�����ص��رح  ال�����دورة  واخ��ت��ت��م��ت 
العملية  ه����ذه  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث  وال��ت��خ��ط��ي��ط، 
وظيفة رئي�صية لالإدارة املالية يف منهج اتخاذ 
والتخطيط  التحليل  يوفر  حيث  ال��ق��رارات 
احل����دود امل�����ص��رتك��ة يف ق�����رارات ال���ص��ت��ث��م��ار و 
ق�����رارات ال��ت��م��وي��ل، وم���راح���ل ع��م��ل��ي��ة اتخاذ 
كتاأثري  فيه،  امل��وؤث��رة  والعوامل  امل��ايل  القرار 
متخذ  وتاأثري  والداخلية،  اخلارجية  البيئة 
القرار، وتاأثري اأهمية القرار وعن�صر الزمن.

•• دبي-الفجر: 

التابعة  ال�����ص��رك��ة  اإن����ف����وف����ورت،  اأع���ل���ن���ت 
لأرام��ك�����س وامل����زود ال��رائ��د حل��ل��ول اإدارة 
ال�صرق  وال�صّجالت يف منطقة  املعلومات 
يف  النجاح  عن  ام�س  واأفريقيا،  الأو�صط 
الوثائق  لإدارة  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام  تنفيذ 

�صحار  م��ي��ن��اء  يف  ال�����ص��ج��الت  ورق���م���ن���ة 
واملنطقة احلرة يف �صلطنة عمان.

م���ي���ن���اء �صحار  ����ص���رك���ة  ح���ر����ص���ت  وق�����د 
ال�صتثمارات  ذات  ���ص��ي��ب��ك،  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
دولر،  مليار   25 ب���  تقدر  التي  العاملية 
على العتماد على مزود موثوق للحلول 
عملية  اح��ت��ي��اج��ات  لإدارة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

التحول الرقمي ب�صال�صة. 
اإنفوفورت من قبل �صيبك  وقد اختريت 
الوثائق  اإدارة  ح��ل��ول  وت��ث��ب��ي��ت  ل���دم���ج  
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ���ص��م��ن  الإل���ك���رتون���ي���ة 
لتكنولوجيا املعلومات احلالية يف امليناء.

التنفيذ  اإن��ف��وف��ورت خ��الل  وق��د جنحت 
املادية،  امللفات  كامل  وفهر�صة  م�صح  من 
اإىل  �صوئيااً  املم�صوحة  الوثائق  وحتميل 
الوثائق  لإدارة    envision ن��ظ��ام 
والتاأكد  ال��ب��ي��ان��ات،  ح��م��اي��ة  ���ص��م��ان  م��ع 
وخ�صو�صية  ���ص��ري��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ن 
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د يف  امل��ع��ل��وم��ات. وي�صهم 
حت�صني الوقت الالزم للو�صول للملفات 
اللكرتونية ب�صكل ملحوظ، حيث ميكن 
م��ن خ��الل��ه ا���ص��رتج��اع وع��ر���س الوثائق 
يعزز  مما  ث��واين  غ�صون  يف  وم�صاركتها 

من جتربة خدمة العمالء يف امليناء.
التنفيذ  ع��م��ل��ي��ة  جن����اح  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ااً 
التنفيذي  املدير  اأحمد احلو�صني،  �صرح 
ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة وخ���دم���ات ال���دع���م يف 
النظام  �صي�صهم   : ق��ائ��الاً �صيبك  ���ص��رك��ة 

اإنتاجيتنا  زي��ادة  يف  اجلديد  اللكرتوين 
اإي����ج����اد فر�س  ال��ي��وم��ي��ة و���ص��ي��ع��زز م���ن 
ال�صلطنة،  �صعيد  على  �صخمة  جت��اري��ة 
م���ع���اي���ري جديدة  و����ص���ع  م����ن  ومي��ك��ن��ن��ا 

للموانئ والقطاع البحري يف املنطقة.
يف  املتميز  �صحار  ميناء  م��وق��ع  ويعتري 
اأورب�����ا واآ�صيا،  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  ق��ل��ب ط���رق 
للبنية  ال�صريع  التطور  يف  هامااً  عامالاً 
التحتية يف املنطقة للتبادل التجاري برااً 

وبحرااً وجوااً.
 وي�صم امليناء ثالثة قطاعات رئي�صية هي 
اخلدمات اللوجي�صتية، البرتوكيماويات، 
اأول حمطة  اإليها  �صين�صم  كما  واملعادن، 
للتعامل مع  يف �صلطنة عمان خم�ص�صة 
يف  �صت�صهم  وال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  املحا�صيل 
يف  للغذاء  ال�صرتاتيجي  امل��خ��زون  اإدارة 

ال�صلطنة. 
اإنفوفورت  التي قدمتها  وت�صهم احللول 
اأعلى  ����ص���م���ان  يف  ����ص���ح���ار  م���ي���ن���اء  اإىل 
خالل  من  الرقمية  احلماية  م�صتويات 
والتحكم  البيانات،  لكافة  معقد  ت�صفري 

مراقبة  ونظم  للوثائق  الإ���ص��دار  بنظم 
كافة  اأن�����ص��ط��ة  يف  وال��ت��ح��ك��م  وم��ت��اب��ع��ة 

امل�صتخدمني. 
اإدارة  تكاليف  احللول  تلك  خف�صت  كما 
جانب  اإيل  �صحار  يف  ال��وث��ائ��ق  واأر���ص��ف��ة 
حت�صني تتبع الوثائق عن طريق الرتميز 
لل�صجالت  الآم��ن  والتخزين  والت�صجيل 

املادية يف مركز اإدارة ال�صجالت املتميز.
التنفيذي  الرئي�س  �صاهني،  عبد  وق���ال 
ل�صركة اإنفوفورت: ت�صيف تلك ال�صراكة 
اإن��ف��وف��ورت لتطبيق  ق���درات  اإىل  امل��ث��رية 
التحول الرقمي ودورنا يف تعزيز جتربة 
العمالء وزيادة م�صتوى النتاجية �صواء 

على امل�صتوى الإقليمي اأو العاملي. 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  ح���ل���ول  اأن  وي�����ص��رن��ا 
والت�صغيل الآيل لدينا �صاهمت يف اإظهار 

الفرق يف العمليات التجارية للميناء.
بداأت اإنفوفورت عملياتها يف دبي، يف عام 
 25 يف  عمليات  لديها  وال��ي��وم   ،1997
الأو�صط  ال�صرق  اأنحاء  جميع  يف  مدينة 

واأفريقيا وجنوب اآ�صيا.

••  مونتينيغرو-الفجر: 

الأ�صود  اأ�صبح فندق �صنرت فيل يف جمهورية اجلبل 
مونتينيغرو بعد مرور عام واحد فقط على افتتاحه 
ملتقى للنخبة وكبار ال�صخ�صيات من خمتلف انحاء 
يف  بودغوريت�صا  و�صط  املميز  ملوقعه  ن��ظ��رااً   ، ال��ع��امل 
الزوار  امل��رك��ز  ه��ذا  ويجتذب  ب���الزا،  كابيتال  جممع 

وال�صخ�صيات الهامة يف املدينة، 
ويقبل الزوار على فندق �صنرت فيل لق�صاء العطالت 
كما  لال�صرتخاء  املف�صل  املالذ  باعتباره  العمال  او 
مابني  املتنوعه  مونتينيغرو  لفعاليات  مثاليااً  يعترب 

احلفالت واملهرجانات واملنا�صبات اخلا�صة ، 
افق  على  �صاحرة  ب��اإط��الل��ة  الفندق  رواد  وي�صتمتع 
رووم  ليفينغ  ذي  مطعم  اىل  زيارتهم  خالل  املدينة 
وال�����ذي ي���رت���اده ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني ورج�����ال العمال 

وال�صخ�صيات البارزة .
وذكر ال�صيد األك�صندر بونيكامب، الرئي�س التنفيذي 
التي  ال�صيافة  ،�صركة  هو�صت�س  م��ارك  ات�س  ل�صركة 
الأ�صبوع  الفندق  ا�صت�صاف  لقد   : فيل  �صنرت  تدير 
امل��ا���ص��ي ع���دد م���ن ق����ادة ال���ع���امل خ���الل ق��م��ة ميثاق 
الأدرياتيكي المر الذي يوؤكد انه ا�صبح املقر املف�صل 
لإقامة القادة الدوليني. ومن بني ال�صخ�صيات التي 
اقامت يف الفندق الأ�صبوع املا�صي ال�صيد مايك بين�س 
- نائب رئي�س الوليات املتحدة المريكية، و روؤ�صاء 
وكرواتيا  وم��ق��دون��ي��ا  مونتينيغرو  م��ن  ك��ل  وزراء  و 
البو�صنة  و  وكو�صوفو  و�صربيا  و�صلوفينيا  واألبانيا 
ا�صت�صافة كبار  والهر�صك.   واأ�صاف قائال : ي�صرنا 
على  نحن  و  املميزة.  خدماتنا  لتجربة  ال�صخ�صيات 
ثقة باأننا نقدم ل�صيوفنا خدمات على م�صتوى رفيع 

توفر الراحة التامة لهم .

•• عجمان-وام:

دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  اطلع 
الأرا�صي و التنظيم العقاري يف عجمان على مراحل اإجناز 
اأطلقته  ال��ذي  العقارية  املكاتب  و  املباين  ت�صنيف  م�صروع 
الدائرة مطلع عام 2017 وبلغت ن�صبة الإجناز فيه حتى 

الآن 58 يف املائة.
تنفيذ  ف��ري��ق  ح��ر���س  النعيمي  ال��ع��زي��ز  عبد  ال�صيخ  وث��م��ن 
الدائرة  ���ص��رك��اء  اآراء  و  الأخ����ذ مب��ق��رتح��ات  ع��ل��ى  امل�����ص��روع 
املكاتب  واأ���ص��ح��اب  وامل�صتثمرين  وامل���الك  ال�صرتاتيجيني 

اأهدافه  وحتقيق  امل�����ص��روع  ه��ذا  اإجن���اح  �صبيل  يف  ال��ع��ق��اري��ة 
عقارية  �صوق  وخلق  ال�صفافية  و  الثقة  تعزيز  يف  املتمثلة 
م�صتقرة و جاذبة لال�صتثمارات الأجنبية مب�صاهمة جميع 
اإ�صراف و رقابة دائ��رة الأرا���ص��ي و  الأط��راف املعنية وحتت 

التنظيم العقاري.
العقارية  امل��ك��ات��ب  و  امل��ب��اين  ت�صنيف  م�����ص��روع  ���ص��اأن  وم���ن 
اخلدمات  م�صتوى  وم��ع��رف��ة  امل�صتثمرين  ع��ل��ى  الت�صهيل 
و  مبتكر  باأ�صلوب  العقارية  وامل��ك��ات��ب  امل��ب��اين  م��ن  املقدمة 
فعال يعزز املناف�صة و يرفع كفاءة ال�صوق العقاري يف اإمارة 

عجمان.

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق ح�صاب 
“اأدفان�س” للفتح الفوري حل�صابات حتويل الراتب

•• دبي -وام:

اأطلق بنك الإمارات دبي الوطني ح�صاب “اأدفان�س” الذي �صيمكن املوظفني 
اجلدد لدى عمالء حتويل الراتب يف البنك بدولة الإمارات من احل�صول 

على رقم ح�صاب اعتبارا من اليوم الأول يف العمل.
ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني حاليا على اختبار ح�صاب اأدفان�س اجلاري 

من  خم��ت��ارة  جمموعة  م��ع  بالتعاون 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��م��ل  اأ���ص��ح��اب 

الدولة .
و�صيعمل موظفو بنك الإم��ارات دبي 
ال���وط���ن���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف����رق عمل 
حت��وي��ل ال���روات���ب يف اأق�����ص��ام امل����وارد 
على  العمل  اأ���ص��ح��اب  ل��دى  الب�صرية 
ل�ح�صاب  ترحيب خا�صة  باقة  تقدمي 
يومهم  يف  ل���ل���م���وظ���ف���ني  اأدف����ان���������س 

الوظيفي الأول يف دولة الإمارات .
اأرق��ام ح�صابات  الباقة  وتت�صمن هذه 
ج���اري���ة وح�������ص���اب���ات ت���وف���ري واإت���اح���ة 

اخل���دم���ات  م���ن�������ص���ات  اإىل  ال�����دخ�����ول 
العديد  على  احلائزة  املتحركة  والهواتف  الإنرتنت  عرب  للبنك  امل�صرفية 

من اجلوائز مرموقة كما ت�صتمل الباقة على بطاقة اخل�صم.
للخدمات  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  امل��رزوق��ي  اأح��م��د  وذك��ر 
امل�صرفية لالأفراد يف بنك الإمارات دبي الوطني ان ح�صاب “اأدفان�س” يتيح 
م�صتويات  اإىل  بها  والرتقاء  املنطقة  يف  امل�صرفية  اخلدمات  م�صتوى  رفع 
اأن هذا احل�صاب  تامة  والريادة ونحن على ثقة  التميز  غري م�صبوقة من 

�صيلقى اإقبال كبريا من قبل املوظفني اجلدد يف الدولة.

الحتاد للطريان : طريان برلني تقدمت 
بطلب لو�صعها حتت احلرا�صة الق�صائية

•• اأبوظبي-وام: 

العام احلايل  اأبريل من  انها �صخت يف  اأك��دت جمموعة الحت��اد للطريان 
اإىل �صركة طريان  250 مليون دولر  اإىل  اإ�صافية بقيمة ت�صل  متويالت 
برلني اإىل جانب دعمها لل�صركة يف ا�صتك�صاف خيارات ا�صرتاتيجية بديلة 
اأعمال  وحتقيق  بالتزاماتها  ال��وف��اء  م��ن  تتمكن  مل  برلني  ط��ريان  اأن  اإل 

م�صتدامة.
اإخطارا من طريان برلني يفيد  وتلقت جمموعة الحت��اد للطريان ام�س 
وذلك نتيجة  الق�صائية”  “احلرا�صة  الأخ��رية بطلب و�صعها حتت  بتقدم 

للتدهور املت�صارع يف الأداء التجاري لل�صركة الأملانية.
واأعرب متحدث ر�صمي با�صم املجموعة يف بيان عن عميق الأ�صف ب�صاأن هذه 
اأن جمموعة الحتاد للطريان قد وفرت دعمااً  الواقعة ل�صّيما  التطورات 
اإعادة  ال�صابقة ودعمها يف جهود  ال�صيولة  مكثفااً لل�صركة ملواجهة حتديات 

الهيكلة وذلك على مدار ال�صنوات ال�صت املا�صية.
املجموعة  وباعتبار  الراهنة  الظروف  اأنه يف ظل هذه  اإىل  املتحدث  واأ�صار 
اأق��ل��ي��ة ف���ان امل��ج��م��وع��ة ل مي��ك��ن��ه��ا ت��ق��دمي امل���زي���د من  م�����ص��اه��م بح�ص�س 
التمويالت التي ميكنها ان تزيد من املخاطر املالية غري اأنها تظل منفتحة 

اإزاء كافة احللول املجدية من الناحية التجارية .
الق�صائية  احلرا�صة  حتت  برلني  ط��ريان  عمليات  و�صع  ي�صتمر  اأن  وتوقع 
..موؤكدا ان ملجموعة الحتاد للطريان عالقات جتارية مع طريان برلني 
على امتداد جمموعة من املجالت منها عمليات امل�صاركة بالرمز ..وقال “ 

�صوف ندعم اإدارة طريان برلني خالل هذه الأوقات الع�صيبة«.

بنك الحتاد الوطني، اأول بنك من 
الإمارات يفتتح فرعا يف �صنغهاي بال�صني 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

يبداأ بنك الحتاد الوطني تعامالته من فرعه اجلديد يف مدينة �صنغهاي 
بجمهورية ال�صني ال�صعبية ، اعتبارااً من 16 اأغ�صط�س 2017. 

و�صيقوم بنك الحتاد الوطني بتقدمي اخلدمات امل�صرفية من فرعه باأحد 
العا�صمة  قلب  يف  العاملي  امل��ايل  �صانغهاي  مبركز  التجارية  البنايات  اأه��م 
املالية للبالد. وبذلك يعد بنك الحتاد الوطني اأول بنك من دولة الإمارات 
ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  �صلطات  موافقة  على  يح�صل  املتحدة  العربية 

على ت�صغيل فرع يف قلب العا�صمة املالية.
بالعملة  ترخي�س  �صنغهاي مبوجب  الوطني يف  الحت��اد  بنك  �صيعمل فرع 
العامل  يف  اقت�صاد  اأك���رب  ث��اين  يف  امل�صرفية  اخل��دم��ات  لتقدمي  الأجنبية 
لل�صركات يف الدولة وخمتلف حلول التمويل التجاري بني ال�صني وال�صرق 
الأو�صط والذي ي�صهد زيادة م�صتمرة يف الآونة الأخرية، كما ي�صعى الفرع 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  م��ن  امل��ت��زاي��د  امل�صتوى  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  تعزيز  اإىل 
امل�صرتكة بني ال�صركات ال�صينية والإماراتية يف الدولتني خا�صة يف جمايل 

املقاولت ومتويل امل�صاريع.
من  ك���ج���زء   ،  »One Belt One Road« م����ب����ادرة  ت���ط���ور  وم����ع 
البنية  من�صات  لتطوير  ال�صينية  للحكومة  الأ�صا�صية  ال�صرتاتيجية 
ال�صني  بني  التجاري  الطريق  علي  الواقعة  للبلدان  والتجارية  التحتية 
ب��ني دولة  امل�����ص��رتك  ف��ر���س حقيقية للتعاون  اأوج����دت  الأو���ص��ط،  وال�����ص��رق 
فرع  الوطني  الحت���اد  بنك  �صيكون  وال�����ص��ني.  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
للبنك  واملعرفية  الت�صغيلية  املن�صات  من  ال�صتفادة  على  ق���ادرااً  �صنغهاي 
تقدمي  عند  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  املالية يف  يف قطاع اخلدمات 

اخلدمات امل�صرفية للعمالء الإماراتيني وال�صينيني.
ويعتزم بنك الحتاد الوطني تقدمي الدعم وامل�صاركة يف الأعمال التجارية 
امل�صرتكة بني ال�صني ومنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، كما �صيعمل 
دولة  و���ص��ورة  البنك  يقدمها  التي  امل�صرفية  للحلول  ال��وع��ي  زي���ادة  على 

الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف اأنحاء الأعمال التجارية يف ال�صني. 
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العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1193  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ابرفريت لل�صفر وال�صياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنك برودا وميثله:ح�صن علي مطر الريامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة باإلزام املدعى عليهم بالت�صامن والتكافل بان ي�صدد للبنك املدعي مبلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   2.694.833.94(
لها  وح��ددت  كفالة.  املعجل بال  بالنفاذ  و�صمول احلكم  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى 
جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/9/18 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1372  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كندانز للتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حمد 
خمي�س جمعه الغوي�س ال�صويدي وميثله:خليفة يو�صف حممد علي بن عمري  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم بتقدمي ا�صل )عقد الرهن( املربم بينهم 
والق�صاء ببطالن والغاء عقد الرهن والغاء ما ترتب عليه من اثار والق�صاء بالزام املدعي 
عليهم بالت�صامن والت�صامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )190.000.000( درهم تعوي�صا 
ال�صاعة   2017/8/28 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  واملعنوية.  املادية  ال�صرار  عن 
09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على الأقل،  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

علما بان الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1564  جتاري كلي

هاجي  اأ���ص��رف  2- حممد  ����س.ذ.م.م  انرتنا�صيونال  1-اوت���و جريد   / عليه  املدعي  اىل 
انرتنا�صيونال  جريد  اوت��و  عليها  للمدعي  ال�صخ�صي  )الكفيل  تاواكال  كوريكالكانو 
�س.ذ.م.م ( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�صرف الهالل �س.م.ع  وميثله:خليفة 
يو�صف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعى 
بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )826.139.80( درهم والر�صوم وامل�صاريف  عليهما 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  وات��ع��اب 
اخلمي�س املوافق 2017/8/24 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل،  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1591  جتاري كلي

كفيل   - له��راين  تاكهتمال  هارد�صمال  هاردا�صمال  1-راج��ك��وم��ار   / عليه  املدعي  اىل 
/ املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  رون��اك  اأقم�صة  ل�صركة  ال�صخ�صي 
املدعى  باإلزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  ���س.م.ع   الهالل  م�صرف 
عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )1.981.355.32( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  وات��ع��اب 
الربعاء املوافق 2017/9/13 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.22  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل،  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1922  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الراجحي لالن�صاءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

ال�صركة املتحدة لل�صيارات واملعدات الثقيلة ذ.م.م وميثلها خليفة �صيف دروي�س احمد الكتبي 
را�صد  وميثله:عمران  و�صريكا  مالكا  ب�صفته  الكتبي  احمد  دروي�س  �صيف  عن  وكيال  ب�صفته 
عليها  املدعى  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  را�صد  عبداهلل 
ما  والغاء  الرهن  عقد  والغاء  ببطالن  والق�صاء  بينهم  امل��ربم  الرهن(  )عقد  ا�صل  بتقدمي 
املذكورة  املبالغ  القانونية بواقع 12% على  ب�صداد مبلغ وقدره )87.467.60( درهم والفائدة 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام مع الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/5 ال�صاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1193  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  ج��اوراف ميهرا رام كي�صان ميهرا جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�صن  ب���رودا  بنك  امل��دع��ي/  ان 
للبنك  ي�صددا  ب��ان  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2.694.833.94( وق��دره  مبلغ  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
09.30 �س  ال�صاعة  املوافق 2017/9/18  الثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   بال 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2470  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  امازون اكربي�س خلدمات التو�صيل 2- احمد حممد م�صطفى �صيف 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ح�صام ابراهيم عزت ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره��م   )4420( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزامهما 
بامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22 ال�صاعة 08.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2354  جتاري جزئي

القامة  وا�صانتا كومارا جمهول حمل  يان�صيالج  / 1-  ويجكون مودي  املدعي عليه  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/  ان  مبا 
العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
املحاماة والفائدة 2.49% �صهريا  وقدره )43.079.03( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
من تاريخ ال�صتحقاق:2011/12/20 وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
املوافق 2017/9/6 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2351  جتاري جزئي
ان  اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اح��م��د ب�صري  ا����س عقيل  امل��دع��ي عليه / 1-   اىل 
���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران  ام القيوين الوطني  املدعي/ بنك 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ال�صام�صي قد 
)47.606.65( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% �صهريا من تاريخ 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.   ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق:2011/12/20 
2017/9/6 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2221  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ي�صي �صانغ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جوان زهاو قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة با�صدار المر بوقف �صرف وا�صرتداد ال�صيك 
رقم )001428( باريخ:2017/9/25 وقيمته )20.000( درهم وامل�صحوب على م�صرف 
درهم   )5.000( ق��دره  والبالغ  التاأمني  مبلغ  وا���ص��رتداد  الوطني  دب��ي  الم���ارات  بنك 
ال�صاعة   2017/8/22 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.   والر�صوم 
08.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/430  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  بول روجر ايدوارد�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
متويل )�صركة م�صاهمة خا�صة( وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك 
يف  ال�صادر  احلكم  مبوجب  امل��ق��رر  البيع  عقد  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
الدعوى رق��م:2013/251 عقاري كلي مع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
تعوي�س وقدره )4.585.803( درهم مع الزامه بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.  
 Ch وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/24 ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2430  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ميليندا جالف دجدجان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  ����س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي 
واتعاب  وامل�����ص��اري��ف  بالر�صوم  عليها  امل��دع��ي  وت�صمني  دره���م   )22.379.89( وق���دره 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق:2011/12/20  تاريخ  �صهريا من   %2.49 والفائدة  املحاماة 
التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/8/23 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2175  جتاري جزئي
اكافا  فالكياث  في�صل   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  دارت  رد    -1  / عليه  املدعي  اىل 
لبيل كاندون - كفيل �صخ�صي ل�صركة رد دارت للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
علي  يو�صف حممد  ���س.م.ع وميثله:خليفة  الهالل  املدعي/ م�صرف  ان  القامة مبا 
بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما والثاين 
بالت�صامم والت�صامن مببلغ وقدره )488.853.90( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ  و�صمول احلكم  املحاماة 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   08.30 ال�صاعة   2017/8/23 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1453  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- قباء لعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - وميثلها مديرها/
توفيق احمد خمكري 2- توفيق احمد خمكري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة ركاد 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  احلمادي  املو�صى  علي  وميثله:ابراهيم  ����س.ذ.م.م  العازلة  للمواد 
املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة ركاد للمواد  املنعقدة بتاريخ 2017/7/18 يف الدعوى  بجل�صتها 
العازلة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما مت�صامنني بان يوؤديا اىل املدعية اول:مبلغ )119734( 
 )37776.40( ثانيا:مبلغ   - التام  ال�صداد  وحتى  ت���اري���خ:2011/12/31  من   %9 وف��ائ��دة  درهما 
التام . حكما مبثابة احل�صوري قابال  ال�صداد  ت��اري��خ:2012/2/5 وحتى  درهم وفائدة 9% من 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2209  جتاري جزئي 

املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م.م.ح  انرتنا�صيونال  �صي  ار  كيه  عليه/1-  املدعي  اىل 
ال�صركة العمانية للزيوت النباتية وم�صتقاتها ذ.م.م )فرع دبي( وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل 
2017/7/26 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املطرو�صي  بخيت  احمد 
)فرع  ذ.م.م  وم�صتقاتها  النباتية  للزيوت  العمانية  ال�صركة  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
وفائدة 9% من  دره��م  املدعية مبلغ )326.923.52(  اىل  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  دب��ي( 
ت��اري��خ:2016/8/31 وحتى متام ال�صداد والزمتها بر�صوم وم�صروفات الدعوى . حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1340  جتاري جزئي 
املدعي/م�صرف  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��ربك��ل��و جم��ه��ول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1- علي جمعة  امل��دع��ي  اىل 
املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  الهالل 
امل�صريف  اخلبري  بندب  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/8/7  حكمت 
ال��دور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى وتكون مهمته كالتي الط��الع على  املخت�س �صاحب 
ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
ال�صجالت  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�صالت  على   والط���الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�صة الف درهم امانه 
وم�صروفات واتعاب اخلبري والزممت املدعي ب�صدادها غي خزانة املحكمة ، وحددت لها املحكمة 

 . ch1.C.12:جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/8/21 ال�صاعة:08.30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2209  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ال�صوكالتة  لتجارة  اربيا  �صوكومي  �صده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/منارق عمر عبد الرحيم حممد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )11000( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1427( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2777  تنفيذ عمايل 

القامة  العام جمهول حمل  ال��ربي  للنقل  هرتكو  �صده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  بيال�س  التنفيذ/ادواردو بريانا  ان طالب  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40366( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )3003( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2809  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- هيما�صكو انرتنا�صيونال للخدمات �س.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  اك��رب  علي  ح�صني  التنفيذ/ديلور  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5905( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )708( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3806  تنفيذ عمايل 

جروب  �صرتيت   - �����س.م.ح  اي�صت  م��ي��دل  �صرتيت  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  ج��وت��وروف جمهول حم��ل  - وميثلها/جريمان 
التنفيذ/هيليانا لني اجن بيلود وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور 
املهريي قررت حمكمة دبي البتدائية اعالنكم ب�صداد مايف ذمتكم من 
وذل��ك حتت طائلة  املحكمة  اىل خزينة  دره��م   وق��دره )35279(  مبالغ 

الجراءات القانونية من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/350  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-امل حممد بيات حممد بن بيات - عن نف�صها وب�صفتها مالكة 
لعلبة الزهور العاملية وكفيلة �صامنه للت�صهيالت امل�صرفية جمهول حمل القامة مبا 
ال�صويدي  خليفة  احمد  قانونا/نا�صر  وميثلها   - الوطني  ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  احلو�صني  ظبيك  �صاملني  زاي���د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال 
ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة رقم:263/2017 جتاري حجز 
حتفظي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2017/9/13   ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/332  تظلم جتاري

نف�صه  نيتنافاري عن  ناري�س  انيل  ���س.ذ.م.م 2-  انترييورز  / 1-جلو  املتظلم �صده  اىل 
�صامن  وكفيل  ����س.ذ.م.م  انترييورز  جلو  ل�صركة  بالتوقيع  املخول  ال�صريك  وب�صفته 
الوطني   ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  امل�صرفية  للت�صهيالت 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  احلو�صني  ظبيك  �صاملني  زاي���د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال 
رق�����م:280/2017 حجز  الم��ر على عري�صة  ال�����ص��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  ومو�صوعه تظلم 
حتفظي والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور  2017/8/30   ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة : 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/551  ا�ستئناف مدين    

����ص���رور جمهول  امل�����ص��ت��اأن��ف ����ص���ده/ 1- ع��ب��ي��د ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��ي��د  اىل 
قد  ذ.م.م   ال�صيارات  لتاأجري  ام  بي  اآر   / امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/2109 مدين جزئي 

بتاريخ:2017/3/28     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/10/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/858  ا�ستئناف عمايل    

حمل  جمهول  ك��وم��ار   موهيندر  موجنا  ام��ان   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
قد  ع��ام��ه(   م�صاهمه  )�صركه  امل�صرق  بنك   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2016/6661  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/4/30     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/8/27 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5420   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : خلدون �صالح عبداهلل علي حمبو�س ال�صحي 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )124.142.90( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )80762/خ�صو�صي/E/دبي( من نوع )ني�صان باترول - ا�صتي�صن( 
موديل )2016( لون )اأبي�س(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5443   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : مايك داود �صديد 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )28.280.40( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�صتي�صن(  ال�صيارة رقم )21394/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )رينو دا�صرت - 
موديل )2014( لون )اأزرق(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5421   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : توما�س انتوين فيال جر 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )132.740.92( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - ترياين  )جم�صي  نوع  من  )29806/خ�صو�صي/D/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
ا�صتي�صن( موديل )2013( لون )اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5444   

املنذر : بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اليه : روبيندر كور 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )84.685.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 -  C 250 )مر�صيد�س  نوع  من  )54435/خ�صو�صي/D/دبي(  رقم  ال�صيارة 
مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )اأزرق(   ل��ون   )2015( موديل  كوبيه( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5442   

املنذر : بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اليه : النواوي احمد �صعبان حممد 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )55.318.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )37490/خ�صو�صي/R/دبي( من نوع )ني�صان تديا - هات�صباك( 
موديل )2016( لون )اأحمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5424   

املنذر : بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اليه : من�صور حممد حممد

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )105.617.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
على ال�صيارة رقم )17033/خ�صو�صي/R/دبي( من نوع )تويوتا فورتيونر - 
قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  لوؤلوؤي(   )اأبي�س  لون   )2015( ا�صتي�صن( موديل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5445   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : كامال كومار موهان لل فاتياين 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )80.640.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - فورت�صرن  )تويوتا  نوع  من  )32409/خ�صو�صي/J/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
ا�صتي�صن( موديل )2014( لون )اأبي�س(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5431   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : زبري فريد حممد فريد خان 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )96.432.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )85423/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )هوندا �صيفيك - �صالون( 
موديل )2013( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5439   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : حم�صن جاويد خوخار جاويد عالم خوخار 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )22.127.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�صر  )ميت�صوبي�صي  ن��وع  من  )59158/خ�صو�صي/E/دبي(  رق��م  ال�صيارة 
�صالون( موديل )2008( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5435   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �صيد ظفر ح�صن زيدي �صيد امام احل�صن زيدي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )70.078.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )62569/خ�صو�صي/E/دبي( من نوع )مازدا 6 - �صالون( موديل 
)2012( لون )ابي�س(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5429   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : ح�صني كرياي �صيف الدين كرياي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )61.979.61( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )36508/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2011( لون )ازرق(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5433   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : ملك ذو الفقار علي عبداخلنان اوان

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )26.124.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )95199/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )تويوتا كورول �صيدان - 
�صالون( موديل )2008( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5441   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : جاويد اخرت حممد زكريا

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )96.156.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )47949/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )فورد ا�صكيب - ا�صتي�صن( 
موديل )2012( لون )ابي�س(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5437   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �صيخه ميهرا �صاتبال ميهرا

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )49.576.06( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
- �صالون(  اكورد  نوع )هوندا  ال�صيارة رقم )28846/خ�صو�صي/E/دبي( من 
موديل )2012( لون )بني(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5425   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : امرجيت �صينغ تار�صيم �صينغ 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )65.403.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )70430/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
املنذر مع  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )اأبي�س  موديل )2011( لون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5432   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : عمر كالبايف

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )44.498.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )36596/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2011( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5440   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : حممد كونهي لينا كيالت لينا كيالت عبدالقادر 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )66.687.02( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )51220/خ�صو�صي/C/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2013( لون )ر�صا�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5436   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �صامل ابراهيم نبيل حممد كامل 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )30.332.22( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )37005/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )فولك�س واجن جولف - 
هات�صباك( موديل )2010( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5422   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : خالد عبداهلل �صر اخلتم بابكر 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )46.567.88( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )43356/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2012( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5434   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : يوجي�س كومار بهيكالل باتيل بهيكالل �صيفرام 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )69.780.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )48542/خ�صو�صي/L/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2012( لون )ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5430   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : و�صيم حممد �صليم قا�صم 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )36.024.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
- �صالون(  اكورد  نوع )هوندا  ال�صيارة رقم )12517/خ�صو�صي/E/دبي( من 
موديل )2008( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5438   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : منال جابر خمتار ا�صماعيل عثمان 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )52.935.18( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�صر  )ميت�صوبي�صي  نوع  من  )34658/خ�صو�صي/Q/دبي(  رقم  ال�صيارة 
�صالون( موديل )2014( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/5427   

املنذر : بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اليها : �صلها حممد �صيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م 

ال�صهرية  الق�صاط  ب�صداد  الخ��الل  نتيجة  درهم  وق��دره )232.288.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�صيارات  متويل  بعقدي  املتعلقة 

التنفيذية على كلي ال�صيارات املمولة ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التالية : - 
1- ال�صيارة رقم )28402/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون ابي�س(

2- ال�صيارة رقم )96292/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون ر�صا�صي(
3- ال�صيارة رقم )86901/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )كيا كارنيفال - ا�صتي�صن( - )موديل - 2015 - لون ابي�س(

4- ال�صيارة رقم )27803/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون بني(
5- ال�صيارة رقم )28247/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون اأزرق(

6- ال�صيارة رقم )27969/خ�صو�صي/H/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون ف�صي(
 واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12098 بتاريخ  2017/8/16   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/5423   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : رنتيل لينك�س با�صنجر للنقل وتاأجري ال�صيارات - �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )77.917.04( درهم نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  وذلك  ال�صيارات  متويل  بعقدي  املتعلقة 

التنفيذية على كلي ال�صيارات املمولة ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التالية : - 
1- ال�صيارة رقم )41864/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون  ف�صي(

2- ال�صيارة رقم )41869/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )كيا �صرياتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون  ابي�س(
3- ال�صيارة رقم )51431/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )كيا ريو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون  ف�صي(

4- ال�صيارة رقم )52637/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )كيا بيكانتو - �صالون( - )موديل - 2015 - لون  ابي�س(
 واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ثقافة وفن�ن

كلمة ي�صدر »اأ�صاطري الن�صوء الإفريقية« 
للموؤلف الأمريكي �صتيـڤـن ِبْلَچر

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�صدر م�صروع “كلمة” للرتجمة يف هيئة اأبوظبي 
لكتاب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��رتج��م��ة  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�صياحة 
الأمريكي  للموؤلف  الإفريقية«  الن�صوء  »اأ�صاطري 
د. مو�صى  ال��ع��رب��ّي��ة  اإىل  ون��ق��ل��ه  ِب��ْل��َچ��ر،  ���ص��ت��ي���ڤ���ن 

احلالول.
 ،2005 وكان الكتاب قد �صدر بالإجنليزية عام 
ف�صل  وك���ل   ، ف�����ص��الاً و�صبعني  ا  واح����داً ي�صم  وه���و 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دد م��ن الأ���ص��اط��ري ال��ت��ي م��ا زال 
الأفارقة يتداولونها اإىل اليوم عن ن�صاأة ممالكهم 
مزروعاتهم   و  موا�صيهم  و  قبائلهم  و  واأقوامهم 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ل��م��ه��م امل���ه���ن امل��خ��ت��ل��ف��ة. وك���ان���ت هذه 
بداأ  اأن  اإىل  �صفويةاً  َم��ْروّي��اٍت  بالأ�صل  الأ�صاطري 
ثم  البداية  يف  وم�صتعمرين  جت��ار  من  الغربيون 
يحتكون  ا  لحقاً واأنرثوبولوجيني  اإثنوغرافيني 
ن��ون ه��ذه امل��روي��ات. ويف  ب��الأف��ارق��ة، ف��راح��وا ُي��دوِّ
الأفارقة  راح  بعدها  وم��ا  ال�صتعمارية  احلقبة 
اأنف�صهم يدونون هذه الأ�صاطري بلغة امل�صتعمرين 
ُف���ِر����ص���ت ع��ل��ي��ه��م، وذل�����ك حل��ف��ظ تراثهم  ال���ت���ي 
الأ�صاطري  وظيفة  تقت�صر  ل  ال���رثي.  ال�صفوي 
ت�صرح  ب��ل  ف��ق��ط،  ال��وق��ت  وت��زج��ي��ة  الت�صلية  ع��ل��ى 
اجلماعات  ع���امَلُ  ل  ت�صكَّ كيف  اأ���ص��ط��وري  باأ�صلوب 
الإفريقية ومب تتمايز عن بع�صها وكيف تاأ�ص�صت 
ثقافاتها: فهي اإما كانت هبةاً من الأرواح، اأو كانت 
ب�صبب  اأو  بحتٍة،  اأو �صدفٍة  عاثرٍة  نتيجة مغامرٍة 
على  الكتاب  حكايات  متتد  والتناف�س.  ال�����ص��راع 
العربية  البالد  با�صتثناء  الإفريقي  الرتاب  كامل 

الإفريقية ما عدا م�صر الفرعونية. 
ولعل هذا ال�صتثناء راجٌع لأن الإ�صالم والتدوين 
اأحبطا اإىل حدٍّ كبرٍي رواَج الأ�صاطري التي تناقلها 
الأفارقة م�صافهةاً عن تاريخهم املتخيَّل، واإن كان 
اأ�صاطري  ن�صجوا  ق��د  الأف���ارق���ة  امل�صلمني  بع�س 
معروفٍة،  اإ���ص��الم��ي��ٍة  اأو  ع��رب��ي��ٍة  ���ص��خ�����ص��ي��اٍت  ع��ن 
ال����رتاث التاريخي  ا���ص��ت��ع��اروا ح��ك��اي��اٍت م��ن  ك��م��ا 

وقد  لأغرا�صهم.  و�صّخروها  العربي  والق�ص�صي 
اإىل مواطن  ق�����ص��م احل��وا���ص��ي  امل��رتج��م يف  اأ����ص���ار 

الت�صابه وال�صتعارة هذه.
ُوِل����د د. ���ص��ت��ي���ِڤ���ن ِب��ْل��َچ��ر يف ال��ق��اه��رة، ح��ي��ث كان 
البلدان  من  ع��دد  يف  ل  تنقَّ ثم  دبلوما�صياًا،  وال��ده 
الوليات  اإىل  يعود  اأن  قبل  والأورب��ي��ة  الإفريقية 
تعاقد  حيث  اجلامعية،  درا���ص��ت��ه  ملتابعة  املتحدة 
مرتجم  ب�صفة  الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع 
الأفارقة  ال��زوار  يرافق  وك��ان  اإجنليزي-فرن�صي، 
على  ح�صل  اأم��ري��ك��ا.  يف  ال�صياحية  ج��ولت��ه��م  يف 
براون،  جامعة  م��ن  امل��ق��ارن  الأدب  يف  ال��دك��ت��وراه 
�صيئاًا  تعلَّم  حيث  نواك�صوط  جامعة  يف  ����س  درَّ ث��م 
من العربية، ثم يف جامعة پن�صلڤانيا احلكومية، 
جامعة  له  ن�صرت  الغينية.  كانكان  جامعة  يف  ثم 
»املاأثورات  ب��ع��ن��وان  ��ا  ك��ت��اباً  1999 �صنة  اإن��دي��ان��ا 
امللحمية الإفريقية«، كما �صارك يف و�صع خمتارات 
من املالحم ال�صفوية الإفريقية بعنوان »مالحم 
ٍة  ��ٌة م��ن ق����ارَّ ���ص��ف��وي��ة م��ن اإف��ري��ق��ي��ا: اأ����ص���واٌت ح��يَّ
جامعة  مطبعة  بلومنغنت:  الأط���راف«  مرتاميِة 
اإنديانا، 1997. وقد ن�صر عدداًا من الأبحاث يف 
املجالت البحثية املتخ�ص�صة يف الأدب والفلكلور. 
يكر�س  ح��ي��ث  ڤ���ريم��ون��ت،  ولي���ة  يف  الآن  يعي�س 

حياته للبحث والكتابة الروائية.
اأم���ا م��رتج��م ال��ك��ت��اب، د. م��و���ص��ى احل���ال���ول، فهو 
اأكادميي ومرتجم �صوري. َدَر�َس الأدب الإجنليزي 
املاج�صتري  ع��ل��ى  ح�����ص��ل  ث���م  ح���ل���ب،  ج��ام��ع��ة  يف 
1991 والدكتوراة 1995 يف الأدب املقارن من 
جامعة پن�صلڤانيا احلكومية يف الوليات املتحدة 
والأدب  الرتجمة  اأ�صتاذ  حالياًا  وه��و  الأمريكية. 
بجامعة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  ق�صم  يف  الإجن��ل��ي��زي 
له ترجمات  ال�صعودية.  العربية  اململكة  الطائف، 
عديدة من الإجنليزية، ن�صر م�صروع كلمة كل من 
العناوين ماك�س هافالر: مزادات القهوة يف �صركة 
وحكاياتهم  املاوري  واأ�صاطري  الهولندية  التجارة 

اخلرافية و�صنورا اإّدا: ملحمة اآي�صالندية.

»ثقافية ال�صارقة« ت�صدر 
ثالثة عناوين جديدة 

ا�صدر ق�صم الدرا�صات والن�صر بدائرة الثقافة ثالثة عناوين جديدة الأول 
باملركز الأول يف م�صابقة  “وهي رواية فائزة  القاهرة  “كري�صما�س  بعنوان 

اح�صان عبدالقدو�س يف الرواية للعام 2011 للكاتب �صامح اجلبا�س.
اأما الثاين فقد جاء على �صكل جمموعة ق�ص�صية بعنوان “قمر ل ي�صيء 
فيما  جوائز  ع��دة  على  ح�صل  ال��ذى  املطويل  اإبراهيم  احل�صري” للقا�س 
.. يرك�س يف  بعنوان طفل  �صعر  دي��وان  الثالث والأخ��ري  الإ���ص��دار  ت�صمن 
الأ�صاطري حل�صن �صهاب الدين الذي فاز بجائزة فدوى طوقان يف ن�صختها 

الأوىل، 25 ق�صيدة.

املعر�س  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  م�������ص���ارك���ة  وت�����اأت�����ي 
ا�صتكمال  للرتجمة  كلمة  م�����ص��روع  ع��رب 
ل��ل��ع��الق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت بني 
ال�صابعة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال��ط��رف��ني 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  من  والع�صرين 
ال�صني  فيه  حلت  حيث   2017 للكتاب 

�صيف �صرف.
والطريق  احل����زام  م��ع��ر���س  وي�صت�صيف 
ل��ت��ج��ارة ح��ق��وق ال��ن�����ص��ر اأك����رث م��ن 100 
ويت�صمن  واأجنبية  �صينية  ن�صر  موؤ�ص�صة 
العديد من احلوارات واجلل�صات النقا�صية 
التبادل  اإم��ك��ان��ات  ل�صتك�صاف  وال��ف��ك��ري��ة 

والتعاون على جميع امل�صتويات.
جمموعة  املعر�س  فعاليات  مع  وتتزامن 
مثل  املختلفة  والفعاليات  الأن�صطة  م��ن 
و�صل�صلة  املتميزة  الدولية  القمة  منتدى 
راأ�س  م�صقط  يف  وج��ول��ة  املحا�صرات  م��ن 

كونفو�صيو�س.
وقال �صعادة �صيف غبا�س مدير عام الهيئة 
اإن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة قامت 

ع��ل��ى م��ب��ادئ ت��ق��ب��ل الآخ����ر وال���دع���وة اإىل 
اخل�صو�صيات  واح��رتام  الثقايف  الت�صامح 
الثقافات  ب��ني  احل���وار  وت��ع��زي��ز  الثقافية 
نقاط  اإي����ج����اد  اإىل  وال�������ص���ع���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
م�صرتكة توؤ�ص�س ل�صراكة حقيقية وتنمية 
والتقاليد  ال��ت��اري��خ  اح����رتام  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
والعادات والقيم والرتاث كل هذه املبادئ 
جندها تت�صق مع التجربة ال�صينية حيث 
اأطلق �صي جني بينغ الرئي�س ال�صيني يف 
والطريق  احلزام  �صبتمرب 2013مبادرة 
لتعزيز التبادل والتعاون والبتكار يف �صتى 
الأوروبية  وال���دول  ال�صني  ب��ني  امل��ج��الت 
ال�صراكة  ن��راع��ي يف  والآ���ص��ي��وي��ة.. ون��ح��ن 
ومنتجة  تفاعلية  تكون  اأن  البلدين  ب��ني 
اإىل  دوليا  عليها  املتعارف  القوانني  وف��ق 
جانب التم�صك باملنفعة املتبادلة والنجاح 

امل�صرتك .
اأهمية  اأي�����ص��ا  اأك����دت  امل���ب���ادرة  اأن  واأو����ص���ح 
التوا�صل الثقايف فيما بني ال�صني والدول 
دول  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  امل���ب���ادرة  ت�صملها  ال��ت��ي 

املهم  من  اأنه  م�صيفا  واإ�صالمية..  عربية 
التاأكيد على �صعود ال�صني عامليا يف جميع 
قائمة  على  ترتبع  واأنها  خا�صة  املجالت 
الهيئة  امل�صتهدفة من قبل  الأ���ص��واق  اأه��م 
78.5 يف  ب��ن�����ص��ب��ة  م���ع ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا زي�����ادة 
اأ�صا�س �صهري حيث و�صل عدد  املائة على 
�صائح  185األف  اإىل  ال�صينيني  ال�صياح 
بداية  م��ن��ذ  امل��ائ��ة  يف   55 زي����ادة  بن�صبة 

العام حتى الآن.
حول  نقا�صات  املعر�س  برنامج  ويت�صمن 
وي�صلط  ال�صينية  للثقافة  املتنوع  النتاج 
مبختلف  ال�����ص��ي��ن��ي  الأدب  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
بالتعرف على وجهة  اأي�صا  اأنواعه ويعنى 
نظر اجلانب ال�صيني يف احلياة ب�صكل عام 
ويتيح الفر�صة اأمام امل�صاركني للتخطيط 
اأو لتطوير واختيار �صركاء جدد يف ال�صوق 
ال�صينية اإ�صافة اإىل التعرف على الثقافة 
ال�صينية التقليدية وخا�صة م�صقط راأ�س 
الثقافية اخلا�صة  واملعايري  كونفو�صيو�س 

به يف مقاطعة �صاندونغ.

بدوره.. اأكد عبداهلل ماجد اآل علي املدير 
يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
الهيئة الهتمام بدرا�صة النموذج ال�صيني 
يف التنمية وهو ما يعني بال�صرورة التعرف 
جمهورية  جت���رب���ة  م���الم���ح  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
فر�صة  امل�����ص��ارك��ة  �صتتيح  فيما  ال�����ص��ني.. 
لعر�س اإ�صدارات م�صروع كلمة والرتويج 
لإجنازات هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة 

يف جمال �صناعة الكتاب.
واأكد اآل علي اأهمية م�صاركة م�صروع كلمة 
يف الدورة الأوىل من املعر�س ملا ت�صكله من 
فر�صة للتعرف عن قرب على دور الن�صر 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  واأه���م  ال�صينية 
يف جم����ال ���ص��ن��اع��ة ال���ك���ت���اب وال��ن�����ص��ر يف 
عالقات  �صبكة  ب��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ني 
لل�صياحة  اأبوظبي  لهيئة  م�صتقبلية  عمل 
م�صيفا  كلمة..  م�صروع  خا�صة  والثقافة 
ال�صيني  الإب�����داع  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اإىل  ن�صعى 
وال�صتفادة من التجربة ال�صينية العريقة 
يف �صناعة الكتب واأف�صل ممار�صات الكتابة 

وال��ت��األ��ي��ف وال��ن�����ص��ر ان�����ص��ج��ام��ا م���ع روؤي���ة 
مع  الثقايف  التكامل  يف  الر�صيدة  القيادة 
الدول ال�صديقة وال�صراكة ال�صرتاتيجية 
الطرفني  خ��ري  ف��ي��ه  مل��ا  وم��ع��رف��ي��ا  ثقافيا 
وم�صلحتهما املتبادلة يف ا�صتدامة املعرفة 
وتقنيات  اآليات  وتطوير  املحتوى  وتبادل 

ن�صره وترجمته .
الدورة  يف  ال�صني  م�صاركة  اأن  اإىل  ي�صار 
امل��ا���ص��ي��ة م���ن م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
ل��ل��ك��ت��اب اأب�������رزت ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف وث����راء 
�صناعات  وت����ط����ور  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة 
والطباعة  وال��رتج��م��ة  والتحرير  الن�صر 
مهتمة  ال�����ص��ني  واأن  خ��ا���ص��ة  ال�����ص��ني  يف 
املحتوى  ونقل  الرقمي  العربي  باملحتوى 
يتما�صى  مبا  العربية  اللغة  اإىل  ال�صيني 
والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  وروؤي��ة 
م���ن خ����الل م�����ص��روع ك��ل��م��ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
ال�صينية  اللغة  اإىل  العربي  املحتوى  نقل 
وبالعك�س مبا ي�صكل ج�صرا للتبادل الثقايف 

بني الدول.

•• دبي - الفجر:

املعنية  الهيئة  وهي  للثقافة”،  “دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  اختتمت 
ب�صوؤون الثقافة والفنون والرتاث يف الإمارة، ور�س عمل حول فنون املكياج 

للم�صرح وذلك يف اإطار مبادرات “برنامج دبي مل�صرح ال�صباب”. 
اأغ�صط�س يف منطقة   10 اإىل   1 العمل خالل الفرتة من  وا�صتمرت ور�س 

دبي لالإنتاج الإعالمي.
واأدار ور�س العمل الدكتور في�صل حممود، اخلبري املتخ�ص�س يف هذا املجال. 
وح�صر الور�صة م�صاركون من خمتلف الفرق امل�صرحية املحلية يف الدولة، 
وعدد من طالب اجلامعات ومن عامة اجلمهور. واأتاحت الور�س الفر�س 
للم�صاركني الإطالع على اأحدث اجلوانب الإبداعية والفنية ل�صتخدام هذا 
الفن، والأنواع املختلفة من ال�صخ�صيات التي ميكن اإبداعها بفنون املكياج. 
املوؤثرات  لتعزيز  الب�صرية  ال��ت��اأث��ريات  ا�صتخدام  ف��وائ��د  على  اطلعوا  كما 

العامة خالل العرو�س امل�صرحية.
ا للتعلم من العرو�س  وكجزء من ور�س العمل، اأتيحت للطالب الفر�صة اأي�صاً
التو�صيحية احلية للمكياج على املمثلني، وت�صميم اأقنعة الوجوه امل�صرحية 

با�صتخدام جمموعة متنوعة من الأدوات املختلفة.
ويهدف برنامج دبي مل�صرح ال�صباب اإىل تطوير مواهب امل�صاركني من خالل 
ور�س العمل الأكادميية التي ت�صرف عليها نخبة من خرباء امل�صرح. وت�صاعد 
يف  التميز  وحتقيق  و�صقلها،  مهاراتهم  تطوير  على  الطالب  الور�س  هذه 
ال�صباب”  مل�����ص��رح  دب���ي  “برنامج  وي��ن��ظ��م  املتخ�ص�صة.  امل�صرحية  ال��ف��ن��ون 
بالتعاون مع املعهد العايل للفنون امل�صرحية بالقاهرة، وي�صتمر حتى نهاية 
التي  العام على عدد من ور�س العمل  �صهر نوفمرب، وي�صتمل برنامج هذا 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ال��واع��دة يف  امل�صرحية  امل��واه��ب  رع��اي��ة  اإىل  تهدف 
واملتخ�ص�صني  واملمثلني  الن�صو�س  وكتاب  املخرجني  ذلك  يف  مبا  املتحدة، 

الفنيني واخلرباء يف الأزياء والإ�صاءة واملاكياج.
ي�صار اإىل اأن دبي للثقافة تهدف اإىل تعزيز امل�صهد الثقايف يف دبي، وت�صليط 
املبادرات  من  متنوعة  جمموعة  على  بالعتماد  الغني  تراثها  على  ال�صوء 

التي تقام على مدار العام. وتتمثل مهمة الهيئة يف بناء ج�صور احلوار البّناء 
تعود  التي  املبادرات  اإط��الق  والثقافات من خالل  بني خمتلف احل�صارات 

بالنفع على املواطنني واملقيمني والزوار.

نظمت اإدارة ال�صوؤون الثقافية بدائرة الثقافة بال�صارقة 
اأن�صطة متنوعة عرب برنامج “كتاتيب” املعني بتعليم 
اخلط العربي يف بع�س م�صاجد ال�صارقة حيث �صملت 
العربي  اخل��ط  فنون  يف  وحما�صرات  ور�صااً  الأن�صطة 
�صتى  م��ن  امل�صاجد  رواد  عليها  يقبل  وال��ت��ي  املختلفة 

الأعمار.
و ن��ظ��م ال���ربن���ام���ج جم��م��وع��ة م���ن ال���ور����س يف فنون 
ال�صارقة  يف  يا�صر  ب��ن  ع��م��ار  مب�صجد  العربي  اخل��ط 
امل�����ص��ج��د م��ن��ه��ا ور�صة  ك���ب���ريااً م���ن رواد  اإق���ب���الاً  لق���ت 
تذهيب  تقنيات  ور�صة  و  الن�صخ  بخط  الب�صملة  كتابة 

الزخارف النباتية يف املدر�صة الرتكية.
الب�صملة يف خط  م��ي��زان  ب��ع��ن��وان  ور���ص��ة  اأق��ي��م��ت  كما 

الرقعة يف م�صجد النور .
ويف مدينة الذيد نظم الربنامج ور�صة الورق املقهر يف 

م�صجد عمار بن يا�صر . 

املوؤ�ص�صات  بع�س  يف  ال��ربن��ام��ج  اأن�����ص��ط��ة  نظمت  ك��م��ا 
يف  الطفل  كمراكز  الإم���ارة  يف  والتعليمية  احلكومية 
وكلباء  والبطائح  وامل��دام  املليحة  منها  خمتلفة  مدن 
ويف نادي �صيدات املدام ونادي مليحة الريا�صي ونادي 

البطائح الريا�صي.

اأبوظبي لل�صياحة ت�صارك يف معر�س كتاب احلزام والطريق بال�صني

»برنامج دبي مل�صرح ال�صباب« يختتم ور�س عمل متخ�ص�صة حول فن املكياج للم�صرح

اأن�صطة متنوعة لربنامج »كتاتيب« يف ال�صارقة 

ت�ضارك هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة يف الدورة الأوىل من معر�ض احلزام والطريق لتجارة حقوق الن�ضر الذي �ضينعقد يف مقاطعة 
�ضاندونغ ال�ضينية يف جينان يف الفرتة من 19 وحتى 21 اأغ�ضط�ض 2017.
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حممود عبد املغني: ل ت�صغلني البطولة املطلقة ول اأفكر فيها 

الدراما؟ يف  الأخريين  دوريك  على  الفعل  رد  وجدت  • كيف 
متامااً،  خمتلفان  ال��دوري��ن  اأن  خ�صو�صااً  اإيجابية،  الفعل  ردود  كانت   -
وتلقيت تهاين من اجلمهور �صواء عرب مواقع التوا�صل الجتماعي اأو يف 
ال�صارع، ف�صعرت ب�صعادة كبرية، ل �صيما اأنني تابعت الت�صوير حتى الأيام 

الأخرية من رم�صان.
• يرى البع�س اأنك ابتعدت يف جتاربك الأخرية عن البطولة الدرامية. 

ما راأيك؟
�صخ�صية  كل  مطلقااً.  ت�صغلني  ول  املطلقة،  البطولة  يف  اأفكر  ل   -

دور  لكل  لأن  م�صاهدها،  عدد  كان  مهما  بطولة  اأعتربها  اأقدمها 
تاأثريااً خمتلفااً يف الأحداث، وهو ما اأ�صعى اإليه منذ فرتة طويلة. 

رمبا اأجد ق�صة طبيعتها حتّتم علّي اأن اأقدمها كبطولة، لكن 
اأعمايل  الفعل اجل��ي��د على  ف��رد  ���ص��رط��ااً،  لي�س  الأم���ر  ه��ذا 
اأف�صل كثريااً من بطولة ل ي�صاهدها اأحد ول ت�صيف اإيّل 

فنيااً.
• تعاونت مع ي�صرا جمددااً يف )احل�صاب يجمع(. حدثنا 

عن تفا�صيل العودة.
اإن�صانية  عالقة  وتربطنا  ومتميزة،  قديرة  فنانة  ي�صرا   -
اأكرث من جيدة، فهي �صخ�صية حمبوبة من اجلميع ول 

امل�صل�صل  بامل�صاعدة.  تبخل 
التعاون  ه���و 

الغزال وم�صل�صل )اأح��الم عادية(، و�صخ�صية  بيننا بعد فيلم )دم  الثالث 
احلاج نور اأحد اأهم اأدواري الدرامية، لي�س لختالفها عما قدمته �صابقااً، 
بل لطبيعتها النتهازية واتخاذها م�صلك الغاية تربر الو�صيلة للو�صول 
بنموذج  ولرت��ب��اط��ه��ا  الأه�������داف  اإىل 
امل�صري،  امل��ج��ت��م��ع  يف  م���وج���ود 
فكل �صخ�س �صاهد منوذجااً 

للحاج نور يف حميطه.
انتقادات  ثمة  • لكن 
العمل  اإىل  وجهت 
ب�����������ص�����ب�����ب ب�������طء 

اأحداثه.
- ل اأتفق مع هذا 
فامل�صل�صل  ال���راأي، 
اجتماعية  درام������ا 
وب��������ال��������ت��������ايل م���ن 
الطبيعي اأن ي�صرد 
ت����ف����ا�����ص����ي����ل ع�����دة 
ال�صخ�صيات  ح���ول 
امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة ال�����ت�����ي 
اأ�صعر  مل  ي���ت���ن���اول���ه���ا. 
احلقيقة،  يف  ب����طء  ب�����اأي 
خ�صو�صااً اأن امل�صاهد كافة تاأتي 
يف ���ص��ي��اق درام������ي واح���د 
مرتبط مبا يحدث 
احل������������ارة،  يف 
ف�������ص���الاً 

التي  وامل��واق��ف  �صلوكياتها  ملعرفة  مهمة  ال�صخ�صيات  تفا�صيل  اأن  ع��ن 
تتعر�س لها.

الرئي�س(؟ )ظل  م�صل�صل  يف  م�صاركتك  عن  • ماذا 
اإذ كانت مفاجاأة على امل�صتويات كافة، ورد  اأعتّز للغاية بهذه التجربة،   -
الفعل اجلماهريي جاء منا�صبااً للمجهود الذي بذله فريق العمل. ميزج 
امل�صل�صل بني احلركة وال�صيا�صة والرومان�صية يف حبكة درامية �صيقة. من 
ب�صبب  معها  اجلمهور  تفاعل  وتوقعت  الأح���داث،  تفا�صيل  جذبتني  ث��م، 
املزج بني )ثيمات( درامية خمتلفة، والعتماد على طريقة عر�س جيدة، 

وتوفري اإمكانات من ال�صركة املنتجة ت�صمن ال�صورة اجليدة.
امل�صاهد؟ بع�س  يف  �صعوبة  وجدت  • هل 

كثرية  مهمة  م�صاهد  و���ص��ّم  �صعبة،  جت��رب��ة  امل�صل�صل   -
احتاجت اإىل حت�صريات وتركيز عال قبل ت�صويرها، 

اأي�صااً  ب��ل  فح�صب،  باحلركة  مرتبطة  ولي�صت 
بك�صف حتولت وغمو�س ال�صخ�صيات، وهي 

م�صاهد حر�صت على التحّدث ب�صاأنها اإىل 
املخرج واملوؤلف قبل الت�صوير، واحلمد 

جيدة  ب�������ص���ورة  خ����رج����ت  اأن����ه����ا  هلل 
وا�صتح�صنها اجلمهور.

ح����ازم  ال�������ص���اب���ط  • ���ص��خ�����ص��ي��ة 
مليئة بالغمو�س، كيف تعاملت 

معها؟
حرا�صات  ���ص��اب��ط  ح�����ازم   -
الرئي�س  وحرا�صته  خا�صة، 
فرتة طويلة جعلته يكت�صب 
م����زي����دااً م���ن اخل������ربة، وهو 
�صابط  اأي  ع�����ن  ي���خ���ت���ل���ف 
تلقى  لأن�������ه  اآخ�������ر  ����ص���رط���ة 
بالإ�صافة  مهمة،  تدريبات 
اإىل اطالعه على تفا�صيل 

ك����ث����رية ح�������ول اأح�������دث 
اأ�صاليب التحقيق وغريها 

اأم��ور جعلت من عقله  من 
اأية  م��ع  التعامل  يف  خمتلفااً 

كذلك  فيها.  والتحقيق  ق�صية 
يرتكبها  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات  ك�صف 

غ���ريَّ م��ن ���ص��ل��وك��ه م��ع املحيطني 
الإملام  على  حري�صااً  كنت  ل��ذا  ب��ه، 

بتفا�صيل ال�صخ�صية وطريقة التعامل 
مع كل م�صهد قبل الت�صوير، ويف النهاية 

كان التقييم للجمهور والنقاد.
• هل �صحيح اأنك اعتذرت عن عدم امل�صاركة 

يف م�صل�صل )احلرباية( مع هيفاء وهبي؟
بعدما  ع��ل��ّي  العمل  �صيناريو  ُع��ر���س  �صحيح.   -

كنت اتفقت على )ظل الرئي�س( و)احل�صاب يجمع(، 
والوقت كان �صيقااً للغاية. بالن�صبة اإيل، كان ارتباطي 

ب�)احلرباية( �صيوؤثر �صلبااً يف اأعمايل كافة، ف�صالاً 
لي�س  وهو  نف�صه  التوقيت  يف  تعر�س  اأنها  عن 

اإىل  ف��ا���ص��ط��ررت  كممثل،  ج��ي��دااً يل  اأم����رااً 
الأمر،  وتفهموا  العمل  لفريق  الع��ت��ذار 
اأية  ي�صبب  مبكرااً ومل  اأن��ه جاء  خ�صو�صااً 

م�صكلة.
)اجلماعة  م�صل�صل  يف  �صاركت  لكنك   •

.)2

2( ل يتجاوز الظهور �صيف ال�صرف من  - دوري يف م�صل�صل )اجلماعة 
الذين  اجل��م��اع��ة  اأع�����ص��اء  اأح���د  اللطيف،  عبد  حم��م��ود  �صخ�صية  خ��الل 
يحاولون اغتيال الرئي�س ال�صابق جمال عبد النا�صر، وهو دور مهم رغم 
اأعترب  ذل��ك،  . ف�صالاً عن  وقتااً طويالاً ي�صتغرق مني  م�صاحته ومل  �صغر 

امل�صاركة يف اأي عمل من كتابة الأ�صتاذ وحيد حامد �صرفااً يل كفنان.
؟  املقبلة  م�صاريعك  عن  • ماذا 

- اأنا الآن يف فرتة راحة ق�صرية، خ�صو�صااً اأنني بذلت جمهودااً كبريااً يف 
الت�صوير خالل الأ�صهر املا�صية، وثمة م�صاريع �صاأبداأ قراءتها خالل هذه 

الإجازة لتحديد موقفي النهائي منها.

فردو�س عبداحلميد: م�صرح الدولة يعاين من م�صكالت عدة
الفنانة امل�صرية فردو�س عبداحلميد عن  اأعربت 
التي  حزنها لعدم وجود دعاية كافية للم�صرحية 
التي  ر�صول اهلل(  بعنوان )حممد  تلعب بطولتها 

قدمتها يف �صهر رم�صان املا�صي،
 كا�صفة اأنه على الرغم من العرو�س املتتالية، اإل 

اأن هناك جمهورااً كثريااً، ل يعرف اأنها تعر�س.
يعاين من م�صكالت  الدولة  )اأن م�صرح  واأ�صافت 
ت�صوير  ع����دم  اأي�������ص���ااً  م��ن��ه��ا  ع�����دة، 
نافية  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ااً(،  ال���ع���رو����س 
�صببااً  الأج����ر  ���ص��ع��ف  ي��ك��ون  اأن 
لبتعادها عن م�صرح الدولة، 
لأنها ل تفكر يف الأج��ر وما 
الذي  العمل  قيمة  يهمها 

تقدمه.
اآخر،  م�صرحي  ���ص��اأن  ويف 
امل�صرحي  العر�س  حقق 
)ق���واع���د ال��ع�����ص��ق 40( 
 ،90 ال���  ال��ع��ر���س  ليلة 
وه����و رق����م ق��ي��ا���ص��ي يف 
على  ال���ع���ر����س  ل����ي����ايل 
الدولة  م�����ص��رح  خ�����ص��ب��ات 

يف م�صر.
ك��م��ا ح��ق��ق ال��ع��ر���س، اإي����رادات 
على  اعتماده  دون  م��ن  لفتة 
جنوم ال�صف الأول وال�صباك.

م�صادر يف م�صرح الدولة،

�صباك  يف  جنيه  مليون  حقق  ال��ع��ر���س  اإن  ق��ال��ت   
تذاكره، رغم اأن تكلفته بالكامل مل تتجاوز املئتي 

األف جنيه.
للكاتبة  ال�صيت  ذائعة  رواي��ة  املاأخوذ عن  العر�س 
اليف �صافاق، هو احدى املحطات املهمة يف عملية 
ر�صد وتقييم امل�صهد امل�صرحي امل�صري يف ال�صنوات 

الع�صر الأخرية.
عادل  للمخرج  م�صرحية   ،)40 الع�صق  )ق��واع��د 
لر�صا  الكتابة  واإ���ص��راف على  ت��ورج  ودرام���ا  ح�صان 
عبداملنعم، فيما �صارك يف الكتابة كل من يا�صمني 

اإمام، خريي الفخراين، 
وبطولة ك��ل م��ن بهاء ث���روت، ف��وزي��ة، ع��زت زين، 
دينا اأحمد، هاين عبداحلي، اأحمد جمدي، اإيهاب 
بكري، عادل راأفت، املطربة اأمرية اأبو زيد واملن�صد 
العربية  املولوية  فرقة  مب�صاركة  ع��زم��ي،  �صمري 
ل���ل���رتاث ال�������ص���ويف، وم��و���ص��ي��ق��ى واأحل������ان حممد 
اإبراهيم  اإ���ص��اءة  حامد،  م�صطفى  ديكور  ح�صني، 

الفرن واأزياء مها عبدالرحمن.
يف موازاة ذلك، قال مدير فرقة م�صرح الغد الفنان 
�صامح جماهد اإن العر�س امل�صرحي )�صامان( من 
العرو�س  م�صابقة  �صمن  ���ص��ارك  ال��ف��رق��ة  اإن��ت��اج 
املختارة يف املهرجان القومي للم�صرح امل�صري يف 

الدورة العا�صرة.
 واأ�����ص����اف: )ع���ر����س ���ص��ام��ان مت ت��ق��دمي��ه خالل 
مار�س املا�صي على م�صرح الغد بنجاح جماهريي 

ونقدي(.

بدورين خمتلفني اأطّل الفنان امل�ضري حممود عبداملغني 
يجمع(  )احل�ضاب  خالل  من  اأخريًا  امل�ضرية  الدراما  يف 

و)ظل الرئي�ض(.
اعتذاره  واأ�ضباب  اأعماله  عن  يتحدث  احل��وار  هذا  يف   
وتفا�ضيل  وهبي،  هيفاء  مع  )احلرباية(  م�ضل�ضل  عن 

م�ضاركته يف )اجلماعة 2(.
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علماء بريطانيون يوؤكدون فعالية 
ج�صيمات الذهب فى عالج �صرطان الرئة

جن��ح ف��ري��ق م��ن ال��ع��ل��م��اء ال��ربي��ط��ان��ي��ني يف ا���ص��ت��غ��الل امل��ع��ادن الثمينة 
امل�صتخدمة يف مكافحة اخلاليا  الأدوي��ة  زي��ادة فعالية  الذهب فى  مثل 

ال�صرطانية فى الرئة.
اأجراها مبعهد )�صاناجوزا  التى  اأبحاثه  العلماء، خالل  واكت�صف فريق 
للعلوم النانوية( باإ�صبانيا بالتعاون وبتمويل من جمل�س بحوث العلوم 
املعدنية  اخل�صائ�س  متتع  املتحدة،  اململكة  فى  والفيزيائية  الهند�صية 
دون  احلية من  الكائنات  اإىل  للو�صول  بقدرات حتفيزية  الذهب  ملعدن 

اأى اآثار جانبية.
وت�صري نتائج الأبحاث اإىل اأن املعدن ميكن اأن ي�صتخدم فى تو�صيل الدواء 
داخل الأورام ال�صرطانية باأمان، ونوه فريق العلماء باأن درا�صات من هذا 
الدواء  لتقدمي  اأف�صل  جديدة  ط��رق  تطوير  اإىل  ت�صعى  التى  القبيل، 
لالأورام ال�صرطانية، تعمل على حت�صني عالجات ال�صرطان واحلد من 
امل�صاعدة فى حت�صني  الآث��ار اجلانبية، كما ميكن على وجه اخل�صو�س 

عالجات اأورام املخ وال�صرطانات الأخرى التى ي�صعب معاجلتها.

ن�صيحة طبية للتعامل مع 
الأكيا�س الزللية يف اليد والقدم

غالباًا ما تظهر الأكيا�س الزللية على مف�صل اأو ووتر يف اليد اأو القدم 
مثل  اأك��ي��ا���س  يف  ال�صينويف  ال�صائل  جتمع  �صببه  ت���ورم  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
البالون، وحتدث نتيجة ا�صتخدام اليد يف عمل �صاّق اأو نتيجة التهاب يف 

املف�صل اإثر اإ�صابة اأو �صقوط.
اإن  توفيق:  اأح��م��د  دك��ت��ور  واملفا�صل  العظام  ج��راح��ة  اأخ�صائي  وي��ق��ول 
توؤدي  ول  موؤملة  غري  لكنها  ال�صائعة،  الأم��را���س  من  الزللية  الأكيا�س 
تدخل  اأي  دون  نف�صها  تلقاء  م��ن  ت��زول  الأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  ويف  مل�صاعفات 

طبي".
وي�صري اإىل اأن هناك عدة طرق للتعامل معها، من بينها �صحب الزلل 
حالة  ويف  بالكورتيزون،  وحقنه  �صرجنة  بوا�صطة  الأكيا�س  يف  املوجود 
العودة مرة اأخرى، يقوم البع�س باللجوء اإىل احلل اجلراحي وا�صتئ�صال 
بعد  ثانية حتى  م��رة  احل��الت  ع��دد من  تعود يف  ولكنها  الأكيا�س،  تلك 

اجلراحة.
دافئة  كمادات  للتعامل معها هي عمل  اأف�صل طريقة  اأن  توفيق  وي��رى 
حجمها  اأن  طاملا  نف�صها،  تلقاء  من  ت��زول  حتى  وتركها  الأكيا�س  مكان 

لي�س كبري ول ت�صبب اأملاًا قبل التفكري يف اأي تدخل طبي اآخر.

على الكّحال  اأ�ضم  • يطلق 
- طبيب العيون

التل�ضكوب؟ خمرتع  هو  • من 
- غاليليو

ر�ضم احلمامة كرمز لل�ضالم؟ من  اول  • من 
- بيكا�صو

بابل املعلقة؟  حدائق  من�ضئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�صر

افر�ضت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�ضري؟
- اإىل اللغة الرتكية

مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�صج 
عينيه يغم�س  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�س 

الكهربائية ال�صالك  وعوازل  الر�صا�س،  انابيب  با�صنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�صتطيع 
تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�صان  ج�صم  • يتكون 

جديدة. خلية  مليون   50
الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 

اندثرت. قد  ال�صبع  العجائب  من  م�صر  يف  ال�صكندرية  • منارة 
كما  �صحراوين  بني  حمفوظه  لنها  العا�س  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�صر.  على  الكنانة(  )اأر�س  • يطلق 

حتفظ الكنانة ال�صهام.
يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �صطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�س  الراأ�س  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 

من اعلى الراأ�س هي عبارة عن الزفري.
الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�صم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�صمة  • عمان 

الدم. �صغط  ارتفاع  يخف�س  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 
متتالية �صنوات  لثالث  ال�صوم  العقرب  • ي�صتطيع 

املراأة البخيلة 

األربعاء   16   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12098  
Wednesday  16   August   2017  -  Issue No   12098

فوائد العنب 
حت����ت����وي امل�����ائ�����ة غ�������رام من 
العنب على 75 % من وزنه 
غلوكوز  غ���رام���ات  و7  م����اء 

وغرام 
غ�������رام�������ا  و16  ده����������������ون 
غرام  ون�صف  ك��رب��وه��ي��درات 
مليغرام  وع�صرين  ب��روت��ني 

 C فيتامني
واف�����ص��ل ان����واع ال��ع��ن��ب كبري 

احلجم وابي�س اللون. 
فوائده: 

ل���ل���ع�������ص���الت  م����ن���������ص����ط   -
والع�صاب وجمدد للخاليا وطارد لل�صموم. 

- غذاء �صريع اله�صم. 
الكبدية  واحل�صاة  والبوا�صري  والقب�س  اله�صم  �صوء  ح��الت  يف  مفيد   -

واحل�صاة 
البولية. 

- من�صط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�صرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�صرطان. 
- للم�صابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

تعد العالجات امل�صتخدمة حالياًا لعالج ح�صا�صية 
الأ���ص��ن��ان، ف��ق��رية م��ن ع��دة ن���واٍح، منها اأن��ه��ا غري 
اإ�صابة  احتمالت  من  وتزيد  ك��اف،  ب�صكل  فعالة 

املر�صى بالبكرتيا.
لعالج  ا  ا جديداً اكت�صفوا عالجاً الباحثني  اأن  غري 
ح�صا�صية الأ�صنان اأكرث فعالية يعتمد على ال�صاي 
نيوز  "ميديكال  موقع  ن�صر  ما  بح�صب  الأخ�صر، 

توداي".

وبالن�صبة لالأ�صخا�س الذين يعانون من ح�صا�صية 
ا  ا اأو �صاخن جدًّ الأ�صنان، فاإن �صرب �صيء بارد جدًّ

ميكن اأن ي�صبب لهم اأمل ل يطاق.
طبقة  لتاآكل  نتيجة  الأ�صنان  ح�صا�صية  وحت��دث   
املينا الواقية التي تغلف ال�صن، ما يجعل الطبقة 
التالية من الأن�صجة العظمية والتي ت�صمى العاج 

بدون حماية.
التقليدية يف عالج  املواد  با�صتخدام  العلماء  وقام 

ح�����ص��ا���ص��ي��ة الأ����ص���ن���ان م���ع اإ����ص���اف���ة م��رك��ب جديد 
اأن لديه  الأخ�صر، ووج��دوا  ال�صاي  م�صتخرج من 
ق���درة ف��ري��دة ع��ل��ى م��ق��اوم��ة الأح��م��ا���س ال�صارة 
من  لأك��رث  التاآكل  ومقاومة  العاج  طبق  وحماية 
96 �صاعة بعد اإجراء عدة اختبارات لقيا�س مدى 

فعاليته.
اجلديدة  امل���ادة  ه��ذه  ت�صكل  اأن  الباحثون  وي��اأم��ل 

ا �صد ح�صا�صية الأ�صنان. ا ناجحاً عالجاً

عــالج جــديــد حل�صــا�صـية الأ�صـنان
 مــن ال�صــاي الأخــ�صر

�ضياح ي�ضريون حتت ج�ضر من الطوب، معروف با�ضم ج�ضر �ضي�ضيدد، يف حديقة بوت�ض ت�ضومونت يف باري�ض 
والتي اأن�ضئت يف عام 1867، وحتتفل بالذكرى ال�ضنوية ال� 150 هذا العام. )ا ف ب(

كان هناك امراأة ت�صتمتع دائما بالكذب ..نعم ل ت�صتطيع اأن تعي�س اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�صرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�صول من النا�س رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�صة وتتظاهر باملر�س ليعطف النا�س 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �صحتها وقالت �صفاين اهلل بف�صل حليب عنزة من ي�صربه يعطيه اهلل 
ال�صفاء بل ال�صحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�س بذلك ال�صباب ين�صج منك فهلل النا�س وجاء كل 
موي�س ويائ�صا اليها يريد بع�س حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�صعرا عايل جدا وا�صتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �صيء تقول يجب 
ان ت�صتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�س اي من املر�صي بالتح�صن املنتظر ويف ويف نف�س الوقت مر�صت 
هي اي�صا وبدا املر�س ياكل يف ج�صدها و�صعر اجلميع فجاءمن ي�صالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�صافية 
العافية فكانت تقول انا ل�صت مري�صة بل اناحزينة فقط فابي مري�س واريد ال�صفر لروؤيته ..فاح�س احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�صرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�صنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�صيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�صبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �صاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�صكت ل�صكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�صطرت املراأة لرد الموال ايل ا�صحابها وهي نادمة علي خل�صارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�صا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�صراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�صوؤاآل عليها رمبا ا�صابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�صع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�صعا وو�صع الموال رهن ت�صرف �صفوة من افا�صل املدينة 

حتي يعو�س علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�صرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة .


