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ال�سكن يف �سارع مزدحم يعادل 10 �سجائر 
يوازي ال�شكن يف �شارع مزدحم والتنف�س من هوائه امللوث من ناحية 
يومياً،  �شجائر   10 لدخان  التعر�س  ال�شحة  على  ال�شلبي  تاأثريه 

وذلك بح�شب درا�شة هولندية حديثة.
وقارنت الدرا�شة التي اأجريت يف اإدارة ال�شحة العامة باأم�شرتدام بني 
والنظر  مزدحم،  �شارع  بجوار  وال�شكن  ال�شحة  على  التدخني  تاأثري 
اإىل زيادة خماطر االإ�شابة باأمرا�س القلب والوالدة املبكرة وم�شاكل 

التنف�س و�شرطان الرئة.
وجد الباحثون اأن ال�شكن بجوار �شارع ثنائي احلارات �شار جداً على 
�شجائر  ال�شحة، ويعادل التعر�س لدخان التبغ غري املبا�شر من 10 

يومياً، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
البحوث  جملة  يف  ُن�شرت  التي  البحثية  ورقتهم  يف  الباحثون  وذك��ر 
البيئية، اأن اإزالة ن�شف ال�شيارات من الطرق املزدحمة كان له تاأثري 
اإىل  ملحوظ يف انخفا�س ن�شبة املخاطر املتعلقة بال�شحة، م�شريين 

اأن انخفا�س تلوث ال�شارع يعادل جتنب 4 �شجائر يف اليوم.
يعادل  لل�شلب  م�شنع  بجوار  ال�شكن  اأن  اإىل  اأي�شاً  الباحثون  واأ���ش��ار 
عوادم  اأن  مو�شحني  يومياً،  �شجائر   3 ل��دخ��ان  التعر�س  ت��اأث��ريه  يف 

ال�شيارات ال�شامة لها عالقة بوفاة 40 األف �شخ�س �شنوياً.

اأف�سل طريقة للتخل�ض من البعو�ض 
باملبيدات  البعو�س  ر���س  اأن  نيومك�شيكو  جامعة  م��ن  باحثون  وج��د 
ال  حيث  املنزل،  يف  منها  للتخل�س  االأف�شل  الطريقة  هو  احل�شرية، 

متلك الو�شائل االأخرى فعالية مماثلة لهذه املبيدات.
فعالة  م���واد  على  احل�شرية حت��ت��وي  امل��ب��ي��دات  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 
العثور  التي ميكن  امل��واد  اإم دي، وهي نف�س  اإي تي و بي  اإي  مثل دي 
ميل  ديلي  �شحيفة  نقلت  ما  بح�شب  الليمون،  كافور  زي��ت  يف  عليها 

الربيطانية.
البعو�س  على  تاأثري  اأي  متلك  ال  ال�شموع  ان  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
بخالف ما يعتقد الكثريون، يف حني اأن االأجهزة التي ت�شدر اأمواجاً 
فعاليتها  تثبت  مل  البعو�س  الإخافة  اليع�شوب  �شوت  متاثل  �شوتية 

اأي�شاً يف طرد هذه احل�شرات املزعجة.
يف  االأع�شاء  وظائف  علم  خمتربات  مديرة  رودريغز  �شتي�شي  وتقول 
جامعة نيومك�شيكو، اإن هذه النتائج هامة للغاية بالن�شبة للم�شتهلكني، 
ليكونوا على علم باأن هناك بع�س املنتجات الطاردة للبعو�س لي�س لها 

اأية فعالية. 
وت�شيف اأنه على الرغم من الطلب املتزايد على بع�س املنتجات، اإال 

اأن التجربة اأثبتت اأنها ال توؤدي الهدف املن�شود منها.
وتو�شل الباحثون اإىل هذه النتائج بعد درا�شة مدرى تاأثري 5 اأنواع 
لالرتداء،  القابلة  االأج��ه��زة  م��ن  اأن���واع  وخم�س  ال��ر���س،  مبيدات  م��ن 
التخل�س من  اإىل �شمعة، ملعرفة مدى فعالية كل منها يف  باالإ�شافة 
البعو�س امل�شبب الأمرا�س خطرية مثل زيكا واحلمى ال�شفراء وحمى 
ال�شنك. واأظهرت االختبارات اأن 88.8 % من البعو�س اقرتبت من 
املادة املدرو�شة دون وجود اأي نوع من احلماية، يف حني تناق�شت هذه 
الن�شبة اإىل 29.6 % مع اأف�شل نوع من املبيدات احل�شرية، مقابل 
البعو�س  اأعداد  ازدادت  حني  يف  للبعو�س،  الطاردة  لالأجهزة   91.2

ب�شكل ملحوظ عند و�شع �شمعة.

اكت�ساف خملوقات غريبة يف كهوف 
االأمريكية  الف�شاء  لوكالة  التابع  الفلكي،  البيولوجيا  معهد  اأعلن 
نا�شا، اكت�شاف فريق من الباحثني التابعني له الأ�شكال وخملوقات من 
احلياة النائمة، ميكن اأن يعود عمرها اإىل 50 األف �شنة، وذلك داخل 
كهوف حتتوي على اجلليد بوالية ت�شيهواهوا �شمال املك�شيك، وبعمق 

ي�شل اإىل 800 مرت. 
وذك���ر امل��ع��ه��د، خ��الل م��وؤمت��ر اجلمعية االأم��ري��ك��ي��ة لتقدم ال��ع��ل��وم يف 
بو�شطن، اأن املخلوقات التي مت اكت�شافها تت�شمن ميكروبات متعددة 
داخل  امل��وج��ودة  واملنغنيز  احلديد  مثل  امل��ع��ادن  على  تعي�س  االأ�شكال 
والتي  الزمن،  باآالت  امليكروبات  الباحثون  و�شبه  املك�شيكية.  الكهوف 
اأن تعي�س يف ظروف متباينة للغاية على االأر���س، وتتكون من   ميكن 

الفريو�شات الغريبة. لبع�س  اإ�شافة  خمتلفة،  �شاللة   40
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اختفاء رجل يك�سف عن جرمية ب�سعة
قاد اختفاء مواطن اأردين، منذ اأكرث من �شهر، ال�شلطات االأمنية يف االأردن 
اإىل الك�شف عن تفا�شيل جرمية ب�شعة راح �شحيتها املواطن نف�شه، الذي 

اأبلغ ذووه عن اختفائه بعد تغيبه عن املنزل منذ منت�شف ال�شهر املا�شي.
وقالت اإدارة العالقات العامة واالإعالم يف مديرية االأمن العام االأردنية اإن 
ذوي اأحد املواطنني تقدموا ببالغ اإىل مركز اأمن املهاجرين، �شرق العا�شمة 
عّمان، يفيد بتغيبه منذ اأيام عن املنزل وانقطاع و�شائل االت�شال معه واأنهم 

يجهلون مكان وجوده.
امل��واط��ن وبا�شرت  اأن���ه ج���رى التعميم ع��ل��ى  ال��ع��ام  ل��الأم��ن  ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
االأجهزة بالتحقيق يف البالغ من قبل فريق خا�س من �شعبة بحث جنائي 

العا�شمة.
ال�شخ�س  عن  للبحث  املا�شية  االأ�شابيع  مدى  على  التحقيق  فريق  وعمل 
معهم  يتعامل  ال��ذي��ن  االأ�شخا�س  وح��ول  حوله  املعلومات  وجمع  املتغيب 
وبالطرق كافة ملعرفة وحتديد �شبب تغيبه ومكان وجوده، وفق البيان، الذي 
املواطن  اأن يكون  املوؤ�شرات حول احتمالية  اأن املحققني ح�شروا  اإىل  اأ�شار 

املتغيب �شحية جلرمية قتل وبا�شروا بالتو�شع بالتحقيق يف الق�شية.
وبعد ما مت جمعه من معلومات حول الق�شية، قاد فريق التحقيق لتحديد 
اآخر كان �شاهد وتعامل مع املواطن املتغيب، وجرى البحث  هوية �شخ�س 
كان ثمة  اأن��ه  اع��رتف  بالتحقيق معه  وبالتو�شع  القب�س عليه،  واألقي  عنه 
بعد  قتله،  ق��رر  اأن��ه  اإىل  ال�شخ�س، الفتاً  ذل��ك  وب��ني  بينه  �شخ�شي  خ��الف 
اإقناعه بالذهاب معه اإىل مبنى قيد االإن�شاء يعمل فيه يف منطقة البقعة، 
على  را�شة  اأداة  بوا�شطة  ب�شربه  قام  اأن��ه  واأ�شاف  عمان.  العا�شمة  �شمال 
راأ�شه، ومن ثم اأطلق عليه عدة عيارات نارية وو�شعه يف حفرة و�شكب عليه 

مادة الباطون وغادر املكان بعد ذلك.

طائر يقطع الكهرباء 
عن 6000 منزل 

اأزمة  يف  االأب��ي�����س  اللقلق  ط��ائ��ر  ت�شبب 
 6000 التيار عن زهاء  كهرباء بقطعه 
للتيار  ناقل  بكابل  ارتطامة  عند   منزل 
الكهربائي يف جممع �شكني مبدينة باتنة 

العا�شمة. اجلزائر  �شرقي  كم   400
ون��ق��ل��ت  وك���ال���ة االأن����ب����اء ال��ر���ش��م��ي��ة عن 
ال�����ش��رك��ة احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء  قولها: 
ال�شبت، ظلمة  م�شاء  اأح��دث،  الطائر  اإن 
بكابل  ارتطامه  فور  ال�شرقية  املدينة  يف 
قوته مرتفعة ال�شغط  )60 األف فولت(، 
ما دفع بامل�شالح التقنية لل�شركة العامة 
العطب  ملعاجلة  التحرك  اإىل  للكهرباء 

واإعادة التيار املنقطع.
االأبي�س   ال��ل��ق��ل��ق  ه����ذا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
االأعمدة  باأعلى  ع�شه  اإقامة  ع��ادًة  يختار 
الكهربائية، وهو بذلك كثرًيا ما يت�شبب 
اأول  يف مثل ه��ذه االأع��ط��اب و خا�شة يف 
امل�شالح  ت��اأخ��ذه  م��ا  وه���و  ال��رب��ي��ع  ف�شل 
التقنية لل�شركة بعني االعتبار والتاأهب 
التيار  اأي����ة حل��ظ��ة الإع������ادة  ل��ل��ت��دخ��ل يف 

الكهربائي.

اأدلة على ارتباط حمية 
املتو�سط ب�سحة القلب

اأن  اإىل  اإ���ش��ب��ان��ي��ة  ت��و���ش��ل��ت درا����ش���ة 
التقليدية  املتو�شط  البحر  حمية 
ال��غ��ن��ي��ة ب��زي��ت ال��زي��ت��ون ق��د تكون 
مرتبطة باحلد من خطر االإ�شابة 
باأمرا�س القلب الأ�شباب من بينها 
اأنها ت�شاعد يف احلفاظ على جريان 
وتخلي�س  ���ش��ح��ي  ب�����ش��ك��ل  ال������دم 

ال�شرايني من الكولي�شرتول.
الدرا�شة  يف  الباحثني  كبري  وق��ال 
م�شت�شفى  م���ن  اإي���رن���اي���ث  األ����ب����ارو 
معهد ديل مار الطبي يف بر�شلونة 
املتو�شط  ال��ب��ح��ر  حمية  "حت�شن 
الغنية بزيت الزيتون البكر وظيفة 
الكثافة  ال��ده��ن��ي ع��ايل  ال��ربوت��ني 
الكولي�شرتول  با�شم  يعرف  ال��ذي 

املفيد."
الغذائي  ال���ن���ظ���ام  ه�����ذا  وي�����ش��م��ل 
الكثري من الفواكه والبقول الغنية 
اإىل  باالإ�شافة  االأك�شدة  مب�شادات 
واحلبوب  اخل�شروات  من  الكثري 
ال��ك��ام��ل��ة وزي����ت ال��زي��ت��ون. ومتيل 
الدجاج  تف�شيل  اإىل  احلمية  هذه 
واالأ�شماك كم�شادر للربوتني على 
على  يحتوي  الذي  االأحمر  اللحم 

املزيد من الدهون امل�شبعة.
وق��������ال اإي�����رن�����اي�����ث ع�����رب ال����ربي����د 
االإلكرتوين "نفرت�س اأن م�شادات 
االأك�شدة الغذائية تلك قد ترتبط 
عايل  الدهني  الربوتني  بجزيئات 
ال��ك��ث��اف��ة وحت��م��ي��ه��ا م���ن خمتلف 
يحظى  وعندما  الهجمات.  اأن���واع 
الكثافة  ال��ده��ن��ي ع��ايل  ال��ربوت��ني 
ب���ح���م���اي���ة اأك������رب ف����اإن����ه مي���ك���ن اأن 
ي���وؤدي وظ��ائ��ف��ه احل��ي��وي��ة بفعالية 
يزيل  اأن  مي���ك���ن  ث����م  وم�����ن  اأك������رب 
ال�شرايني  م����ن  ال���ك���ول���ي�������ش���رتول 
االأوعية  ا���ش��رتخ��اء  يف  ي�����ش��ه��م  اأو 

الدموية لوقت اأطول."
من  املرتفعة  امل�شتويات  وت��رت��ب��ط 
الربوتني الدهني منخف�س الكثافة 
اأو ما يعرف بالكولي�شرتول ال�شار 
باأمرا�س  االإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  ب��زي��ادة 
القلب واالأوعية الدموية. ويرتبط 
الربوتني الدهني عايل الكثافة اأو 
ال��ك��ول��ي�����ش��رتول امل��ف��ي��د ب��احل��د من 
هذا اخلطر الأنه ي�شاعد على طرد 
من  ال��زائ��د  ال�شار  الكولي�شرتول 

جمرى الدم. 
بيانات  اإيرنايث وزم��الوؤه  وفح�س 
اأعمارهم  ت��ب��ل��غ  ���ش��خ�����ش��ا   296
وجميعهم  املتو�شط  يف  عاما   66
معر�شون خلطر االإ�شابة باأمرا�س 
والتزم  الدموية.  واالأوعية  القلب 
واحد من ثالثة  باإتباع  امل�شاركون 
حمية  ه��و  اأح��ده��ا  غذائية  اأنظمة 
اإ�شافية  كمية  مع  املتو�شط  البحر 

من زيت الزيتون البكر.

اأمور ال ينبغي ملديرك يف العمل اأن يعرفها عنك

ت�أ�سي�س  ق��ررت  غرافيك  م�سممة  ه��ي  اأف����، 
يف  العمل  من  �سنوات  بعد  اخل��س  م�سروعه� 
�سركة، لكنه� اأخط�أت ب�إخب�ر مديرته� املب��سرة 
ملدير  املعلوم�ت  نقلت  الأخرية  العمل، هذه  يف 
العمل ف�أ�سبحت وظيفته� بدواٍم جزئي براتب 

اأقل دون اأية امتي�زات.
بعد هذه التجربة، تعلمت اأف� األ تطلع مديره� 
اإذا  وخ��سًة  امل�ستقبلية،  املهنية  خططه�  على 
من  ال�ستق�لة  تت�سمن  اخلطط  ه��ذه  ك�نت 

وظيفتك احل�لية.
وانطالقً� من جتربة اأف�، قدمت جملة فورب�س 
اأن  العمل  يف  مل��دي��رك  ينبغي  ل  اأ�سي�ء   10

يعرفه� عنك:

اأو  امل�شتقبل،  اأي وق��ٍت يف  ال�شركة يف  ل��رتك  خططك   1-
ب�شكٍل عام.

موارد  متتلك  ك��ن��ت  اإذا  امل����ايل.  و���ش��ع��ك  تفا�شيل   2-
اأقل  رات��ب��اً  الإعطائك  جيداً  �شبباً  ه��ذا  يكون  فقد  مالية، 
مما ت�شتحقه. واإذا كنت ال متتلك اأية موارد مالية، فرمبا 
اأي�شاً خلف�س راتبك بناًء على منطق اأنك يف  يكون �شبباً 

حاجٍة ما�شة لوظيفتك.
العاطفية، بكل ما بها من جناحات  حياتك  تفا�شيل   3-

واإخفاقات. احتفظ بها لنف�شك.
-4 �شكواك وانطباعاتك ال�شلبية عن زمالئك وروؤ�شائك 
ث مع مديرك عن االأ�شياء التي  وعن ال�شركة نف�شها. حتدَّ
ي�شتطيع معاجلتها، والزم ال�شمت ب�شاأن املو�شوعات التي 

لي�س مبقدوره حلها.
ال�شحي، ما مل تكن بحاجٍة اإىل تكييف بيئة  و�شعك   5-
العمل لتنا�شب حالتك ال�شحية، اأو احل�شول على اإجازة، 

تكتَّم على ت�شخي�س مر�شك وخطط عالجك.
لالهتمام التي �شمعتها  مثرية  كونها  رغم  االإ�شاعات   6-
اآخر  ���ش��خ�����س  اأي  اأو  رئ��ي�����ش��ك،  رئ��ي�����س  اأو  رئ��ي�����ش��ك،  ع���ن 

بال�شركة.
اإدارة  جُتريها  قد  التي  التغيريات  ب�شاأن  توقعاتك   7-
حبيبك،  م��ع  حت��دث  الكتمان.  قيد  االأ���ش��ي��اء  دع  ال�شركة، 
مع  لي�س  لكن  توقعاتك،  ب�شاأن  قريبك  اأو  �شديقك  اأو 

مديرك.
تعمل  التي  االأخ���رى  وظيفتك  اأو  اجلانبي  عملك   8-
ب��دواٍم جزئي، تاأكد من عدم وجود بند مينعك من  فيها 
ب��دواٍم جزئي  اإدارة م�شروع  اأو  ب��دواٍم جزئي  �شغل وظيفٍة 

بجانب وظيفتك ذات الدوام الكامل.
ت�شتخدم  القدمي  الطراز  من  ال�شركات  بع�س  زال��ت  وما 
على  حتظر  وال��ت��ي  وظيفتني،  ب��ني  اجل��م��ع  ع��دم  �شيا�شة 
م�شروٍع  اأي  اإدارة  اأو  اأخ���رى  وظيفة  اأي��ة  �شغل  موظفيها 

بخالف وظيفتهم االأ�شا�شية.
لدى  تعمل  كنِت  اإذا  بعملك،  جديرة  غري  ال�شركات  ه��ذه 
ال��وق��ت للبحث ع��ن وظيفٍة  ف��ق��د ح���ان  ���ش��رك��ٍة مم��اث��ل��ة، 
جديدة. فمعظم ال�شركات ت�شمح ملوظفيها ب�شغل وظائف 

جيداً  مو�شوعاً  لي�شت  اجلانبية  وظيفتك  لكن  جانبية. 
للنقا�س مع مديرك.

ما مل تكن بحاجٍة  العمل،  يف  زمالئك  مع  -9 خالفاتك 
اإىل م�شاعدة مديرك حللها.

-10 متاعبك اليومية، يحمل كل �شخ�ٍس منا عبئاً ثقياًل، 
انت�شاراتك  ع��ن  اأخ���ربه  ال��ع��م��ل.  م��دي��رك يف  فيهم  مب��ن 

وعندما حتتاج م�شاعدته، اطلب منه ذلك.
لكن، اعلم اأن املتاعب اليومية جزء من اأية وظيفة، واأنك 

كلما جنحت يف جتاوزها، اأ�شبحت اأقوى.
كيف تتخل�س من م�شاكل العمل؟

تقدمي الأولوي�ت وا�ستكم�ل العمل
ال�شخ�س اخلارج  املتعلقة بهذا  العواقب والتبعات  ال تدع 
ع���ن ال�����ش��ي��ط��رة ت�����ش��ب��ب يف ت��ث��ب��ي��ت ان��ت��ب��اه��ك. ب�����داًل من 
رئي�س  واأب��ق  �شمل فريقك وتوجيهه،  رك��ز على مل  ذل��ك، 
ذات��ه، قم  الوقت  العمل. ويف  اط��الع مب�شاكل  العمل على 
الرئي�شية  اجل��ه��ات  كانت  اإن  ل��رتى  ح��ذرة  با�شتطالعات 
وغريها  االإن�شان  حقوق  جمال  يف  العاملني  مثل  املوؤثرة 

من اجلهات الوظيفية العليا يعرفون مبا يجري اأم ال. 
قم برفع الق�شية بذكاء اإىل اجلهات االأعلى

عمله  م��ه��ام  وي����وؤدي  عقالنياً  العمل  رئي�س  يكن  عندما 
وتعر�س  راأي���ك  ت��ق��دم  اأن  ال�شهل  فمن  طبيعية،  ب�����ش��ورة 
العمل  رئي�س  ي�شبح  عندما  اأما  املوجودة.  العمل  م�شاكل 
كبرياً  ق��دراً  يتطلب  فاالأمر  متزن  وغ��ري  معقداً  �شخ�شاً 
من اجلراأة لفعل ذلك. وقد ينظر زمالء العمل واأع�شاء 
الرئي�س  اإج��راء ب�شدد هذا  اأي  اتخاذك  اإىل عدم  فريقك 

اخلارج عن ال�شيطرة باعتباره نقطة �شعف منك. 
�شيطر على انت�شار ال�شائعات

اأخرى،  م��رة  الطبيعية  حالته  اإىل  الرئي�س  يعود  اأن  اإىل 
اإىل  تغيريها  على  اعمل  اأو  حالتها  على  االأم���ور  ف��ات��رك 
ت��ق��دمي الدعم.  االأف�����ش��ل، واح��ر���س على اال���ش��ت��م��رار يف 
يف  بامل�شكلة  ف�شيعرفون  تفا�شيل،  اأي��ة  االآخ��ري��ن  تعط  ال 
املوردين  على  ينطبق  نف�شه  واالأم����ر  ال��ع��اج��ل.  ال��ق��ري��ب 
والعمالء: كن حذراً ومتحفظاً فيما تقوله والكيفية التي 

تقوله بها. 

�سع حدًا لالأمر
رئي�س العمل املثري للم�شاكل قد يحول احلياة اإىل جحيم، 
يف  ا�شتمرارك  مل��دى  نهائياً  ح��داً  ت�شع  اأن  عليك  وينبغي 
العمل معه. فاملدراء الذين ال يتمتعون باحلنكة الكافية 
ي��رتك��ون ه��ذا االأم���ر ي�شتفحل وب��ال��ت��ايل، ق��د ينتهي بهم 
االأمر وهم يعانون من رئي�س العمل الطائ�س هذا الأ�شهر 
اأو حتى ل�شنوات. املهم هنا هو اأن تكون ا�شتباقياً،  طويلة 
اأن تتدبر انتقالك اإىل العمل مع رئي�س  وهو ما يت�شمن 
خا�س  ف��ري��ق  اإىل  االن�����ش��م��ام  اأو  املوؤ�ش�شة،  نف�س  يف  اآخ���ر 
للم�شاكل  امل��ث��ري  لرئي�شك  ي��ك��ون  ال  ح��ي��ث  م���ا؛  مب�����ش��روع 
�شالحيات ونفوذ مبا�شر عليك، اأو ميكنك حتى اأن تفكر 

يف املغادرة.

النتظ�ر اإىل النه�ية
اأو يتقاعد عن  قد تقرر ب�شبب اأن رئي�شك �شريحل قريباُ 
�شابراً  تظل  اأن  هي  االأف�شل  اال�شرتاتيجية  واأن  العمل، 
حتى النهاية وتنظر. بناء على املدى الزمني قد يكن ذلك 
يف  �شلبي  ب�شكل  يوؤثر  يكن  مل  اإذا  فقط  للتطبيق،  قاباًل 

وجهة نظر اأقرانك والزمالء االأعلى من�شباً فيك.
ابداأ يف التوا�شل مع الروؤ�شاء االأعلى من�شباً

هذا االأمر مثله تقدمي ا�شتقالتك، اأي اأنه ينبغي اأن يكون 
اآخر ما يف جعبتك، واآخر ا�شرتاتيجية تتبعها ولل�شرورة 
جميع  تف�شل  عندما  االإج����راء  ه��ذا  اتخذ  فقط،  البالغة 
االإج��راءات االأخ��رى. فقد تكلفت اجلهات االإداري��ة العليا 
الكثري للو�شول برئي�شك يف العمل للمن�شب الذي ي�شعله 
التبعات  �شديدة يف  بعناية  فكر  لذا  ويهمها جناحه،  االآن 
والعواقب ال�شيا�شية الناجمة عن تخطي رئي�شك املبا�شر. 
اإذا قررت اأ نتنقل االأمر اإىل اجلهات االأعلى من رئي�شك، 
تاأثريها على  فاحر�س على عر�س ق�شيتك من منطلق 
النتائج االأ�شا�شية واملوظفني االأقل من�شباً، التزم تقدمي 
احلقائق وال تلق االتهامات جزافاً، وال حتدد لهم اأمراً اأو 

معيناً" ليتخذوه. "اإجراء 

هل �سحيح اأن العلكة 
تبقى يف املعدة 7 �سنوات؟

قد يتفاجاأ البع�س عندما يعلم 
اأن ابتالع العلكة لي�س م�شراً.

ال�شعبية،  امل����وروث����ات  ب��ح�����ش��ب 
فاإن ابتالع العلكة بعد م�شغها 
املعدة ملدة  ي��وؤدي اىل بقائها يف 
يه�شمها  اأن  ق��ب��ل  ���ش��ن��وات   7

اجل�شم.
اإال اأن هذه املوروثات خاطئة.

غري  االإن�شان  ج�شم  اأن  �شحيح 
قادر على ه�شم العلكة، اإال اأنها 

ال تبقى يف املعدة بعد ابتالعها، 
بل يف الواقع هي تتحّرك داخل 
من  وت��خ��رج  اله�شمي  اجل��ه��از 

اجل�شم عن طريق الرباز.
اأن  ال��ت��ن��وي��ه، اىل  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
ابتالع كميات كبرية من العلكة 
يت�شبب  ق��د  االأط��ف��ال  قبل  م��ن 
يجب  ال�شبب  لهذا  باالإم�شاك، 
هذه  على  االإق����دام  م��ن  منعهم 

الفعلة وتكرارها مرات عدة.
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بعد مرور اأربعة ع�سر ع�م� من النج�ح22

الدولة وطموحات  وحجم  يتنا�سب  ثقايف  م�سهد  االإماراتي  الفنان  عيون  " الربدة"  يف 

بلدية مدينة العني تختتم فعاليات يوم البيئة الوطني

افتت�ح معر�س احلي�ة من خالل الفن يف فندق العني روت�ن�

الفندق ا�ست�ساف جالريي ال بارول للم�ساركة يف احتفالية �سهر احلب

طلب مدر�سة حممد بن خالد اآل نهيان للأجيال يحتفلون مبرور 100 يوم من ال�سعادة

•• اأبوظبي –  الفجر

ا�شتطاعت  ه��ل  ع�شر   ال��راب��ع��ة  ل��ل��دورة   و�شولها  بعد 
وتنمية  الثقافة  وزارة  اطلقتها  ال��ت��ي  ال���ربدة  ج��ائ��زة 
امل��ع��رف��ة  ل��الح��ت��ف��اء ب�����ش��ي��د اخل��ل��ق واإب������راز �شخ�شية 
الر�شول الكرمي حممد )�شلى اهلل عليه و�شلم( و�شريته 
العطرة، ان تثبت اأقدامها وتعزز مكانتها بني اجلوائز 
وامل�شابقات يف الو�شط الثقايف العربي و الدويل لتقدم 
جماليات الفن اال�شالمي  اإىل العامل بال�شورة الفنية 
ال�شحيحة ووهل جنحت ان تكون حمط انظار اجلميع 
وان تكون على م�شتوى تطلعات الفنانني االماراتيني 
التطور  ظل  يف  الثقافية  ال�شاحة  واحتياجات  والعرب 
الوزارة  طرحته   ت�شاوؤل  حالياً؟  الدولة  ت�شهده  الذي 
عنه  اجاباتهم  توافقت  الذين  الفنانني  من  عدد  على 
باالإ�شادة ، و التي ت�شب جميعا يف الرغبة للو�شول اإىل 
م�شهد ثقايف يتنا�شب مع حجم طموحات دولة االمارات 
واخلطوات ال�شخمة التي تتخذها يف جماالت الثقافة 
والفنون املختلفة، عرب حالة من التكامل يف االداء بني 

جميع املوؤ�ش�شات الثقافية يف الدولة.
ومن جانبه قال الفنان االماراتي عبدالرحيم �شامل  اأن 
املعرفة مبتابعة  وتنمية  الثقافة  ل��وزارة  الثقايف  الدور 
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة  

مدى  وي��وؤك��د  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  قدمتهم  التي 
حر�شها على االرتقاء بدور الثقافة يف املجتمع واأهمية 
الفنون وجاء ذلك جليا من خالل ا�شرار الوزارة على 
عام  وبكل  ع�شر  ال��راب��ع  للعام  ال���ربدة  ج��ائ��زة  موا�شلة 
اإثراء  يف  فعال  وب�شكل  �شاهم  مما  جديدة  بحله  تاأتي 
العربي وحتفيزها  الوطن  الثقافية يف منطقة  احلياة 
لعدد كبري من ال�شعراء واخلطاطني واملزخرفني على 
على  ف�شاعدت   ، ال��ن��ور  اإىل  مواهبهم  واإخ���راج  االإن��ت��اج 
على  اأث��ره��ا  ميتد  كما   ، ل��الإب��داع  خ�شبة  بيئة  ت�شكيل 
نطاق العامل اال�شالمي والعاملي عامة مبا تقدمه من 
مواهب متميزة يف جماالت ال�شعر واخلط والزخرفة، 
الكثري من اجلوائز  به اجلائزة عن  و هذا مما تتميز 

االأخرى.
الحظنا  ام��ارات��ي��ني  كفانني  جميعنا  �شامل  وا���ش��اف  و   
من خالل املتابعة امل�شتمرة للجائزة على مر ال�شنوات 
املا�شية ان اجلائزة  و�شعت منذ البداية  ا�شرتاتيجية 
و  وا�شحة  لروؤية  بو�شعها  االأف�شل  نحو  لل�شري  عمل 
حمددة االأهداف ، لذا ي�شهد جميع الفنانني االإماراتيني 
يف  نف�شها  ت�شع   ان  ا�شتطاعت  اجل��ائ��زة  ان   وال��ع��رب 
مكانة مميزة مما جعلها  وبجدارة موؤهلة للعاملية كما 
انها تعد تكرمياً و تقديراً لالإبداع العربي واال�شالمي 
واخلطاطني  ال�شعراء  م��ن  املبدعني  م�شرية  لدعمها 

موؤكدا  وال����دويل.  العربي  امل�شتوى  على  وامل��زخ��رف��ني 
ان الربدة ا�شتطاعت ان تفر�س وجودها على ال�شاحة 
الثقافية الدولية  وفق �شوابط  حر�شت الوزارة على 
غر�شها خالل ال�شنوات ال�شابقة مهدت ملا و�شلت اإليه 
اجلوائز  م�شتوى  على  احتلته  ب����ارزاً  دوراً  م��ن  ال��ي��وم 

وامل�شابقات يف العامل االإ�شالمي والدويل.
وزارة  ان  اإىل  م��ك��ي   جن��اة  ال��دك��ت��ورة   الفنانة  وت�شري 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة  ا���ش��ت��ط��اع��ت  م���ن خالل  
ت�شخرها  ان  والب�شرية  امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ي��ات  امتالكها 
الط��الق ج��ائ��زة ك��ربى على غ��رار ج��ائ��زة ال���ربدة التي 
جنحت يف ان تخلق لنف�شها دورا حمليا وعربيا ودوليا  
يتنا�شب مع هذه االإمكانيات، ومن خالل خطة  طويلة 
املدى  ركزت الوزارة يف تنفيذها ال�شتكمال النجاحات 
التي حققته اجلائزة ، ا�شتطاعت ان تتبنى مكانة هامة 
لها  وخلقت  والدولية  العربية  اجل��وائ��ز  بني  للجائزة 
دورا ثقافيا اأكرث و�شوحا، حيث ي�شعر املتتبع للجائزة  
فن  وهو  اأ�شيل  بفن عربي  االأول  املقام  معنية يف  انها 
اخلط العربي  ثم فن  الزخرفة والذي متيز به العرب 
على مر الع�شور كل ذلك من خالل التعامل مع الواقع 
ال��وزارة من  بنظرة حديثة وخمتلفة، فنالحظ  �شعى 
خالل الربدة اإىل خلق حالة ثقافية بطابع عربي بني 
ان تخرج  ، وجنحت  العرب فقط  العامل ولي�س  فناين 

الفنون  هذه  عا�شته  ال��ذي  والركود  اجلمود  حالة  من 
خالل ال�شنوات املا�شية  لتبدو يف ثوب متجدد.

على �شعيد مت�شل  ياأتي راأي الفنان االماراتي  حممد 
اأن  ال��ربدة جنحت يف  ان جائزة  يوؤكد  ال��ذي  الق�شاب، 
الثقايف  التوا�شل  يعك�س  ثقافياً، ومنرباً  ت�شبح مركزاً 
الثقافة  وزارة  اأداء  اأن  اإىل  وا���ش��ار  ال��دول  خمتلف  بني 
وتنمية املعرفة  يف الفرتة احلالية اأف�شل مبتابعة معايل 
ال�شيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة وتنمية املعرفة، 
للمثقفني  مهمة  ب��خ��ط��وات  ال��ق��ي��ام  ا�شتطاعت  وان��ه��ا 
مثل  خا�س،  ب�شكل  الت�شكيليني  والفنانني  ع��ام  ب�شكل 
مبادرة اقتناء اأعمال الفنانني املحليني واإهدائها لزوار 
 " "الربدة  كجائزة  مهمة  ج��وائ��ز  واط��الق��ه��ا  ال��دول��ة، 
والتي حققت رواج ون�شاط كبري وخا�شة يف فن اخلط 
العربي والزخرفة وا�شتطاعت من خالل اجلائزة  ان 
كحا�شنة  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات  دول���ة  دور  ت��ربز 
ملعار�س  تنظيمها  جانب  اإىل  الفنون  جلميع  حقيقية 
للفائزين بجائزة الربدة لل�شنوات املا�شية  يف املحافل 
للتعرف  الفر�شة  اعطى   مما  موؤثر  ب�شكل  اخلارجية 
اكرث على اأهمية وانت�شار اجلائزة وهو ما يتم�شى مع 
الثقافية  املجاالت  كافة  تعي�شه يف  التي  الدولة  نه�شة 
ت�شب يف  اأم��ور مهمة  وكلها   ، واالقت�شادية  العلمية  و 

م�شلحة الفنان والثقافة والفن ب�شكل عام.

•• العني -الفجر 

موؤخرا  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
�شم  وال��ذي  الوطني،  البيئة  ي��وم  فعاليات 
املتنوعة  وال��ربام��ج  الفعاليات  من  العديد 
للتوزيع ومركز  العني  �شركة  بالتعاون مع 
اإدارة النفايات-اأبو ظبي  )تدوير( وجمل�س 
الطبي  امل����دار  م��رك��ز  و  للتعليم  ظ��ب��ي  اأب���و 
ال��ف��ع��ال��ي��ات تعزيزاُ  ه���ذه  وت���اأت���ي  ب��ال��ع��ني. 
جوانبها  خمتلف  م��ن  بالبيئة  ل��اله��ت��م��ام 
،اإ�شافة اإىل التعريف باجلهود التي تبذلها 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  �شبيل  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
ال��ب��ي��ئ��ة واإب������راز االإجن������ازات ال��ت��ي حققتها 
الدولة يف هذا املجال ،  وامل�شاركة يف اجلهد 
البيئة  ع��ل��ى  للمحافظة  امل���ب���ذول  ال��ع��امل��ي 
وتنمية مواردها ب�شكل م�شتدام ، كما وتاأتي 
النظام  روؤي���ة  االأه����داف متا�شيا م��ع   ه��ذه 

البلدي يف حتقيق الكفاءة العاملية والتنمية 
احلياة  ج��ودة  معايري  وتعزيز  امل�شتدامة، 
بلدية مدينة  واأول��وي��ات  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
ومواردها  البيئة  على  احل��ف��اظ  يف  ال��ع��ني 

الطبيعية.
 حيث ا�شتملت فعاليات يوم البيئة الوطني 
العني  مدينة  بلدية  مراكز  نظمتها  والتي 
اخل��ارج��ي��ة ، يف ك��ل م��ن حديقة ال����وادي و 
حديقة ناهل  وعدداُ من املدار�س اخلا�شة 
واحلكومية مبختلف مناطق املدينة ، على 
توعوية  ترفيهية  بيئية   وف��ق��رات  ب��رام��ج 
اإ���ش��اف��ة  حما�شرات    ، امل�شائية  ال��ف��رتة   يف 
األقاها عدد من  مهند�شي ومهند�شات بلدية 
والبيئي  ال��زراع��ي  امل��ج��ال  يف  العني  مدينة 
اإلقاء حما�شرة حول  ا�شتخدام   ، حيث مت 
النباتات املحلية يف جتميل �شوارع املدينة ،  
وحما�شرات اأخرى  حول الزراعة والتلوث 

حول   وتثقيفية  توعوية  ور���س  اإىل  اإ�شافة 
طرق الزراعة يف  االأواين الزجاجية والتي 
متت يف مدار�س متنوعة من املدينة ، عالوة 
الفرتة  يف  نظمت  بيئية   م�شابقات   على 
الورق   تدوير  اإع���ادة  جم��ال  يف  ال�شباحية  
ال�شتالت   ت���وزي���ع  خ��الل��ه��ا  مت  وف���ق���رات   ،
بها  والتعرف عليها وعلى ط��رق  االهتمام 
مدينة  بلدية  احتفاالت  وتاأتي  زراعتها.  و 
العني بيوم البيئة الوطني �شمن توجهاتها 
الواحات  ا�شتدامة مدينة  يف احلفاظ على 
املجتمع  وت��ع��ري��ف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ث��روات��ه��ا  و 
على  احل��ف��اظ  باأهمية  امل�شتقبل  اأج��ي��ال  و 
تعزيز  ودوره��ا يف  الثمينة  الطبيعة  م��وارد 
امل�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة و حت�شني  م��ب��داأ 
املدينة  و  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
باملجال  واملهتمة  املعنية  اجلهات  مب�شاركة 

البيئي .
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العني  ف��ن��دق  الت�شكيلي  للفن  ب���ارول  ال  ج��ال��ريي  ���ش��ارك 
الفن  معر�س  خ��الل  من  احل��ب  ب�شهر  احتفاالتها  روتانا 
خالل  م��ن  "احلياة  الفن".  خ��الل  م��ن  "احلياة  ب��ع��ن��وان 
من  الفنانني  م��ن  متنوعة  ملجموعة  معر�س  ه��و  الفن" 
التنوع  الإب����راز  ذل��ك  و  خمتلفة  فنية  م��دار���س  و  خلفيات 
االب����داع����ي يف ال��ت��ع��ب��ري ال��ف��ن��ي. و ل��ق��د ق����ام ج���ال���ريي ال 

بارول للفن الت�شكيلي با�شراك فنانني اعر�س اعمالهم يف 
ابوظبي ح�شريا جلالريي ال بارول باالإ�شافة اىل فنانني 
العربية  االم���ارات  دول��ة  يف  جيدا  املعروفني  و  املعا�شرين 
م��واد مثل  ا�شتخدام  ال�شغل من  تقنية  تنوعت  و  املتحدة. 
الزيت و االكريليك و خليط منهما و الت�شوير الفوتوغرايف 
ر�شم  ك��ذل��ك  و  ال�شكني  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ت��ل��وي��ن  و  ال��ر���ش��م  و 
املعا�شر  النم�شاوي  الفنان  امل�شاركني  وم��ن  الكاريكاتور. 
الكاريكاتور  ر�شام  الفنان االماراتي  و  د. فلوريان ميزنري 

خالد اجلابري و الفنان الهندي د. اأ�شفني ببالي و الفنان 
الهندي املعا�شر بي لو و الفنانة االملانية ار�شنيكو  بناتا و 
الت�شوير  الفنان  و  طويلة  ابو  ح��ازم  الفل�شطيني   الفنان 
الفوتوغرايف االماراتي يو�شف الزعابي و الفنان ال�شوري 
و  وهبي  هند  اللبنانية  الفنانة  و  خ�شر  ن�شال  املعا�شر 
نادية  اجل��زائ��ري��ة  الفنانة  و  ن��ان��دا  ات���ربا  الهندي  الفنان 
ارمني  و�شرح  بات�شون.  عاليا  الرو�شية  الفنانة  و  �شيجارا 
ولري نائب مدير العام "باأن فندق العني روتانا ي�شت�شيف 

�شكان  م��ن  زبائنه  ي�شعد  حتى  املميز  الفني  املعر�س  ه��ذا 
مدينة العني خالل تقدمي هذه االعمال الفنية املبدعة. 
ان �شيا�شة الفندق هي جزب و ا�شعاد زبائنه بتقدمي كل ما 
هو جديد. و�شرحت الفنانة كلود حبيب �شاحبة جالريي 
الر�شم يف جامعة  فن  ا�شتاذة  و  الت�شكيلي  للفن  ب��ارول  ال 
ال�شربون يف ابوظبي باأنها �شعيدة بامل�شاركة يف هذا املعر�س 
الفني الهام يف مدينة العني لتقدمي كل ما هو جديد يف 

جمال الر�شم و الت�شوير و فن الكاريكاتور.
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والفرحة  بال�شعادة  مفعمة  اأج���واء  يف 
احتفل اأطفال الرو�شة مبدر�شة حممد 
مبدينة  لالأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن 
الدرا�شة  م��ن  ي��وم  مائة  العني مب��رور 
اليوم  فعاليات  معلماتهم  مب�شاركتهم 
ال��ي��وم بال�شالم  ب���داأ  ال��ري��ا���ش��ي ح��ي��ث 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم�����ارات ث��م انطلق 
على  ريا�شية  مناف�شات  يف  االأط��ف��ال 
جم��م��وع��ة م��ن االأل���ع���اب ال��ت��ي طبعت 

البهجة على قلوبهم.
 وق���د ع���رب االأط���ف���ال و امل��ع��ل��م��ات عن 
بنت  �شما  الدكتورة  لل�شيخة  �شكرهم 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د 

ال�شيخ  م���وؤ����ش�������ش���ات  اإدارة  جم���ل�������س 
التعليمية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
دع��م و  تقدمه من  ما  والثقافية على 

رعاية لهم. 
االأطفال  تقلد  االح��ت��ف��ال  ن��ه��اي��ة  ويف 
ميداليات ال�شعادة تكرميا لهم على ما 
من  املائة  الدرا�شة  اأي��ام  خ��الل  بذلوه 
جمهود للتعلم و امل�شاركة يف االن�شطة 
ال�شفية و اإبداعاتهم  و�شارك االأطفال 
اإطالق  يف  امل��در���ش��ة  واإدارة  معلماتهم 
م��ائ��ة ب��ال��ون��ة يف ���ش��م��اء ال��ع��ني تعبريا 
الفرحة  و  ال�شعادة  ي��وم من  مائة  عن 
داخل �شفوف الدرا�شة و معها حلقت 
اأحالمهم مب�شتقبل اأجمل حتت �شماء 

دولة االإمارات .

�سمن �سل�سلة حم��سرات البتك�ر
كلية العلوم يف جامعة االإمارات تنظم 

حما�سرة حول " التوا�سل بالعلوم"
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�شمن التوجه اال�شرتاتيجي يف تر�شيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�ش�شي، 
نظمت كلية العلوم بجامعة االإمارات ، حما�شرة بعنوان " التوا�شل بالعلوم"، يف 
مبنى كلية تقنية املعلومات – طالبات، بح�شور االأ�شتاذ الدكتور اأحمد مراد-

عميد كلية العلوم، والدكتور ماثيو ريني – م�شاعد املحرر لعلوم الفيزياء ملجلة 
علوم الفيزياء وال�شادرة من اجلمعية االأمريكية الفيزيائية.

العلماء  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ح��ا���ش��رة  وت��ه��دف 
نتائج  امل��ج��ت��م��ع  مب�����ش��ارك��ة  وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ني 
الن�شر  ع��رب  العلمية  واالأب���ح���اث  ال��درا���ش��ات 
عدم  حتديات  ومواجهة  املتخ�ش�س،  العلمي 
واالأبحاث  الدرا�شات  ونتائج  املعلومات  ن�شر 
تعزيز  يف  للمجتمعات  وم�شاركتها  العلمية 

دورهم العلمي واحل�شاري. 
عميد  م��راد  اأحمد  الدكتور  االأ�شتاذ  واأو���ش��ح 
كلية العلوم، اأن الهدف من ا�شت�شافة اخلرباء 
والباحثني والعلماء املتخ�ش�شني حول العامل  
الذين ميكن لهم اأن يتطرقوا ملوا�شيع حيوية 

وعلمية هامة قد ت�شاعد على االإبداع واالبتكار 
العلمي والتميز االأكادميي، باعتبار البحث العلمي وفق التوجه اال�شرتاتيجي 
جلامعة االإمارات اأحد اأهم االأولويات التي تعزز من تطوير قدرات الطلبة يف 
البحث العلمي واالبتكار يف املجاالت ذات االأهمية الوطنية والدولية، وتاأ�شيال 
لتحقيق روؤية االبتكار والتميز البحثي من خالل اإنتاج ونقل املعارف واملهارات 
واخلربات العاملية والعلمية املتخ�ش�شة خلدمة املجتمع، و تاأتي هذه املحا�شرة 
القادمة  الفرتة  املتخ�ش�شة يف  العاملية  العلمية  املحا�شرات  �شل�شلة من  �شمن 
من برامج الكلية لالإ�شهام يف توجيه اجلهود نحو مزيد من االبتكار واالإبداع 
العلمي والبحث وفق روؤية قيادتنا الر�شيدة يف الدور امللقى على عاتق اجلامعة 
على  املجتمع  خلدمة  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  يف  واالب��ت��ك��ار  ل��ل��ري��ادة 
امل�شتويني املحلي والدويل.  وتطرق الدكتور ماثيو ريني – م�شاعد املحرر لعلوم 
الفيزيائية  االأمريكية  اجلمعية  من  وال�شادرة  الفيزياء  علوم  ملجلة  الفيزياء 
العلمية  املعلومات  نقل  كيفية  املبتكرة يف  االأفكار  لبع�س  التعريفي  يف عر�شه 
املتخ�ش�شة ملختلف فئات املجتمع عرب و�شائل االإعالم، وتطرق اإىل العديد من 
التجارب يف خمتلف املوؤ�ش�شات العلمية العاملية يف حتقيق التوا�شل مع العلماء 
عرب و�شائل االإعالم وا�شتخدام خمتلف الفنون االإعالمية املبدعة واملبتكرة يف 
نقل املعرفة واالإ�شهام يف تقدم املجتمع عرب الن�شر العلمي موؤكد على �شرورة 

م�شاركة العلماء يف تطوير مهارتهم االت�شالية للتوا�شل االإعالمي. 
اأن تاأثري ا�شتخدام و�شائل االإعالم يف الن�شر العلمي يحقق للعلماء  واأ�شار اإىل 
التوا�شل  يحقق  كما  العلمية  الأبحاثهم  ومتويل  دع��م  على  للح�شول  فر�شة 

الفعال مع العلماء يف نف�س احلقل حول العامل.

حتت �سع�ر " حقق ذاتك... لتغري حي�تك"
اإدارة االأن�سطة الطلبية بجامعة 

االإمارات تنظم م�سابقة " اخلا�سر االأكرب"
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يف  والت�شجيل،  الطلبة  ���ش��وؤون  بقطاع  الطالبية  االأن�شطة  اإدارة  نظمت 
ج��ام��ع��ة االإم�����ارات مب�����ش��رح امل��ب��ن��ى ال��ه��اليل، ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي، فعاليات 
للجامعة  اال�شرتاتيجية  للخطط  جت�شيدا  االأكرب"،  اخلا�شر   " م�شابقة 
اجلانب  لتعزيز  ال�شحية،  والتوعوية  البدنية  الوطنية  الربامج  دع��م  يف 
اأ�شرة  بح�شور  اجلامعي،  املجتمع  الأف���راد  والريا�شي  والوقائي  ال�شحي 
قطاع �شوؤون الطلبة والت�شجيل وطلبة اجلامعة. وتهدف م�شابقة برنامج 
اخلا�شر االأكرب اإىل تقدمي العون وامل�شاعدة لكل من يريد اأن يحقق حلمه 
يف عامل الر�شاقة واللياقة ال�شحية، وتغيري العادات الغذائية الغري �شليمة 
عرب ممار�شة الريا�شة الإنقا�س الوزن الزائد والوقاية من االمرا�س عن 
جزء  باعتبارها  الريا�شة  ممار�شة  على  وللت�شجيع  متوازنة،  حمية  طريق 

مهم يف حياة االإن�شان.
الزائد من خالل عدة  ال��وزن  الذين يعانون من   كما ي�شتهدف الربنامج 
القيا�شات  ع��رب  باجل�شم  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  ح��رق  على  ت�شاعدهم  ب��رام��ج 
�شهرين،  املمتدة على مدى  والريا�شية  الغذائية  والربامج  الف�شيولوجية 
والتي ت�شمل على العديد من الفعاليات واالأن�شطة واملحا�شرات واملناف�شات. 
حيث بلغ عدد امل�شاركني يف برنامج م�شابقة اخلا�شر االأكرب لهذا العام، 54 
طالبة، و24 طالباً، وعدد 28 موظف وموظفة، من اأ�شرة اجلامعة والذين 
الربنامج  لهذا  اخلا�شعة  ال�شحية  وال�شروط  املعايري  وفق  اختيارهم  مت 
ا�شراف  وحت��ت  دقيقة  �شحية  ملتابعة  امل�شاركون  يخ�شع  حيث  الريا�شي، 
م�شت�شفيات جمموعة NMC، وجمموعة م�شت�شفيات النور، وم�شت�شفى 

.  Med clinic كلينك  وميد   ،MMC
واأحالم  طموحات  على  للتعرف  م�شور  وفيلم  تعريفي  عر�س  ق��دم  كما 
ال�شابقة،  االأع��وام  عن  للطلبة  الناجحة  والتجارب  امل�شابقة،  يف  امل�شاركني 
والنتائج التي تو�شل لها امل�شاركون يف اإنقا�س الوزن الزائد وحرق الدهون، 
ليبلغ   ،2017 االأك��ادمي��ي  العام  لهذا  امل�شاركني  ع��دد  زي��ادة  �شاهم يف  مما 
االأكرب.  اخلا�شر  برنامج  وفعاليات  م�شابقات  يف  وم�شاركة،  م�شارك   106
اإدارة االأن�شطة الطالبية بال�شكر والتقدير  اأ�شرة  ويف ختام اللقاء توجهت 
لكل امل�شاركني واأكدت على اأن جامعة االإمارات يف �شعيها الدائم لتوفري بيئة 
اآمنة ملختلف �شرائح املجتمع اجلامعي مبا يحقق  �شحية وعلمية وعملية 
�شفية  الال  االأن�شطة  عرب  واالإيجابية  ال�شعادة  لتحقيق  الوطنية  الروؤية 
االإ�شهام  يف  االإيجابي  اجلامعة  دور  يعزز  مبا  والثقافية  منها  والريا�شية 

بخدمة املجتمع اجلامعي واملحلي والدويل. 



من بني األف �شخ�س بالغ يعانون الداء ال�شكري وترتاوح 
اأعمارهم بني 19 و25 �شنة، دخل 37 امل�شت�شفى نتيجة 

االإدمان اأو اال�شطرابات العقلية، 
مقارنًة بت�شعة بني البالغني ال�شباب الذين ال يعانون هذا 

املر�س. 
كذلك اكت�شفت هذه الدرا�شة، التي اأجراها 

الرعاية  ك��ل��ف��ة  م��ع��ه��د  م���ن  ب���اح���ث���ون 
التي يدخل  امل��رات  اأن عدد  ال�شحية، 

امل�شت�شفى  مم��اث��ل��ون  م��ر���ش��ى  ف��ي��ه��ا 
يزداد.

 فقد جاء معدل عام 2014 اأعلى بنحو 
املا�شيتني،  بال�شنتني  مقارنة   ،%68
امل�شت�شفى  دخ����ول  م��ع��دل  ب��ل��غ  ح���ني 
ب�����ش��ب��ب االإدم�����ان/اال������ش�����ط�����راب�����ات 

العقلية 22 يف كل األف.
فرو�شت،  اأم��ان��دا  ت��ذك��ر 

ب��اح��ث��ة ب����ارزة يف 
م����ع����ه����د 

الدرا�شة  ه��ذه  اإع���داد  يف  �شاركت  ال�شحية  الرعاية  كلفة 
التي ُن�شرت اأخرياً: )مل نكن نتوقع ذلك مطلقاً(. وتوؤكد 
اأن املعهد �شيتعمق اأكرث يف هذا امليل يف درا�شاته الالحقة.

تناولت الدرا�شة مطالبات �شركات التاأمني الأكرث من 40 
ميلون �شخ�س تقل اأعمارهم عن 65 �شنة بني عام 2012 
العمل  ح��وادث  تغطية  ف�شاًل عن   ،2014 عام  ونهاية 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ث���الث ���ش��رك��ات ت��اأم��ني �شحي 
كبرية. ومل تواجه اأي فئة عمرية اأخرى 
معدالت مرتفعة اإىل هذا احلد يف 
االإدم���ان/ ب�شبب  اال�شت�شفاء 

العقلية،  اال����ش���ط���راب���ات 
الدرا�شة.  ه���ذه  وف���ق 
اأم���ا امل��ع��دل الذي 
املرتبة  اح���ت���ل 
ال�������ث�������ان�������ي�������ة، 
فئة  يف  ف��ك��ان 
حتى  االأوالد 
الثامنة  ���ش��ن 
ع�����������������ش��������رة م����ع 
منهم   21 دخ���ول 
امل�شت�شفى  األ��ف  ك��ل  يف 

يف عام 2014.
ي����ع����ود ال����ع����ام����ل االأب�����������رز يف 
هذه  اال�شت�شفاء  ح��االت  ارت��ف��اع 

لل�شباب  ي�شمح  ال��ذي  ال�شحي،  القانون  اإىل  االأرج��ح  على 
حتى  ال�شحية  والديهم  تغطية  من  اال�شتفادة  مبوا�شلة 

بلوغهم ال�شاد�شة والع�شرين من العمر، وفق فرو�شت.
كبرياً  ارت��ف��اع��اً   2014 ع��ام  يف  )�شهدنا  م�شيفة:  تتابع 
لهوؤالء  امل�شتخِدمون  يزودها  التي  ال�شحية  التغطية  يف 

ال�شباب(.
نتيجة لذلك، )ن�شهد يف تلك الفرتة زيادة مماثلة يف دخول 
اال�شطرابات  ج��راء  امل�شت�شفى  البالغني  ال�شباب  ه���وؤالء 

العقلية(.
ُتعترب ن�شبة الكاآبة اأعلى بنحو �شعَفني اإىل ثالثة اأ�شعاف 
بني مر�شى الداء ال�شكري ال�شباب، مقارنة مبن ال يعانون 

هذا املر�س، ح�شبما ت�شري تينا درو�شو�س،
 عاملة نف�س �شريرية يف مركز كوفلر الطبي للداء ال�شكري 

يف جامعة �شيكاغو.
�شحيح اأن �شبط هذا املر�س �شعب بغ�س النظر عن �شن 
بلوغ  يواجهون �شعوبة كربى يف  ال�شباب  اأن  اإال  املري�س، 

هدف مماثل.
عمرك(.  ط��وال  املر�س  ه��ذا  )يرافقك  درو���ش��و���س:  تقول 
مراقبة  با�شتمرار،  دمهم  فح�س  االأوالد  على  فيفر�س 

كمية الن�شويات التي ي�شتهلكونها، 
وحقن اأنف�شهم بكمية اأكرب من االإن�شولني مع ارتفاع معدل 
ال�شكر يف الدم. يف املقابل، تتطلب معظم االأمرا�س املزمنة 

االأخرى اأخذ حبة دواء مرة يف اليوم وانتهى االأمر.
نتيجة لذلك،

اأن حالهم هذه جتعلهم خمتلفني. )لكن  ال�شباب  ي�شعر   
اجلميع يريدون االندماج يف املجتمع، هدف يعجز مر�شى 

الداء ال�شكري عن بلوغه ب�شبب مر�شهم(، 
ال�����ش��ب��ان قد  اأن ه����وؤالء  اإىل  ال��ت��ي ت�شري  وف���ق درو���ش��و���س، 

يتعر�شون للتنمر واال�شتهزاء.

ل��ك��ن ه����ذا ال ي��ع��ل��ل ارت����ف����اع ح�����االت اال���ش��ت�����ش��ف��اء ج���راء 
فال  ال��ع��امل��ة.  ه��ذه  ت��وؤك��د  ح�شبما  العقلية،  اال���ش��ط��راب��ات 
يدخل ال�شبان امل�شت�شفى اإال اإذا حاولوا االنتحار اأو فكروا 

فيه ور�شموا خططاً جدية لتنفيذه.
 وت�شيف: )ال يقِدم معظم مر�شى الكاآبة على االنتحار(.

مـنــ�عـــــات
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يف  اخت�شا�شية  ���ش��رتي��ت،  ل��ي��زا  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 
م�شاِعدة  طب  واأ�شتاذة  اله�شمي  اجلهاز  اأمرا�س 
يف جامعة وا�شنطن يف )�شياتل(: )ال يدرك معظم 
النا�س اأنهم م�شابون بداء الرتوج ما مل يخ�شعوا 

من  ن��وع��اً  ي��واج��ه��وا  اأو  ال��ق��ول��ون  لتنظري 
امل�شاعفات مثل التهاب الرتوج، اأي حني 

تلتهب اجليوب وترتافق احلالة مع 
اأعرا�س مثل وجع البطن املفاجئ 

عموماً(  الي�شرى  اجلهة  )على 
واحلمى والغثيان(.

حني ت�شاب بنوبة من التهاب 
ال�����رت�����وج، ���ش��ت�����ش��ب��ح اأك����رث 
ع���ر����ش���ة ل���ن���وب���ة اأخ�������رى. 
)تتعلق  �شرتيت:  تو�شح 
بنزف  ���ش��ائ��ع��ة  م�����ش��ك��ل��ة 

حيث  ال������رت������وج 

بالقرب من اجليب، فيخ�شر  دموي  وعاء  يتمزق 
ال����رباز(.  ع��رب  ال���دم  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ال�شخ�س 
ُي�شّمى هذا النوع من امل�شاعفات املر�س الرجتي.

يواجه  ���ش��ار:  ن��ب��اأ  ثمة  لكن 
من   %5 م������ن  اأق���������ل 
امل�شابني بداء الرتوج 
امل�شاعفات. ويبدو 
كبرياً  ج�����زءاً  اأن 
م�����ن اخل�����ط�����وات 
نتخذها  ال����ت����ي 
على  ل���ل���ح���ف���اظ 
������ش�����ح�����ة ج����ي����دة 
للوقاية  ت��ف��ي��دن��ا 

من داء الرتوج.

هل تفيد االألياف فعاًل؟
ينجم  ال��رت��وج  داء  اأن  نظّن  )كنا  �شرتيت:  تقول 
املرتبطة  ال��رتاك��م��ي��ة  االآث����ار  ع��ن  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
ت�شري  لكن  وب��االإم�����ش��اك.  االأل��ي��اف  قليلة  بحمية 
درا���ش��ت��ان ح��دي��ث��ت��ان ودق��ي��ق��ت��ان )ُن�����ش��رت��ا يف عام 
اله�شمي  اجل��ه��از  )اأم��را���س  جملة  يف   2013
خمتلف.  الو�شع  اأن  اإىل  الكبد((  وطب  العيادية 
وطبيعة  ال�����رت�����وج  داء  ح������االت  ال���ع���ل���م���اء  ح���ل���ل 
ومل  النا�س  م��ن  كبرية  جمموعات  ل��دى  احلمية 
ي��ج��دوا راب��ط��اً م��ع ت��راج��ع ا�شتهالك االأل��ي��اف اأو 

االإم�شاك(.
م��ع ذل����ك، ي���ربز ب��ع�����س االأدل�����ة ع��ل��ى اأن احلمية 
م�شاعفات  اأي  م��ن  حتمي  ق��د  ب��االأل��ي��اف  الغنية 
ق��د حتمي  اأن��ه��ا  ال��رت��وج، حتى  على م�شتوى 
تو�شي  نف�شه.  ال��رت��وج  داء  م��ن 
االأمريكية  )اجل��م��ع��ي��ة 
اجلهاز  الأم�����را������س 
 ) له�شمي ا

بحمية غنية باالألياف عند وجود تاريخ يف التهاب 
ال��رت��وج احل����اد. ك��ذل��ك، ت��ك��ون اخل��ط��ة الغذائية 
الغنية باالألياف مهمة للحفاظ على �شحة جيدة 
القلب  اأمرا�س  من  الوقاية  ذلك  يف  مبا  عموماً، 

وال�شرطان.

املك�شرات والبذور والف�شار
والف�شار  والبذور  املك�شرات  اإن  قيل  عقود،  ط��وال 
ق���د ت��رت���ش��خ يف ال���رت���وج ل���ذا ُط��ل��ب م���ن املر�شى 
امل�شابني بداء الرتوج اأن يتجنبوا هذه املاأكوالت. 
يف عام 2008، ن�شرت �شرتيت وزمالوؤها درا�شة 
�شملت  االأم��ريك��ي��ة(  الطبية  اجلمعية  )جملة  يف 
 20 ط���وال  للمراقبة  خ�شعوا  رج��ل  األ���ف   50
اأكلوا كمية  الذين  الرجال  اأن  تبنّي  تقريباً.  �شنة 
اأقل عر�شة  كانوا  والف�شار  املك�شرات  اإ�شافية من 
مبن  م��ق��ارن��ًة  ال��رت��وج  داء  مب�شاعفات  لالإ�شابة 
تن�شح  ومل  املنتجات.  تلك  من  قليلة  كمية  اأكلوا 
توجيهات )اجلمعية االأمريكية الأمرا�س اجلهاز 
ت��اري��خ يف  ل��ه  2015 ك��ل م��ن  اله�شمي( يف ع��ام 
التهاب الرتوج بحذف املك�شرات والبذور والف�شار 

من حميتهم تلقائياً.

وزن اجل�شم والن�شاطات
تقول �شرتيت: )من خالل احلفاظ على وزن 
�شيما  ال  بانتظام،  التمارين  وممار�شة  �شحي 
الهرولة،  مثل  املكثفة  اجل�شدية  الن�شاطات 
ميكن تخفيف خطر االإ�شابة بالتهاب الرتوج. 
يكون ال�شخ�س البدين الذي ي�شجل موؤ�شر كتلة 
اأك��رث عر�شة لداء  30 وم��ا ف��وق  ج�شم مب�شتوى 
الرتوج(. يوؤدي فائ�س الدهون يف منطقة البطن 
اإىل اإنتاج مرّكبات التهابية كتلك التي تن�شاأ حني 

تلتهب الرتوج.

م�شكنات االأمل
ت�����ش��ي��ف ����ش���رتي���ت: )رب���ط���ت درا�����ش����ات ع����دة بني 
م�������ش���ادات االل���ت���ه���اب غ���ري ال�����ش��ت��ريوي��دي��ة، مثل 
الرتوج(.  ال��ت��ه��اب  خطر  وزي����ادة  االإي��ب��وب��روف��ني، 
اجلهاز  الأم��را���س  االأم��ريك��ي��ة  )اجلمعية  تو�شي 
الرتوج  التهاب  تاريخ يف  اله�شمي( كل من لديه 
االأ�شربين،  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  امل�������ش���ادات،  ت��ل��ك  بتجنب 
الراهنة  ال��ت��و���ش��ي��ات  تن�شح  )ال  االإم���ك���ان:  ع��ن��د 
ياأخذونه  ق���د  االأ����ش���ربي���ن الأن���ه���م  ب��وق��ف  ال��ن��ا���س 
تكون  ال��دم��وي��ة.  واالأوع��ي��ة  القلب  جهاز  حلماية 
ال��رت��وج ب�شبب  بالتهاب  االإ���ش��اب��ة  زي���ادة خم��اط��ر 
االلتهاب  م�شادات  اأث��ر  من  وقعاً  اأق��ل  االأ�شربين 

غري ال�شتريويدية(.

الفيتامينات واملكمالت

ب�شرّيتني  درا����ش���ت���ني  ب����اإع����داد  ���ش��رتي��ت  ���ش��ارك��ت 
التهاب  وخ���ط���ر   D ال��ف��ي��ت��ام��ني  ع���ن  ح��دي��ث��ت��ني 
ت�شجيل  اأن  اإىل  الدرا�شتني  نتائج  ت�شري  الرتوج. 
ي�شاهم  D قد  الفيتامني  م�شتويات منا�شبة من 
يف تخفيف خطر االإ�شابة بالتهاب الرتوج. ميكن 
يف   D الفيتامني  م�شتويات  الطبيب  يفح�س  اأن 
للفيتامني  الغذائية  امل�����ش��ادر  اأب���رز  ت�شمل  ال���دم. 

والبي�س. املدّعم  واحلليب  ال�شلمون   D
يف   2014 ع�����ام  يف  درا������ش�����ة  ُن�������ش���رت 

القولون  الأمرا�س  الدولية  )املجلة 
وامل�شتقيم( واعتربت اأن االأ�شخا�س 

الرتوج  ب�����داء  اأ����ش���ي���ب���وا  ال���ذي���ن 
من  ملغ   300 يومياً  واأخ���ذوا 

مكمالت البوتريات )نوع من 
ال��ده��ون ال��ت��ي ت��غ��ذي خاليا 
�شهراً   12 ط��وال  القولون( 
اللتهاب  عر�شة  اأق��ل  ك��ان��وا 
تلقوا  مبن  مقارنًة  ال��رت��وج 
مقابل   %7( وهمياً  دواًء 
32% على التوايل(. تبقى 

هذه االأدلة اأولية لذا ال ُتعترب 
مكمالت البوتريات مقاربة منوذجية للوقاية من 
اإ�شراف  التهاب الرتوج لكن ميكن جتربتها حتت 
منتَجي  امل�شتهلكون  ي�شرتي  اأن  ميكن  الطبيب. 
و  BodyBio Cal-Mag Butyrate
 Ecological Formulas Butyric

.Acid
لدرا�شة  احليوية  املحفزات  مكمالت  تخ�شع  مل 
ت�شيف  وال  ال���رت���وج  داء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ك��ث��ف��ة 
)اجلمعية االأمريكية الأمرا�س اجلهاز اله�شمي( 
لتخفيف  ت��و���ش��ي��ات��ه��ا  اإىل  احل��ي��وي��ة  امل���ح���ف���زات 
م�����ش��اع��ف��ات داء ال���رت���وج. ل��ك��ن ق���د حت�����ّش��ن تلك 

املحفزات �شحة االأمعاء ب�شكل عام.

تاأثري ال�سكري يف اال�سطرابات العقلية عند ال�سباب

ي�سيب اأكرث من 60 % من الن��س فوق عمر ال�سبعني

خطوات للحفاظ على �سحة جيدة تفيدنا للوقاية من داء الرتوج

ك�ن مر�سى ال�سكري ال�سب�ب يف ع�م 2014 اأكرث عر�سة بنحو 4 اأ�سع�ف لدخول امل�ست�سفى للعالج ب�سبب ال�سطراب�ت العقلية اأو الإدم�ن، مق�رنة ب�ل�سب�ب الذين ل يع�نون هذا املر�س، 
وفق درا�سة قّدمت اأخريًا �سورة ق��سية عن ت�أثريات هذا املر�س العقلية يف هذه املجموعة من املر�سى.

تزيد فر�س الإ�س�بة بداء الرتوج مع التقدم يف ال�سن، اإذ ي�سيب املر�س 
اأكرث من 60% من الن��س فوق عمر ال�سبعني. 

يف هذه احل�لة، تت�سكل جيوب �سغرية ا�سمه� الرتوج يف نق�ط �سعيفة 
على جدار الأمع�ء الغليظة )القولون(.

 مل يّت�سح �سبب احل�لة بعد لكن تكون امل�سكلة وراثية جزئيً�.
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    اإعالن حكم بالن�شر     

2016/122 - مدين جزئي
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- عجمان  االإم���ارات   : العنوان   ، االردن  اجلن�شية    ، النرب  يعقوب  ابراهيم  :  جا�شر  عليه  املدعي  اىل 
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  +9710503671105:
يرجى االحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/01/25  احلكم التايل: 

املدعي مبلغا  اىل  ي��وؤدي  ان  املدعي عليه  ب��اإل��زام    : م��ادة جتارية  املحكمة يف  املحكمة / حكمت  حكمت 
ماليا مقداره )5250 درهم( وفوائده عن التاأخري بواقع 9% �شنويا اعتبارا من 2009/4/10 وحتى متام 
مقابل  دره��م  مائة  ومبلغ  امل�شاريف  من  املنا�شب  والزمته  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت   ، ال�شداد 

اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد 

دون الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه
رئي�س ق�شم الت�شجيل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
يف الدعوى  رقم : 2016/1181 جتاري كلي

املدعي : البنك العربي - �س م ع 
املدعي عليه : كابيتال للتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  - واآخرون 

، واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية خبري م�شرفيا  امل�شريف/ عقيل حممد هادي ح�شن  " يعلن اخلبري 
للمهمة  وتنفيذا  ع  م  �س   - العربي  البنك  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2016/1181 رقم  الدعوى  ويف 

فان املدعي عليهم/
1- كابيتال للتجارة املواد الغذائية �س ذ م م ، 2- زهرة ال�شرق للمواد الغذائية ذ م م 3- هارجيت �شينغ �شا�شار 
اندار �شينغ �شا�شار 4- بال انرتنا�شيونال لتعليب اال�شماك ذ م م - 5- بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية ذ م م  

6- اودي�شي لتعهدات تزويد ال�شفن �س ذ م م  
االثنني   يوم  عقده  واملقرر  منه  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  ب�شخ�شه  امل�شرفية  االجتماع اخلربة  مدعو حل�شور 
املوافق 2017/2/27م  يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف : ديرة - بور�شعيد - بناية 
الو�شل بزن�س �شنرت - بجوار �شركة املالحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( 

هاتف / 2954833 - 04 ، وفاك�س 2955990-04 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري ال�شريف  
د . عقيل حممد هادي ح�شن 

حتديد موعد
 اجتماع اخلربة امل�شرفية   

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  يف الدعوى  رقم : 2016/2524  جتاري جزئي   

املدعى : بنك ملي ايران - فرع ال�شارقة 
املدعي عليه : 1- �شالم انرتنا�شيونال لتجارة الذهب - �س ذ م م  

2- ذبيح اله �شيف اله �شهرابي- ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة �شالم انرتنا�شيونال لتجارة الذهب - 
�س ذ م م 3- مطعم ومقهي نيومدنايت - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة �شالم انرتنا�شيونال لتجارة 
الذهب - �س ذ م م 4- ايبل الين للتجارة العامة - �س ذ م م  - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة �شالم 

انرتنا�شيونال لتجارة الذهب - �س ذ م م 
بناء على القرار ال�شادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية بندبنا خبريا م�شرفيا يف  الدعوى املذكورة اأعاله ، 
ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم االثنني  املوافق 2017/2/27  يف متام ال�شاعة 
الواحدة ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية الو�شل 
بزن�س �شنرت - مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
،  واإح�شار جميع االوراق وامل�شنتدات التي  اأعاله  ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد   902

تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�شريف  
عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد
اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1078( 

املنذر : م�شرف ابوظبي اال�شالمي 
املنذر اليه : مارتني جو�شيف م�شيوغ - جمهويل حمل االقامة 

ثالثة  )فقط  دره��م   3.799.897/77 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ماليني و�شبعمائة وت�شعة وت�شعني الف وثمامنائة و�شبعة وت�شعني درهما و�شبعة و�شبعني 
فل�شا الغري( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه 
املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�شوية املديونية 
املرت�شدة بذمتكم للمنذر مبا فيها طلب بيع العقار رقم 914 مبنطقة احلبية الرابعة البالغ 
ا�شتنادا  العلني  املزاد  باإمارة دبي واملرهونة للمنذر بطريق  م�شاحته 6.893/32 قدم مربع 
الحكام القانون رقم 14 ل�شنة 2008 اخلا�س بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة 

حقوق املنذر القانونية االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم   )1087/2017( 

املنذر : �س �س لوتاه للخر�شانة اجلاهزة - �س ذ م م 
املنذر اليه االول : راجي�س فايل برامبيل رايف فاليبار امبيل 

 املنذر اليه الثاين : �شنيل جلوبال لالن�شاءات الهند�شية - �س ذ م م - جمهولني حمل االقامة
والبالغ  املديونية املرت�شدة بذمتكم  ب�شداد  ن�شرا  اليهما  املنذر  املنذر ينذر  ان  - حيث 
ال�شيكات  قية  دره��م(  وثمانون  ومائتان  ال��ف  و�شبعون  دره��م)ث��الث��ة   73.280 قدرها 
املرجتعة لغلق احل�شاب واملوقعة من املنذر اليه االول ب�شفته مدير للمنذر اليه الثاين 
وال�شادرة من ح�شاب املنذر اليه الثاين وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ اعالنكم بهذا 
االخطار واال �شي�شطر املنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم مع حتمليكم اية 

م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

 اعـــــــالن       
ال�شيد/   : والت�شديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
عبد اهلل عبداهلل حممد جا�شم احلمادي ، اجلن�شية : االإم��ارات وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل(  عن ح�شته البالغة 51% يف اال�شم التجاري الوادي لبيع املواد 
الغذائية ذ م م - واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية 
رقم 140221 ال�شادر بتاريخ 1982/5/1 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان ، اىل 
�شريكه ال�شيد/ فايرا فلبيل معدو حممد ، اجلن�شية : الهند ، وتغيري اال�شم التجاري 
اىل �شوبر ماركت الوادي - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر- للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم  2012/1279   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: عبداهلل احمد املو�شى - ارنكو 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع زعبيل - مقابل بريد الكرامة مركزي وخمترب بلدية دبي - بجوار بناية زعبيل 

 A - بالزا - مقابل �شوق الكرامة من خلف - بناية ارنكو
املنفذ �شده : ح�شن يا�شني اخلواجة - واآخرون   - عنوانه :  خارج الدولة - اململكة العربية ال�شعودية  

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  �شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ام��ام  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�شراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
4441.51 مرت مربع - املقدرة  2096 - امل�شاحة :  5 - رقم االر���س :  ار���س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا  

ب���)21.561.394( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2012/1279 تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ : عبداهلل احمد املو�شى - ارنكو 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع زعبيل - مقابل بريد الكرامة مركزي وخمترب بلدية دبي - بجوار بناية زعبيل 

 A - بالزا - مقابل �شوق الكرامة من خلف - بناية ارنكو
املنفذ �شده : ح�شن يا�شني اخلواجة - واآخرون   - عنوانه :  خارج الدولة - اململكة العربية ال�شعودية  

انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  �شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ام��ام  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�شراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
4441.51 مرت مربع - املقدرة  2096 - امل�شاحة :  5 - رقم االر���س :  ار���س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا  

ب���)21.561.394( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 284
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ابراهيم �شهداد ال مندو�س البلو�شي - اإماراتي 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف رخ�شة )بقالة ج�شر 
كرمي  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك   750176  : رقم  التجارية  الرخ�شة  مبوجب  الكرامة( 

احلق موؤمن احلق - بنغالدي�شي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ، ومت تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة : 

من موؤ�ش�شة فردية - لي�شبح - موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك  
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 285

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد كونهي كوتوفان بيديكاييل ، هندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�شيدة/ �شاميه عبداهلل مظلوم حممد - اإماراتية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )كوتوفان 
 حممد لتجارة الهواتف املتحركة( مبوجب رخ�شة رقم : 552243 -ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة

تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�ش�شة فردية( 
 - كما مت تغيري اال�شم التجاري من )كوتوفان حممد لتجارة الهواتف املتحركة( لي�شبح )مدينة ال�شباب للتجارة(

- كما مت تغيري الن�شاط حيث كان )بيع الهواتف املتحركة ، ا�شالح الهواتف املتحركة( لي�شبح )بيع املالب�س الرجالية 
اجلاهزة -بالتجزئة ، بيع االحذية الرجالية - بالتجزية ، بيع الهدايا - بالتجزئة ، بيع العطور - بالتجزئة ، بيع احللي 

واالك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة( 
. فقد  العدل  الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 286

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شامل حممد �شعيد بن عا�شور ، اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة التجارية امل�شماة )الهزاز للهواتف 
املتحركة - مبوجب رخ�شة رقم : 735815( وذلك لل�شيد/ ن�شال االغرب الدومنيكان اجلن�شية 

-تعديالت  اخرى : تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل ، ومت تغيري ال�شكل القانوين 
للرخ�شة ، من )موؤ�ش�شة فردية( لي�شبح )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اإىل  بطلب  املزروعي  عبداهلل  حمد  حممد  �شرور  املواطن/  تقدم 
من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة 

�شرور اىل من�شور  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن.

منى على املروي -موثق اول 

حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/وايدوول لالن�شاءات - �س ذ م م    جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة املوافق 2017/3/1 ال�شاعة 8:30  �شباحا 

م�شتندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�شور 
واحلكم  وامل�شاريف  الر�شوم  باال�شافة  االقل  على  ايام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

م�شمول املعجل بال كفالة  .    
رئي�س ال�شعبة     

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 943/2017 عمايل جزئي
276/2017 عمايل جزئي
284/2017 عمايل جزئي
293/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
�شالح زيد ابو زيد عطا 

�شومن ح�شني عبد احل�شني 
حممد جهاجنري عامل عبد العلي 

خودي�س ما هلل �شوباهان ما هلل 

مبلغ املطالبة
72861 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم 

والر�شوم وامل�شاريف
22924 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم

والر�شوم وامل�شاريف
14501 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم 

والر�شوم وامل�شاريف
19472 درهم + تذكرة العودة 2000 درهم

والر�شوم وامل�شاريف

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر

اىل املدعي عليه/ يل فانت كافيه   نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
املدعى عليها  بالزام  املدعيني  املذكورة ل�شالح  الدعاوي  بتاريخ 2017/1/10 يف 

بان توؤدي للمدعني املبالغ التاليه : 

2

وتذكرتني عودة ملوطنهم عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحقا بالعمل لدى �شاحب عمل 
اآخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعيني من ن�شيبهما منها.  

ن�شر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
هذا االعالن.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
6609/2016/13
6610/2016/13

م
1

ا�شم املدعي
احمد �شعيد عبد احلميد 

حممد حمي الدين 

املبلغ املحكوم له
17577 درهم  + تذكرة العودة
17597 درهم  + تذكرة العودة

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
االإعالن بالن�شر

اىل املدعى عليه  االول : �شركة �شهرام كافو�س التجارية ذ م م - وميثلها قانونا / �شهرام كار�شي  
واملدعي عليه الثاين :  �شهرام كار�شي - نرويجي اجلن�شية 

الدعوى رقم 2017/169  ا�شماعيل - يف  اأحمد  العامة وميثلها قانونا : ممدوح  امل�شاريع  �شركة   : املدعي  بان  نعلمكم 
الدائرة املدينة اجلزئية الثالثة 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 478.302.00 درهم )اربعمائة وثمانية و�شبعون الفا وثالثمائة واثنني 
درهما( قيمة املبلغ امل�شتحق يف ذمتها للمدعية مبوجب الفواتري و�شندات الت�شليم واملوقع عليها من املدعي عليه الثاين 
ب�شخ�شه وب�شفته مدير  املدعي عليها االوىل مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 

والق�شاء ب�شحة وثبوت احلجز التحفظي ال�شادر يف االأمر على عري�شة رقم 2016/6175 
والزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

وذلك   ، االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   )9( القاعة   - رقم  الدعوى  ادارة  مكتب  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم االحد  املوافق 2017/2/26  للنظر يف الدعوى املذكورة 
ارقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور  او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال االجراءات 

القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1139( 

املنذرة : بو�شبا �شاجمي كلياجنى - هندي اجلن�شية 
اىل املنذر اليه : حممود توكر - تركي  اجلن�شية 

 )M( برج اكزيتيف تاور )1- حيث ان املنذرة هي املالكة اجلديدة لل�شقة رقم 3102 املقامة على قطعة االر�س رقم )11
الكائن مبنطقة اخلليج التجاري / دبي وذلك بتاريخ 2017/1/31 

2- وحيث ان املنذرة ترغب يف ا�شتخدام ال�شقة وذلك لالت�شعمال ال�شخ�شي حيث �شت�شكن بها هي وعائلتها كون انها 
المتلك اية عقارات بالدولة ولي�س لديها البديل املنا�شب 

لها  منا�شب  بديل  وجود  لعدم  بها  لل�شكن  ال�شتعادتها  وذلك  ال�شقة  اخالء  بوجوب  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   : لذلك 
ولعائلتها وذلك يف موعد اق�شاه )12( �شهرا من تاريخ ا�شتالم هذا االنذاراة اعالنه مب�شمونه ا�شوال . 

- يف حال رف�س امل�شتاأجر / املنذر اليه التجاوب مع م�شمون هذا االنذار فان املنذرة �شوف تتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة الخالئه من املاأجور  وذلك امام مركز ف�س املنازعات االيجارية باإمارة دبي - ا�شتنادا الحكام الفقرة )ج( من 
البند رقم )2( والوارد باملادة رقم )25( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري 
العقارات يف اإمارة دبي وذلك على كامل م�شوؤولية املنذر اليه حممل اياه منذ االن اية م�شاريف ور�شوم واتعاب قد تن�شاآ 

عن اتخاذ مثل هذا االجراء القانوين. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1095( 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه : جمعه ثاين مبارك اجلالف املهريي 

بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع - جئنا مبوجب هذا االنذار العديل  
ننذركم بوجوب �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم نتيجة القر�س ال�شخ�شي مع املنذر والبالغ 
درهم  واثنان  مائة  وت�شع  الف  واربعني  واثنان  مائة  وث��الث  )مليون   /1.342.902.71/
اي��ام من تاريخ تبلغكم او رف�شكم تبلغ  وواح��د و�شبعني فل�س( وذل��ك خالل مهلة �شبعة 
هذا االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني للجوء اىل الق�شاء املخت�س اللزامكم ب�شداد هذا املبلغ 
باال�شافة اىل الفوائد القانونية اال�شافية املرتتبة واتعاب املحاماة وامل�شاريف متحفظني 
كامل التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل وال�شرر نتيجة اعمالكم و�شوال اىل احلجز 

على امالككم حت�شيال لالمول املطالب بها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1135( 

املنذر : حممد داوود مو�شى جعفر 
املنذر اليه : حممد با�شم �شالح 

االزرق  /اخل��ط  �شركة  مقر  اىل  باحل�شور  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
التي  ال�شركة  م - لالتفاق ح��ول خطوات حل  م  ذ  ���س   للمقاوالت 
لبنك  ومديونياتها  امل��ال  ل��راأ���س  ع��دي��دة  ا�شعاف  خ�شائرها  بلغت 
بها  للعمال  مديونيتها  ع��ن  ف�شال  طائلة  مببالغ  اخليمة  راأ����س 

مب�شتحقاتهم التي اقاموا بها دعاوى عمالية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1134( 

املنذر : ليلى ام مانيكام 
املنذر اليه : هارى هارا �شال باد جالل  

االزرق  /اخل��ط  �شركة  مقر  اىل  باحل�شور  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
التي  ال�شركة  ح��ل  خ��ط��وات  - لالتفاق ح��ول  م  م  ذ  ���س  للمقاوالت 
لبنك  ومديونياتها  امل��ال  ل��راأ���س  ع��دي��دة  ا�شعاف  خ�شائرها  بلغت 
بها  للعمال  مديونيتها  ع��ن  ف�شال  طائلة  مببالغ  اخليمة  راأ����س 

مب�شتحقاتهم التي اقاموا بها دعاوى عمالية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/280 عمايل  كلي

اىل امل��دع��ي عليه /1 - فيناتب خل��دم��ات رج��ال االع��م��ال ���س ذ م م  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأع��اله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى  اقام  ذ م م قد  املدعي/ فيناتب خلدمات رجال االعمال �س 
باأن املحكمة حكمت  املحكمة حكمت وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعويني ال�شامة وامل�شمومة باإحالة 
الدعوى للتحقيق لكي يثبت املدعي بكافة طرق االثبات ومنها �شهادة ال�شهود انه قد عمل ل�شالح 
املدعي عليها وبتكليف منها �شاعات عمل ا�شافية - مع بيان مدتها وعددها - وللمدعي عليها يف 
الدعوى امل�شمومة النفي بذات الطرق واملحكمة اناطت بال�شيد اال�شتاذ ع�شو ي�شار الدائر اجراء 
لبدء  موعدا   2017/12/12 جل�شة  وح��ددت  االقت�شاء  عند  �شيادته  غري  ن��دب  ولرئي�شها  التحقيق 
اجراءات التحقيق ولطريف اخل�شومة اح�شار �شهودهم لتلك اجلل�شة على ان ينتهي التحقيق خالل 
 ، اإعالن اخل�شوم باجلل�شة املحددة للتحقيق  اإدارة الدعوى  ا�شبوعني من بدئه فعليا وعلى مكتب 
واملحكمة ارجت الف�شل يف امل�شروفات. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/2/22  

.Ch1.A.1 ال�شاعة 30 :9 �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/53 ا�شكاالت جتاري 
لعدم  اال�شكال  بقبول  احلكم  املوقرة  املحكمة  عدالة  من  نلتم�س   : الق�شية  مو�شوع 
متام التنفيذ وا�شليا بوقف تنفيذ ال�شق الثاين من احلكم املتعلق برد ال�شيكات الثالث 

واحتياطيا بوقف التنفيذ بالنب�شبة للبنك حتى يتم الت�شرف يف الدعوى اجلزائية.
طالب االإعالن : م�شت�شكل : بنك اخلليج االول - فرع دبي  

 املطلوب اعاله : امل�شت�شكل �شده : 1- �شوفيتيك العاملية - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة
املوافق 2017/2/26    االح��د  يوم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم   -: االإع��الن  مو�شوع 
يتوجب  والتي  اع��اله  اال�شكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم 

اثره القانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  تون �ست�رز ل�سن�عة البال�ستيك - �س ذ م م 
ب��ردب��ي - جم��م��ع دبي   - اي��ل��ي��ج��ان��ت لل�شناعات  م��ل��ك  رق���م 1  م�����ش��ت��ودع   : ال��ع��ن��وان 
لال�شتثمار  ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة  رقم الرخ�شة: 681138 رقم 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1107355 مبوجب  التجاري:  بال�شجل  القيد 
املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي 
اأع��اله، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2017/1/11   واملوثق ل��دى كاتب 
اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ  2017/1/11   دبي  العدل حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني ح�ر�س و�سرك�ه لتدقيق احل�س�ب�ت  العنوان :  مكتب 
رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( - ديرة - بور�شعيد، 
هاتف  2959958-04 فاك�س: 2959945-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�شم امل�شفي/ح�ر�س و�سرك�ه لتدقيق احل�س�ب�ت  
)ب��ن حم  ب��ن ح��م  �شامل  ب��ن  ال�شيخ م�شلم  رق��م 504 ملك  :  مكتب  العنوان 
 04-2959945 فاك�س:   04-2959958 هاتف   بور�شعيد،   - دي��رة   - العقارية( 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
املذكور اأعاله لت�شفية تون �ست�رز ل�سن�عة البال�ستيك - �س ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/1/11 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/1/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 مذكرة اإعالن بالن�شر بقرار االحالة

    2016/531 ا�شتئناف مدين 
اىل امل�شتاأنف �شده :ب�شارات ن�شيم علي حممود  

حيث اأن امل�شتاأنف :  عبد اهلل احمد �شامل علي احلن 
قد اقام عليكم اال�شتئناف الفرعي رقم 2016/531 ا�شتئناف مدين. 

راأ�س  ا�شتئناف  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ل��دى  ح�شورك  يقت�شي  وعليه 
ال�شاعة  2017/2/26م   امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  بحقك  املقامة  ال��دع��وى  يف  اخليمة 
التا�شعة �شباحا ،   وذلك لالإجابة على اال�شتئناف ، وتقدمي ما لديك من بيانات 
املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر���ش��ال  اأو  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

اأعاله فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا.  
   م�شطفى حممود - مدير الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/343  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- بيت ال�شحن  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/انور 
علي ا�شماعيل مقدم   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )51235 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم 
وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB167174268AE(  وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/327  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- القو�س للمقاوالت - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/نظام الدين نور مياه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )26149 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )MB167429928AE( وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مبكتب القا�شي  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/480  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-هابي درمي للو�شاطة العقارية /موؤ�ش�شة فردية وميثلها مالكها 
خليفة عبيد علي القطي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / اميان يعقوت وميثله 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اللنجاوي   احمد  علي  احمد  حممد   :
مب�شتحقات عمالية وقدرها )42250 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. ورقم 
( وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س   املوافق   MB168444919/2016(ال�شكوى
اأو  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا    Ch1.A.1: بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2017/3/2
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/541  عمايل جزئي             

���س ذ م م  جمهول  ل��ل��ت��ج��ارة -  امل��دع��ي عليه / 1-حم��ط��ة اجل��م��ال  اىل 
اأق��ام عليك  الغني   قد  ان املدعي / �شحر موفق ذو  حمل االق��ام��ة مبا 
 215800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
ال�شكوى)MB165480665AE( وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  
املوافق 2017/3/2   ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/8510  عمايل جزئي             

ل��ل��م��ق��اوالت - ذ م م جم��ه��ول حمل  ك���ازي  امل��دع��ي عليه / 1- �شركة دي���را  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي / خان �شاحب من�شور علي   قد 
وتذكرة  دره���م(   7205( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شكوى)2016/ ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة 

املوافق  االح������د   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   )MB167116963AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5  : بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/2/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/1147   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه :  1- االهلي خلدمات التنظيف - �س ذ م م 

2- رافيندير �شرييكوندا راجام �شرييكوند - )جمهول حمل االقامة (
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ويف ح���ال ع���دم ال�����ش��داد لقيمة امل��ت��اأخ��رات الغري 
رجوع   م��ن  ا�شتحقاق  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  االإي��ج��ار  عقد  بح�شب  مدفوعة 
ال�شيكات  بتاريخ  2016/12/15 م ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر 
املنازغات  ل��دى مركز ف�س  املتبعة  ه��ذا االع��الن وذل��ك ح�شب االج���راءات 

االيجارية - ننذركم باالخالء وت�شليمنا املاأجور
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/1148   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه :  يورو موفري�س انرتنا�شيونال ذ م م  -

)جمهول حمل االقامة (
ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�شب عقد االإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق من رجوع  ال�شيكات  بتاريخ  
2017/1/24 م ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك 
ننذركم   - االيجارية  املنازغات  ف�س  مركز  لدى  املتبعة  االج���راءات  ح�شب 

باالخالء وت�شليمنا املاأجور
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/1145   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه :  1- �شالون رحنة لل�شيدات ذ م م 

2- رحنة ريجوتيالك نيفني �شا�شيدهاران  - )جمهول حمل االقامة (
ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�شب عقد االإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق من رجوع  ال�شيكات  بتاريخ  
2017/1/10 م ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك 
ننذركم   - االيجارية  املنازغات  ف�س  مركز  لدى  املتبعة  االج���راءات  ح�شب 

باالخالء وت�شليمنا املاأجور
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/1149   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه :  1- الرمثا لتجارة اخليام ذ م م 

2- عبد احلميد اأكرب �شليم  - )جمهول حمل االقامة (
ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�شب عقد االإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق من رجوع  ال�شيكات  بتاريخ  
2017/1/10 م ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك 
ننذركم   - االيجارية  املنازغات  ف�س  مركز  لدى  املتبعة  االج���راءات  ح�شب 

باالخالء وت�شليمنا املاأجور
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1138   

املنذرة: عبد اهلل قرقا�س للعقارات 
 املنذر  اليها : �شركة هارديب للتجارة العامة - ذ م م - وميثلها مديرها / هاريب �شنغ �شاوهني )هندي اجلن�شية(

)العنوان : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - بناية ماجينت هاوز 1- �شقة رقم 407 - رقم مكاين 3052995250  
رقم االر�س : 740 ، هاتف : 0505150267 ، هاتف : 042683382 فاك�س : 042654200

املو�شوع : انذار عديل باإخالء الوحدة 407 - بناية ماجينت هاوز 1- املرقبات  - ديرة - حمل عقد االيجار 
املوؤرخ 2015/11/1 لعدم �شداد بدل االيجار 

امتنعتم عن �شداد القيمة االيجارية للوحدة رقم 407 بناية ماجينت هاوز 1- املرقبات - ديرة - بواقع 39000 
درهما عن الفرتة 2016/7/15 حتى 2016/10/31. 

مع  ال�شواغل  خالية من  وت�شليمها  اع��اله  املذكورة  الوحدة   باخالء  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر   : عليه  وبناء 
�شداد مبلغ 39000 درهما قيمة االيجار حتى تاريخ 2016/10/31 وما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ ال�شداد 
التام مع االلتزام ب�شداد فواتري املاء والكهرباء والهاتف واالنرتنت ، وبخالفه �شت�شطر املنذرة باتخاذ كافة 

االجراءات القانونية �شدكم وحتميلكم الر�شوم  وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1957  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - حممد ايوب كهرازة  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي : بنك ملي ايران - فرع �شركة اجنبية - قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/9 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري  وقبل الف�شل 
يف املو�شوع : بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول وتكون 
املحكمة  لها  وح���ددت  اجلل�شة  بتلك  ال�����ش��ادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته 
جل�شة يوم االثنني  املوافق 2017/2/20  ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اإعادة  اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/329  جتاري جزئي              
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  لوي�س  ج��ون  عليه/1-ري�شيهاء  املدعي  اىل 
املدعي/ رومان فاديف وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي قد اأقام عليك 
  75.000( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم(  والر�شوم وامل�شاريف   والفائدة  9% من  2016/1/31 وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق  2017/2/26 ال�شاعة 8.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  اإعادة  اعالن بالن�شر 

   يف  الدعوى 2017/227  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-بيج مون للخدمات الفنية -  �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ مطعم ايبوين وميثله : منى احمد عبد العزيز يو�شف ال�شباغ   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام امل�شتدعي �شدها بان توؤدي للم�شتدعية مبلغ 
135.000 درهم )مائة وخم�شة وثالثون الف درهما( و�شمول االأمر بالنفاذ املعجل 
وت�شمني امل�شتدعي �شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم االثنني   املوافق  2017/2/27   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1507  ا�شتئناف جتاري    

امل�شتاأنف �شده/ 1- جوان جاكينتا ر�شمى وليام�س  جمهويل حمل  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك ابوظبي التجاري فرع  قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/555 جتاري كلي بتاريخ:2016/10/5 
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/3/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2013/317  عقاري كلي

اىل املحكوم عليهما/1- النجم اجلديد لال�شتثمار والتطوير 2- انيل ادينات با�شتاوادي جمهويل حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/12/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/م�شاعد 
خالد عبداللطيف الن�شف -  اوال:بقبول ادخال )1- انيل ادينات با�شتاوادي 2- فايف املينتز للتطوير العقاري 
ذ.م.م( خ�شمني مدعى عليهما يف الدعوى �شكال ، ثانيا:برف�س الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري 
الوحدات:)405.404.403.402.401(  بيع  اتفاق  ثالثا:ببطالن   ، الثانية  املدخل  للخ�شم  بالن�شبة  �شفة  ذي 
يوؤدوا  بان  املدخلني  املدعي عليها واخل�شمني  الدعوى وبالزام  ا�س بدبي( مو�شوع  مب�شروع )�شبيكا جي يف 
اىل املدعي مبلغ مقداره )1.436.533( درهم )مليون واربعمائة �شتة وثالثون الف خم�شمائة ثالثة وثالثون 
درهم( والفوائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2013/11/20 وحتى متام ال�شداد 
والزمتهم بامل�شروفات والف درهم اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/1343  جتاري كلي

اىل املحكوم عليهما/1- امنيات للتكنولوجيا �س.م.ح 2- ايهم احمد يو�شف ب�شخ�شه وب�شفته مدير 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  ���س.م.ح  للتكنولوجيا  امنيات  �شركة 
املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة تي �شي اي تيل �س.ذ.م.م  الدعوى  بتاريخ 2016/12/28  يف  املنعقدة 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت  الدين  �شجاع  اهلل  ويل  مديرها/ح�شني  وميثلها 
دراهم(  وع�شرة  وت�شعمائة  الف  واربعون  وثمانية  )خم�شمائة   )548.910( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ان 
والفائدة بواقع 9% �شنويا اعتبارا م��ن:2016/3/17 حتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومبلغ 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  ك�راف� للنقل الربي - �س ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 324 ملك را�شد علي را�شد املزروعي - ال�شوق  الكبري - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م   721469 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1148545  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/11/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2016/11/3  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني تي 
 9 رق��م  :مكتب  العنوان  واملح��سبة   للتدقيق  الو�سط  ال�سرق  ب�مكو  �سي  ار 
 فاطمة علي عبداهلل العوي�س - املرقبات -  هاتف  2298777-04 فاك�س: 04-2298787  
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/تي ار �سي ب�مكو ال�سرق الو�سط للتدقيق واملح��سبة  
 العنوان :مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�س - املرقبات -  هاتف  04-2298777 
فاك�س: 2298787-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ك�راف� للنقل الربي - �س ذ م م 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2016/11/8  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من    2016/11/3 بتاريخ    دب��ي  العدل حماكم 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/60 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- رامي �شالح قبالن  جمهول حمل االقامة مبا اأن التظلم 
/نور الدين مو�شي ر�شيد حتاملة وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�شي 
يف  ال�شادر  القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اق��ام  قد 
الدعوى رقم 2017/96 امر علي عري�شة جتاري والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت 
رقم  بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة    2017/2/26 املوافق  االح��د  يوم  جل�شه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.B.6
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/340  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-روتانا للمقاوالت - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
النابل�شي وميثله : حمدان عبداهلل  امل�شتاأنف /فواز جمال عارف  مبا ان 
عبد الرحمن علي الهرمي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   2016/6/15 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2015/511  : رق��م 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/3/28   الثالثاء   يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/51 مدين   جزئي
ف��واي��دي  جم��ه��ول حم��ل االقامة  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ام��ان حممد علي  اىل 
عبداهلل  مو�شى  : هاين رجب  �شبوري وميثله  املدعي/ مهدي حممد  ان  مبا 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  اجل�شمي   
بالت�شامن والت�شامم ب�شداد  مبلغ   )320.000 درهم( مع الفوائد القانونية 
والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني   
املوافق  2017/3/6  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/458 مدين كلي                    

اىل املدعي عليه / 1-نزار حممد حمجوب بابكر 2- جعفر ح�شن حممد ح�شني  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ هارون ادم ح�شن وميثله : نا�شر مال اهلل 
حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
وامل�شاريف و  والر�شوم  والتكافل مببلغ وقدره )1.000.000 درهم(  بالت�شامن 
اتعاب املحاماة والفائدة 12% من ت�شليم املبلغ وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/2/26   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2775 جتاري جزئي                    

حمل  جمهول  ح  م  م   - الهند�شية  ال�شناعية  1-منتجات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ بي بي �شي لتجارة اال�شباغ واملعلبات وميثلها ال�شيد/ 
فهد احمد ا�شحاق حممد خان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )26635 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ    اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/3/1   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/315 جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-تكى مارفيتيل جوبيناتان ناير  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فاراي�شت �شتيل - فرع من �شركة فاراي�شت التجارية - �س ذ م م وميثله : 
عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي 
القانونية بواقع %9  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 63441 درهم والفائدة  عليها بان 
منذ تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2017/3/5 امل��واف��ق   االح��د  
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

حاكم عجمان ياأمر بتخ�سي�ض اأرا�ض الإقامة �سوقني 
لل�سمك وم�سروع جتاري يعود ريعها لل�سيادين

•• عجمان -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى 
واملنامة  م�شفوت  منطقتي  يف  اأر����س  قطعتي  بتخ�شي�س  عجمان  حاكم 
م�شروع  الإقامة  اأر���س جتارية  اإىل  اإ�شافة  عليهما  لل�شمك  �شوقني  الإقامة 
يف  ال�شيادين  جلمعية  املنت�شبني  ال�شيادين  جلميع  ريعه  يعود  ا�شتثماري 

االإمارة.
عجمان  جمعية  جمل�س  رئي�س  الغمال�شي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
يف  لل�شيادين  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل   - لل�شيادين  التعاونية 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  منحة  اإن   - املا�شية  قبل  الليلة  عقد  ال��ذي  عجمان 
واهتمامه  املهنة  م��زاول��ة  على  امل��واط��ن��ني  ت�شجيع  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  عجمان 
واإزال���ة  وق�شاياهم  واأح��وال��ه��م  احتياجاتهم  على  وال��وق��وف  بال�شيادين 

ال�شعوبات التي تواجههم لتوفري احلياة الكرمية لهم والأ�شرهم.
ومت خالل االجتماع .. ت�شكيل جمل�س اإدارة جديد للجمعية مبوجب القرار 
و�شم كال  االقت�شاد  وزارة  وال�شادر من   2017 ل�شنة   50 رقم  ال��وزاري 
من .. اأحمد اإبراهيم را�شد الغمال�شي رئي�شا وال�شادة را�شد غامن الع�شري 
النعيمي  حميد  را���ش��د  واأح��م��د  الزعابي  عبيد  وفي�شل  �شلمان  ب��ن  و�شيف 

اأع�شاء على اأن ي�شتمر املجل�س ملدة ثالث �شنوات.
را�شد  عبيد   - عجمان  يف  لل�شيادين  العمومية  اجلمعية  اجتماع   - ح�شر 

ال�شويدي ووائل خريي اإبراهيم ممثال وزارة االقت�شاد.
واأ�شاف الغمال�شي اأن هذه املبادرات الهدف منها زيادة املردود املايل مل�شاعدة 
ال�شيادين والت�شجيع الإقامة م�شاريع ا�شتثمارية لهم يف امل�شتقبل وتخفيف 
االأعباء عنهم والعمل على زيادة اجلهود من اأجل توفري كميات اأكرب من 

االأ�شماك لل�شوق املحلي .
اأنه �شيتم زي��ادة راأ���س املال للجمعية بجانب فتح باب االكتتاب  اإىل  م�شريا 
لل�شيادين من اإمارة عجمان ممن لديهم رخ�شة �شيد.. فيما رحب بجميع 
ال�شيادين من االإمارات االأخرى والتعاون معهم من اأجل توفري االأ�شماك 

يف االأ�شواق املحلية.
ال�شمو  �شاحب  اإىل  اجلمعية  واأع�شاء  ال�شيادين  كل  وا�شم  با�شمه  وتقدم 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
االأ�شماك  ل�شيادي  املتوا�شل  والتقدير على دعمهما  بال�شكر  عهد عجمان 

من املواطنني يف االإمارة .
اهتمام  انطالقا من  ج��اءت  ال�شمو حاكم عجمان  اأن منحة �شاحب  واأك��د 
�شموه باأ�شر ال�شيادين وحر�شه على م�شاركتهم خمتلف املنا�شبات وتوفري 
احتياجاتهم كافة للنهو�س مبهنة ال�شيد واالرتقاء بها واالهتمام بجميع 
يحتاجون  التي  وامل��ع��دات  الدعم  تقدمي  خ��الل  االإم���ارة من  ال�شيادين يف 

اإليها.
النعيمي  ال�شيخ عمار بن حميد  اإىل �شمو  ال�شكر واالمتنان  ووجه �شعادته 
االجتماع  خالل  عليهم  توزيعها  مت  لل�شيادين  مالية  منحة  تقدميه  على 

عن طريق �شحب بطاقات باأ�شماء ال�شيادين.
لل�شيادين  التعاونية  عجمان  جلمعية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وك��ان 
قد �شدق على كل من حم�شر اجلل�شة ال�شابقة للجمعية العمومية للعام 
2015 وتقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

2016 وتقرير مدقق احل�شابات للعام املنتهي يف 31 دي�شمرب2016 .
عليها  والت�شديق  اخلتامية  واحل�شابات  العمومية  امليزانية  مناق�شة  ومت 
املالية  ال�شنة  االإدارة عن  املقرتحة من جمل�س  االأرب��اح  توزيع  ن�شب  وعلى 

املنتهية يف 31 دي�شمرب2016 .
كما مت اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س االإدارة عن اأعمالهم خالل ال�شنة املنتهية 
يف 31 دي�شمرب 2016 وتعيني مراقب احل�شابات وحتديد مكافاته لعام 

.2017
وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ت��م��ع��ون ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����ش��اي��ا واالح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي تهم 

ال�شيادين ومهنتهم .

االحتاد للطريان الهند�سية توقع عقد بوينغ 787 
لتعزيز اأداء طائرات اخلطوط اجلوية الكينية

•• ابوظبي-الفجر:

اجلوية  اخلطوط  مع  اتفاقية  الهند�شية  للطريان  االحت��اد  �شركة  وّقعت 
الكينية لتنفيذ فحو�س اإلزامية على اأ�شطولها من طراز بوينغ 8-787. 
وي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار ب��رن��ام��ج االن��دم��اج الأح���دث االإ���ش��اف��ات اإىل اأ�شطول 

ال�شركة.
ومن املقرر اأن تبداأ اأوىل الفحو�س ال�شتة املنتظمة من الفئة C على طائرة 
بوينغ 787 هذا ال�شهر،  و�شيتم اإجراء الفح�س االأخري يف �شهر اأكتوبر من 

عام 2017. 
اإج��راء عدد من التعديالت ب�شاأن املنتجات  اإىل  اأي�شاً  كما تخطط ال�شركة 
وحت�شني املوثوقية على االأنظمة واالأجزاء خالل فحو�س ال�شيانة الثقيلة 

تلك.
االحتاد  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ويلكن�شون،  اأفاد جيف  املنا�شبة،  وبهذه 
الكينية يف تعزيز  اأن ندعم اخلطوط اجلوية  الهند�شية: ي�شرنا  للطريان 
الثقيلة  ال�شيانة  ق��درات  تو�شيع  عرب  الفنية  خربتها  وبناء  اأ�شطولها  اأداء 

لطائرات بوينغ 787.
ومن جهته، اأفاد مارتن هاينز، مدير ال�شوؤون الفنية يف اخلطوط اجلوية 
الكينية: �شوف ن�شتغل هذه الفر�شة لتطوير واإعادة جتهيز بع�س اأق�شامنا 
الفنية التي �شتكون حا�شرة يف املوقع لالإ�شراف على جميع االأعمال التي 
يتّم القيام بها. كما تفتح هذه االتفاقية الباب اأمام فر�س تعاون اأخرى مبا 

يف ذلك برامج التدريب.
ال�شغرية  الفحو�س  ب�شاأن  م�شتمرة  �شيانة  برامج  لدينا  قائاًل:  واأ�شاف 
اأن  التابعة لنا، والتي من املقرر  والكبرية على امتداد االأ�شاطيل االأخ��رى 

يتم اإمتامها جميعاً داخل مرفق ال�شيانة اخلا�س بنا.
ال�شيانة  خلدمات  م��زود  اأك��رب  الهند�شية  للطريان  االحت��اد  �شركة  تعترب 
االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  التجارية  للطائرات  والعمرة  واالإ���ش��الح 
اأنحاء  100 �شركة طريان وم�شغل طريان من خمتلف  اأكرث من  وتخدم 
ال�شيانة  خ��دم��ات  م��زود  ج��ائ��زة  على  اأي�����ش��اً  ال�شركة  ح�شلت  كما  ال��ع��امل. 
بزن�س  اأفيي�شن  ج��وائ��ز  يف  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  للعام  وال��ع��م��رة  واالإ���ش��الح 

.2016

الإثنني املقبل بدبي تزامن� مع “جلفود 2017” مب�س�ركة 300 من �سن�ع القرار

»موا�سفات « ت�ست�سيف »املن�سة العاملية ل�سناعة احللل« للتعريف باملنظومة االإماراتية االأوىل من نوعها بالعامل 
•• دبي-الفجر: 

واملقايي�س  للموا�شفات  االإم����ارات  هيئة  ت�شت�شيف 
والع�شرين  ال�شابع  املقبل  االإث��ن��ني  ي��وم  م��وا���ش��ف��ات 
ل�شناعة  العاملية  “املن�شة  اجل��اري  فرباير  �شهر  من 
جتارة  م�شتقبل  ا�شت�شراف  تتناول  ال��ت��ي  احلالل” 
االأغذية وامل�شروبات احلالل وتنظمه هيئة مب�شاركة 
ال��ق��رار وخرباء  م��ن �شناع  300 م�شئول  م��ن  اأك��رث 
وامل��وا���ش��ف��ات احل��الل من  املعايري  دول��ي��ون يف قطاع 
والعديد  واآ�شيا  اأوروب���ا  وم��ن  االإ�شالمي  العامل  دول 

من دول العامل.
فندق  يف  احل���الل  ل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  املن�شة  وت��ع��ق��د 
كوراد بدبي حتت رعاية معايل معايل الدكتور را�شد 
اأحمد بن فهد وزير الدولة رئي�س جمل�س ادارة هيئة 
الدورة  مع  تزامنا  واملقايي�س  للموا�شفات  االم��ارات 
ال�شنوية الثانية والع�شرين ملعر�س اخلليج لالأغذية 
االأحد  “ الذي تنطلق فعالياته يوم   2017 جلفود 
امل��ق��ب��ل وي���ق���ام م���ن خ��الل��ه م��ع��ر���س ع���امل االأغذية 
احلالل الذي يعد اأكرب حدٍث �شنوي لالأغذية احلالل 
يف العامل ويعقد للعام الرابع على التوايل مب�شاركة 

اأكرث من 800 �شركة منتجة م�شّدقة وي�شتمر على 
مدى خم�شة اأيام وينظمه ويديره وي�شت�شيفه مركز 

دبي التجاري العاملي.
واأكد معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير الدولة 
للموا�شفات  االم�����ارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���دويل  امل��ن��ت��دى  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وامل��ق��اي��ي�����س 
لهيئات اعتماد احلالل يف بيان اأ�شدرته الهيئة ام�س 
�شتت�شمن  التي  احل��الل  ل�شناعة  العاملية  املن�شة  اأن 
مبنظومة  للتعريف  تهدف  رئي�شية  عمل  جل�شات   3
متكاملة  منظومة  اأول  تعد  التي  االإماراتية  احلالل 
بها  اال�شتعانة  و�شبل  ومميزاتها  بالعامل  نوعها  من 
اأف�شل  على  االط���الع  اإىل  املن�شة  ت��ه��دف  كما  دول��ي��ا 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال م��وا���ش��ف��ات ومعايري  امل��م��ار���ش��ات 
االأغ��ذي��ة واملعايري احل��الل و توفري قنوات  احل��الل 
واملهتمة  املعنية  واملوؤ�ش�شات  االأط����راف  ب��ني  توا�شل 
ب�شناعة احلالل من القطاعني احلكومي واخلا�س.

املن�شة  خ��الل  �شت�شتعر�س  الهيئة  اأن  معاليه  وق��ال 
جهودها وخطواتها املتخذة لعوملة املوا�شفات احلالل 

.
م���ن قبل  ال��ك��ب��ري  االإق���ب���ال  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  م�����ش��ريا 

قطاع  يف  وعاملية  اإقليمية  رئي�شية  وجهات  موؤ�ش�شات 
االإم�����ارات  هيئة  تلقتها  ال��ت��ي  وال��ت��اأك��ي��دات  احل���الل 
للموا�شفات و املقايي�س للم�شاركة يف املن�شة العاملية 
ل�شناعة احلالل التي تعقد الأول مرة باملنطقة يظهر 
املكانة التي اأ�شبحت تتمتع بها الدولة كمركز حموري 
امل�شتوى  على  لي�س  واملقايي�س  املوا�شفات  جم��ال  يف 

االإقليمي فح�شب ولكن على امل�شتوى الدويل.
معايل  �شيفتتحها  التي  املن�شة  جل�شات  و�شيح�شر 
امل�شئولني  العديد من  اأحمد بن فهد  را�شد  الدكتور 
رفيعي من بينهم عدد من اأ�شحاب ال�شعادة ال�شفراء 
واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي لدى الدولة وم�شئوليني 
الدولية  املطابقة وجهات االعتماد  من جهات تقييم 
املتحدثني  قائمة  ت�شم  حيث  وال��ت��ج��ار  وامل�شنعني 
امل�شئولني  11 من  املن�شة نحو  الرئي�شيني بجل�شات 
االأغذية  �شناعة  قطاع  يف  واخل���رباء  ال��ق��رار  و�شناع 

وامل�شروبات احلالل.
خالل  احل���الل  ل�شناعة  العاملية  املن�شة  و�شتبحث 
املتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  جمموعة  عملها  جل�شات 
ب�����ش��ن��اع��ة وت��ط��وي��ره��ا احل����الل ع��امل��ي��ا ت��رك��ز ع��ل��ى 3 
منظومة  يف  االع��ت��م��اد  دور  ت��ت��ن��اول  رئي�شية  حم���اور 

احل���الل وال��ت��ط��ور يف م��وا���ش��ف��ات و���ش��ه��ادات احلالل 
واالنتقال الذكي اىل �شناعة احلالل .

وزارة املالية والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء توقعان وثيقة 
ان�سمام الهيئة اإىل منظومة اجليل الثاين من الدرهم االإلكرتوين

مدير االإدارة املالية، وعبد اللطيف كلداري، 
املعلومات، وعدد من كبار  اإدارة نظم  مدير 

املوظفني من كال الطرفني. 
اخل���وري عن  ح��اج��ي  يون�س  �شعادة  واأع���رب 
�شعادته بان�شمام الهيئة االحتادية للكهرباء 
وامل�������اء ومب�����ا ح��ق��ق��ت��ه م��ن��ظ��وم��ة ال���دره���م 
االإل��ك��رتوين م��ن خ��الل اعتمادها م��ن قبل 

العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية.

امل�شي قدماً  املحوري يف  اإىل دوره��ا  م�شرياً 
ب��اآل��ي��ات ال��دف��ع وال��ت��ح�����ش��ي��ل غ��ري النقدي 
ي�شاهم  ال��ذي  االأم��ر  احلكومية،  للخدمات 
يف تطوير منظومة دفع اآمنة ومي�شرة وفقاً 
الأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ت��وف��ر ال��وق��ت واجلهد 
العمل  اأنظمة  كفاءة  وترفع  املتعاملني  على 
املالية.  واأكد �شعادته على التزام وزارة املالية 
للخدمات  ال��ت��ح��ول  على  العمل  مبوا�شلة 

منظومة  وت���ط���وي���ر  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اآليات  اإح��دى  ب�شفتها  االإلكرتوين  الدرهم 
دورها  اإىل  نظراً  ال���وزارة،  يف  الهامة  العمل 
النقدّية وتقليل  التدّفقات  اإدارة  يف حت�شني 
والوقت  وال��ب�����ش��ري��ة  امل����ادي����ة  امل�������وارد  ه����در 

وحت�شني اال�شتفادة منها.
ومن جانبه اأكد �شعادة حممد حممد �شالح، 
مدير عام الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء، 

••  راأ�س اخليمة-  الفجر- 

جت�����ش��ي��دا حل��ر���ش��ه��ا ال����دائ����م ع���ل���ى حفز 
الوظيفية  واجباتهم  اأداء  على  موظفيها 
ب�����ش��ورة م��ت��م��ي��زة ك��رم��ت ���ش��رك��ة اخلليج 
بح�شور  )ج��ل��ف��ار(  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات 
ال�����ش��ي��خ ع����ب����داهلل ب����ن ف��ي�����ش��ل ب����ن �شقر 
الرئي�س  ال�����ش��اح��ل��ي  د.اأمي�����ن  و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
التنفيذي  وفاطمة نايع – اأم�س- جمموعة  

من املوظفني يف جميع القطاعات .
اأقيم مبقر  ال��ذي  وخ��الل احلفل اخلا�س 
هناأ   ال����دق����داق����ة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�������ش���رك���ة 
القا�شمي املكرمني  فردا فردا مبا حققوا 

من االجنازات وقدم لهم هدايا تقديرية.
امل��وظ��ف��ني ا�شتجابة  ت��ك��رمي  ي��اأت��ي  وق���ال : 
الوالد  ب��رئ��ا���ش��ة  االدارة  جم��ل�����س  ل���روؤي���ة 
ال�شيخ في�شل بن �شقر  لتحفيز املوظفني 
الوظيفية  م��ه��ام��ه��م  اأداء  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 
عاتقها  على  اأخ��ذت  جلفار  اأن  اىل  م�شريا 
التزاما يق�شي باأن يكون  التكرمي منا�شبة 
التكرمي  ان  وق�����ال   . ع����ام  ك���ل  م����رة  ت���ق���ام 
يكت�شب اأهميته من كونه يعطي املتميزين 
حقوقهم وي�شجع غريهم على بذل اأق�شى 
اجل��ه��د وال��ت��ف��اين يف ال��ع��م��ل مم��ا ينعك�س 
وهو  بينهم  املناف�شة  روح  وب��ث  االأداء  على 
العمل  بيئة  على  االي��ج��اب��ي  بالنفع  ي��ع��ود 

قال  احلفل  اأم���ام  ل��ه  كلمة  ال�شركة. يف  يف 
د.اأمي�����ن ال�����ش��اح��ل��ي :  ن��ح��ن ف���خ���ورون يف 
جلفار باأن يكون لدينا اأنا�س يتمتعون مبثل 
هذا االح�شا�س العايل يف تنفيذ امل�شوؤوليات 
العمل وهذا هو�شر  املناطة بهم يف مواقع 
وير�شخ  ال��دوائ��ي��ة  ال�شاحة  يف  جلفار  ق��وة 
املجتمعية   ال�شاحة  يف  املتميز  ح�شورها 

الرائدة يف  بو�شفها  اأن جلفار  اىل  م�شريا 
بيئة  باتت  املنطقة  يف  الدوائية  ال�شناعة 

مثالية لالإبداع املهني .  
 ويف معر�س تعليقها على هذه االحتفالية 
ياأتي  التنفيذي:  املدير  نايع  قالت فاطمة 
االحتفال متا�شيا مع التزامنا جتاه وطننا 
لتوجهات  وتنفيذا  االم��ارات��ي  وجمتمعنا 

خ��ط��ت��ن��ا اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
تاأهيل وتطوير مواردنا الب�شرية وبخا�شة 
والنهو�س  االب������داع  اأج����ل  م���ن  امل���واط���ن���ة  
بال�شبط  وه��ذا  الوظيفية  مب�شوؤولياتهم 

ما نوؤكد عليه يف جلفار . 
واأ�شافت قائلة : اإن التكرمي ياأتي تتويجا 
مل��ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود اي��ج��اب��ي��ة ومثابرة 

•• دبي-الفجر: 

االحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
الهيئة  ان�����ش��م��ام  وامل�����اء وث��ي��ق��ة  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
الدرهم  م��ن  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  منظومة  اإىل 
االإل������ك������رتوين، االأم�������ر ال������ذي ���ش��ي��ت��ي��ح لها 
تقّدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ر����ش���وم  حت�����ش��ي��ل 
من  الهيئة  وت��ه��دف  اإل��ك��رتون��ي��اً.  لعمالئها 
خالل االن�شمام اإىل منظومة اجليل الثاين 
م�شاعيها  لتعزيز  االإل��ك��رتوين  الدرهم  من 
�شهلة  حت�شيل  �شبل  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ر�شى  زي���ادة  يف  ت�شهم  لعمالئها،  ومي�شرة 

املتعاملني واالرتقاء بعملها املوؤ�ش�شي. 
ومت توقيع الوثيقة يف مقر الهيئة االحتادية 
للكهرباء واملاء يف دبي، حيث وقعها عن وزارة 
اخل��وري، وكيل  يون�س حاجي  �شعادة  املالية 
حممد  ���ش��ع��ادة  الهيئة  وع���ن  امل��ال��ي��ة،  وزارة 
االحتادية  الهيئة  عام  �شالح، مدير  حممد 
للكهرباء واملاء، بح�شور كل من �شعادة �شعيد 
را�شد اليتيم، وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون 
ال�شويدي،  امل��ال��ي��ة وع���زة  امل��ي��زان��ي��ة وامل����وارد 
اإدارة االإيرادات العامة بوزارة املالية،  مدير 
وم���ن ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء، 
التنفيذي  امل���دي���ر  ����ش���امل،  ن�����ش��ي��ب  ع���دن���ان 
لدائرة اخلدمات امل�شرتكة، وعثمان جمعة، 

باخلدمات  ب��االرت��ق��اء  الهيئة  ال��ت��زام  ع��ل��ى 
امل�شتويات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ملتعامليها  امل��ق��دم��ة 
الر�شوم،  حت�شيل  ط��رق  تي�شري  بينها  وم��ن 
ان�شمام  ف��ك��ان  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ع��ل��ى  ت�����ش��ه��ي��اًل 
ال��ه��ي��ئ��ة اإىل م��ن��ظ��وم��ة اجل��ي��ل ال���ث���اين من 
ال��دره��م االإل���ك���رتوين، م��ع��رب��اً ع��ن تقديره 

جلهود وزارة املالية يف هذا املجال.
مل��ن��ظ��وم��ة الدرهم  ال���ث���اين  وي��ت��م��ي��ز اجل��ي��ل 
 2011 ت�����ش��غ��ي��ل��ه  ال�����ذي مت  االإل����ك����رتوين 
العاملية  الدفع  وو�شائل  �شبكات  مع  بتكامله 
مع  مبرونة  للتكامل  مهياأة  نظم  مبن�شات 
االإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  خ��دم��ات  تطبيقات 
الالحمدود  وال��ت��ط��وي��ر  للت�شكيل  وق��اب��ل��ة 
االإنرتنت  على  ال�شداد  خدمات  لتطبيقات 
بقنوات  االإلكرتوين  والتح�شيل  وباملوبايل 

الدفع املختلفة مبعايري عاملية.
هو  االإل����ك����رتوين  ال���دره���م  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
دول���ة  يف  امل���ال���ي���ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه  ب���رن���ام���ج 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع���ام 2001 
لتطوير منظومة من الربجميات وبوابات 
املختلفة  االت�شال  بو�شائط  الرقمية  الدفع 
احلكومة  اإي��رادات  خدمات  ر�شوم  لتح�شيل 
االحتادية من خالل بطاقات خا�شة م�شبقة 
بعمليات  االرت���ق���اء  ب��ه��دف  وذل����ك  ال���دف���ع، 

تقدمي اخلدمات العامة. 

الذي  ال�����ش��يء  وه���و  عملهم  يف  واخ���ال����س 
االأداء  جم�����ال  يف  ث���اب���ت���ة  ق����واع����د  اأر�����ش����ى 
الوظيفي وحتقيق ما يتطلع اليه جمل�س 
االإدارة من اأهداف وغايات تقوم على خلق 
بيئة عمل ديناميكية وملهمة  م�شرية اىل 
وفق  مت  املتميزين  املوظفني  ت�شنيف  اأن 

املعايري ومفاهيم التميز.

موؤ�س�سة البيئة والطاقة العاملية تكرم رئي�ض هيئة كهرباء ال�سارقة لفوزه بجائزة التميز لعام 2017
•• ال�شارقة-الفجر:

العاملية  والطاقة  البيئة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  فوز  عن 
الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
بجائزة التميز لعام 2017  ومت تكرمي 
العا�شمة  يف  اأق���ي���م  ح��ف��ل  يف  ���ش��ع��ادت��ه 
الهندية  نيودلهي ، وذلك تقديراً لدوره 
يف اإط����الق امل���ب���ادرات امل��ب��ت��ك��رة يف جمال 
الرائد  ودوره  املتميزة  وجهوده  الطاقة 
واإطالق  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف 
الربامج القيادية واحلفاظ على البيئة.
را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  واأع���رب 
الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
عن �شعادته  بهذا التكرمي ، م�شرياً اإىل 
اأهمية ت�شافر اجلهود الدولية لتحقيق 
الكوادر  واإع�������داد  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واأهمها  امل����ج����االت  ك���اف���ة  يف  ال���ق���ي���ادي���ة 

جماالت الطاقة واملياه.
واأ�شار اإىل اأن املبادرات البيئية والقيادية 
والدولة  خا�شة  ب�شفة  ال�شارقة  باإمارة 
ب�شفة عامة حتظى بدعم من القيادات 
توجيهات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ر���ش��ي��دة، 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
االأعلى حاكم ال�شارقة رجل البيئة االأول 
تطوير  يف  و�شاهمت  كبري  اأث��ر  لها  ك��ان 
وا�شتحداث واإطالق الكثري من املبادرات 
يف جمال املحافظة على البيئة وحتقيق 
الربامج  واإط�����الق  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
القيادية لي�س على امل�شتوى املحلي فقط 

ولكن اأي�شا على امل�شتوى الدويل.
واأ�شاف اإن هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
املحلية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  اجن����ازات  حققت 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ت��ع��ك�����س مدى 
ب���دوره���ا يف رعاية  االه��ت��م��ام واالل���ت���زام 
املتحدة  االأمم  اأه����داف  وتنفيذ  البيئة 
وت�شجيع  ودع����م  امل�����ش��ت��دام��ة،  للتنمية 
الفردية  وامل����ب����ادرات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  االأع���م���ال 
من  التي  املتميزة  الوطنية  واجلماعية 
ا�شتدامة  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ���ش��اأن��ه��ا 
وال���ط���اق���ة، وحتفيز  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل������وارد 
االأفراد واملوؤ�ش�شات على التميز يف البحث 
ي��وف��ر ح��ل��وال لق�شايا  ال���ذي  واالب��ت��ك��ار 
مفهوم  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ي�����ش��اه��م  اأو  ال��ب��ي��ئ��ة 
ا�شتدامة التنمية واإبراز جهود املوؤ�ش�شات 

يف  وامل�شاهمة  البيئية  باملعايري  امللتزمة 
اأفراد  بني  البيئي  والوعي  الثقافة  ن�شر 

املجتمع.
واأ�شاد الدكتور اأنيل رزان رئي�س موؤ�ش�شة 
للحكومة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال���ط���اق���ة 
الدكتور  ����ش���ع���ادة  ب����اإجن����ازات  ال��ه��ن��دي��ة 
املهند�س را�شد الليم وم�شاهماته املتميزة 
يف جم���ال ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة واإع����داد 
اإ�شداراته  خ��الل  من  القيادية  ال��ك��وادر 
املعرفية واملبادرات املبتكرة التي يطلقها 
وامل�شروعات واملبادرات التي ي�شرف على 
ال�شارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  تنفيذها 
يف  للمعرفة  الليم  م��رك��ز  خ��الل  م��ن  اأو 
كافة املجاالت، وتطوير االأداء، وامل�شاركة 
جماالت  جميع  يف  ال��ف��اع��ل��ة  االإي��ج��اب��ي��ة 
العديد  ت�شمل  التي  امل�شتدامة،  التنمية 
من القطاعات التنموية احليوية والتي 
ت��رك��ز ع��ل��ى االإب�����داع واالب��ت��ك��ار يف �شنع 
املتوا�شل  ال��ع��م��ل  اأن  واأك�����د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل. 
الليم  را���ش��د  املهند�س  ال��دك��ت��ور  ل�شعادة 
بجائزة   للفوز  اخ��ت��ي��اره  ي�شتحق  جعله 
التميز لعام 2017 من موؤ�ش�شة الطاقة 

والبيئة العاملية.

جلف�ر الدوائية تكرم موظفيه� املتميزين 

عبداهلل بن في�سل :اإدارة ال�سركة حتر�ض على تكرمي املبدعني �سنويا 
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املال والأعمال

ا�ستمرار النمو القوي ل�سوق 
ال�سيافة يف راأ�ض اخليمة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأ�شواق ال�شياحة املحلية واالإقليمية من  وا�شلت راأ�س اخليمة تفوقها على 
بي  “�شي  العاملية  العقارية  اال�شت�شارات  �شركة  لتقرير  وفقاً  النمو،  ناحية 

اآر اإي«. 
فقد �شجل �شوق ال�شيافة يف االإم��ارة منواً كبرياً ن�شبته 10.9% يف اأعداد 
االإ���ش��غ��ال، لي�شل  م��ع��دالت  امل��ا���ش��ي، و9.8% يف متو�شط  ال��ع��ام  ال��زائ��ري��ن 

االإ�شغال ال�شنوي اإىل %71.
ت�شجيل  مع  اال�شتقرار،  عالمات  اإظهار  ال�شكني  االإي��ج��ار  معدالت  وب��داأت 
لي�شل   ،2016 م���ن  االأخ�����ري  ال���رب���ع  1% خ���الل  ب��ل��غ  ان��خ��ف��ا���س ط��ف��ي��ف 

االنخفا�س االإجمايل لكامل العام اإىل حوايل %5.
�شوق ال�شيافة يف راأ�س اخليمة يتفوق على االإمارات املجاورة وفقاً لتقرير 
“�شي بي اآر اإي” حافظ �شوق ال�شيافة يف راأ�س اخليمة على منوه االإيجابي 
يف الربع االأخري من 2016، م�شجاًل معدل اإ�شغال و�شل اإىل 73% خالل 

االأ�شهر الثالثة االأخرية من العام.
وظل االأداء العام يف االإمارة قوياً، مع حتقيق الفنادق ملعدالت منو عرب جميع 
لالإ�شغال،  االإيجابي  النمو  يقودها  الغرف،  الإي���رادات  الرئي�شية  املقايي�س 
رغم االنخفا�س بن�شبة 4% يف  متو�شط اأ�شعار االإقامة خالل نف�س الفرتة.  
ارتفعت  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  عن  ال�شادرة  لالأرقام  ووفقاً 
 ،2015 740،000 يف عام  اأي�شا خالل العام، مع نحو  اأع��داد الزائرين 
2016، ما يعك�س منوا ن�شبته  821،000 خالل عام  اإىل ما يقرب من 
اإجمايل  59% من  اإىل  االآن  الدوليني  ال�شياح  ن�شبة  ارتفعت  كما   %10.9
اأكرث من  الفندقية بلغت  الليايل  اإجمايل  اأن  البحث  الفنادق. وذكر  نزالء 

2.73 مليون ليلة خالل العام بزيادة 15.6% عن 2015.
م�شدر الطلب

ال يزال الزوار من دولة االإم��ارات العربية املتحدة املولد الرئي�شي للطلب 
على ال�شياحة يف راأ�س اخليمة، ولكن االإمارة �شهدت منواً قوياً يف عدد الزوار 
بنمو  املتحدة  ذلك  ت�شمل  والتي  الرئي�شية.  امل�شدر  اأ�شواق  من  الدوليني 

�شنوي ن�شبته 34.9% والهند 28.2% واأملانيا 24.6% ورو�شيا %19.5.
اإىل ذلك قال ماثيو غرين، رئي�س بحوث وا�شت�شارات االإم��ارات يف �شي بي 
اآر اإي ال�شرق االأو�شط من املقرر اأن ي�شهد �شوق العقارات يف راأ�س اخليمة 
امل�شاريع  ذل��ك  املقبلة مبا يف  ال�شنوات اخلم�س  م��دى  حت��وال جوهريا على 
وا�شعة النطاق، كاأول دخول ل�شركة اإعمار العقارية اإىل االإمارة، مع خمطط 
فنادق  جمموعة  اأع��ل��ن��ت  كما  امل��رج��ان.  ج��زي��رة  يف  اال���ش��ت��خ��دام��ات  متعدد 
اإنرتكونتيننتال و�شركة راأ�س اخليمة العقارية اأي�شا عن اإعادة اإحياء 350 
عقار رئي�شي �شمن م�شروع ميناء العرب، مع تنفيذ عقارات متعددة جديدة  
لي�شهد   ،2018 و   2017 عامي  خ��الل  جديد  مفتاح   1000 وت�شليم 

ال�شوق حتواًل كبرياً يف عام 2019 وما بعده.
معدالت االإيجار ال�شكني تتجه نحو اال�شتقرار 

من ناحية ال�شوق ال�شكنية، ظل االأداء ثابتا اإىل حد ما خالل الربع االأخري 
الرئي�شية  املناطق  اإيجارات  يف  ج��داً  انكما�س طفيف  مع   ،2016 عام  من 
العرب  وميناء  احل��م��را  قرية  يف  والفلل  ال�شقق  �شجلت  فقد  االإم����ارة.  يف 
انخفا�شا ن�شبته 1% خالل الربع لي�شل االنخفا�س االإجمايل لكامل العام 
اإىل حوايل 5%. وتاريخيا، ارتبط تاأثر ن�شاط ال�شوق ال�شكنية يف االإمارات 
ال�شمالية باالأداء يف اإمارة دبي. ووفقا للتقرير، اأعلنت �شركة اإعمار العقارية 
عن خططها للتو�شع يف �شوق راأ�س اخليمة، مع تطوير مليوين مرت مربع 
على جزيرة املرجان. و�شوف ت�شمل املرحلة االأوىل من امل�شروع فندقا فخما 

من فئة خم�س جنوم، وال�شقق ال�شكنية ومرافق البيع بالتجزئة.
بناء  ب�شاأن خطط  م��وؤخ��را  املتحدة  العربية  االإم���ارات  اإع��الن حكومة  وم��ع 
300 وحدة �شكنية جديدة يف راأ�س اخليمة، فاإن االإم��ارة بال �شك ت�شتعد 

لعام حافل اآخر يف 2017.   

ارتفاع وترية جني االأرباح 
يف اأ�سواق املال االإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

االإثنني  ام�س  االإماراتية يف جل�شة  املال  اأ�شواق  الرتاجع يف  ارتفعت وترية 
حتت �شغط من عمليات بيع تزايدت يف الن�شف الثاين من عمر اجلل�شة 
القيادية خا�شة املدرجة �شمن قطاعي  وتركزت يف غالبيتها على االأ�شهم 

العقار والبنوك .
وانخف�س املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية بن�شبة %0.88 اإىل 
 3603 اإىل  املايل  العام ل�شوق دبي  املوؤ�شر  4580 نقطة يف حني تراجع 

نقاط بن�شبة %1.15 مقارنة مع جل�شة اأم�س االأول.
وقاد �شهم اأرابتك الرتاجع يف قطاع العقار هابطا باحلد االأدنى امل�شموح به 
يوميا اإىل 90 فل�شا وانخف�س اإعمار اىل م�شتوى 7.45 درهم ويف قطاع 
8.75 دره��م وتبعه  الوطني اىل  االإم��ارات دبي  البنوك تراجع �شهم بنك 

�شهم بنك دبي االإ�شالمي اىل 6.22 درهم.
الذي  الطفيف  للرتاجع  مائل  ه��دوء  و�شط  انطلقت  قد  التعامالت  كانت 
ارتفعت وتريته يف نهاية ال�شاعة االأوىل من عمر اجلل�شة حتت �شغط من 
�شعرية  وبناء مراكز  االأرب��اح  اإم��ا جلني   .. البيع  املزيد من عمليات  تنفيذ 
املوؤ�شرات  زي���ادة خ�شائر  اىل  اأدى  ال���ذي  االأم���ر  اخل���وف  ب��داف��ع  اأو  ج��دي��دة 
العامة. وبرغم الرتاجع امل�شجل يف ال�شوقني اإال اأن �شهية التداول ما زالت 
 .. اجل��اري  فرباير  �شهر  بداية  يف  امل�شجلة  امل�شتويات  مع  مقارنة  �شعيفة 
ومل تتجاوز قيمة ال�شفقات املربمة يف ال�شوقني 900 مليون درهم وعدد 

االأ�شهم املتداولة 622 مليون �شهم نفذت من خالل 8949 �شفقة.
وقال و�شطاء يف ال�شوق : كان من املالحظ عدم قدرة االأ�شهم على ا�شتعادة 
من  كبرية  �شريحة  اكتفاء  م��ع  ال��ت��داول  �شهية  انخفا�س  ظ��ل  يف  ن�شاطها 

املتداولني باملراقبة فقط اىل حني ات�شاح الوجهة احلقيقية لالأ�شواق .
واأك����د ج��م��ال ع��ج��اج اخل��ب��ري امل���ايل : مل ي��ك��ن م��ن امل��ت��وق��ع ع���ودة الن�شاط 
لالأ�شواق وقد بدا ذلك وا�شحا من خالل حالة الهدوء املائلة للرتاجع قبل 

افتتاح اجلل�شة التي غلبت عليها �شهية البيع .
ب���دء عقد  ال��و���ش��ع نف�شه ح��ت��ى  االأ����ش���واق رمب���ا تبقى ع��ل��ى  اأن  م�����ش��ريا اىل 

اجلمعيات العمومية واقرار التوزيعات النقدية على امل�شاهمني .
ومن اإجمايل اأ�شهم 64 �شركة جرى تداولها اأغلقت اأ�شعار اأ�شهم 49 �شركة 
وحافظت  �شركات   10 اأ�شهم  اأ�شعار  �شوى  ترتفع  مل  حني  يف  تراجع  على 

اأ�شهم 5 �شركات على م�شتوياتها ال�شابقة دون تغيري.

اأحمد بن حممد يكرم الفائزين يف جائزة دبي للنقل امل�ستدام 2016 
•• دبي-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  التنفيذي كرم  املجل�س 
م��ك��ت��وم رئي�س  اآل  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم �شباح 
ام�������س امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�������ش���رك���ات واالأف������راد 
دبي  جلائزة  التا�شعة  ال��دورة  يف  الفائزين 
مبادرات  اإح��دى  تعد  التي  امل�شتدام  للنقل 
لتحفيز  وامل�����وا������ش�����الت  ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة 
يف  للم�شاهمة  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
على  واملحافظة  امل���روري  االزدح���ام  تقليل 

البيئة.
ل���دى و�شوله  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  يف  احل��ف��ل  مقر  اإىل 
العاملي .. �شعادة مطر الطاير املدير العام 
الطرق  هيئة  املديرين يف  ورئي�س جمل�س 
وامل��وا���ش��الت وع���دد م��ن م��دي��ري الدوائر 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

واخلا�س.
و�شاهد �شموه واحل�شور فيلما عن جائزة 
دبي يف  اإم��ارة  امل�شتدام وجهود  للنقل  دبي 
الطبيعية  وال��رثوات  البيئة  على  احلفاظ 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م����ب����ادئ  وت��ط��ب��ي��ق 
االإن�شان  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��ك��ل  ب���اع���ت���ب���اره���ا 

ورفاهيته .
وحركة  ال��ن��ق��ل  لعمليات  الفيلم  وت��ط��رق 
املرور على الطرق التي تت�شبب يف انبعاث 
23 % من الغازات الدفيئة على م�شتوى 
االإحفوري  الوقود  ا�شتهالك  العامل جراء 
واالأف��راد يف  املوؤ�ش�شات  دور  واأهمية تفعيل 

توفري بيئة م�شتدامة لالأجيال القادمة. 
الطرق  هيئة  ج��ه��ود  على  ال�����ش��وء  و�شلط 
واملوا�شالت يف توفري منظومة دبي للنقل 
 2016 ع��ام  خ��الل  نقلت  التي  اجلماعي 
نقل  راك���ب حيث  مليون   543 م��ن  اأك���رث 
واالأخ�شر  االأح���م���ر  ب��خ��ط��ي��ة  دب���ي  م���رتو 
فيما  راك����ب  األ����ف  و300  م��ل��ي��ون��ا   191
نقل ترام دبي خم�شة ماليني و400 األف 
 151 العامة  املوا�شالت  وحافالت  راكب 
النقل  وو�شائل  راك��ب  األ��ف  و100  مليونا 
والبا�س  ال��ع��ربات  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري 
العام  دب��ي  وف��ريي  املائي  والتاك�شي  املائي 
راكب ومركبات  14 مليون  املا�شي قرابة 
األف  و800  مليونا   181 قرابة  االأج��رة 
راكب. واألقى برنارد بيكارد �شاحب مبادرة 
فيها  ت��ن��اول  كلمة  امبل�س  ���ش��والر  ط��ائ��رة 
اأه��م��ي��ة م��ف��ه��وم ال��ن��ق��ل امل�����ش��ت��دام يف تطور 
االقت�شادي  ال�شعيد  ع��ل��ى  امل���دن  وت��ق��دم 

والتجاري واالجتماعي .
وت��ط��رق ب��ي��ك��ارد ل���دور دول���ة االإم������ارات يف 
امل�شتدام عن طريق  ت�شجيع مفهوم النقل 
ت�شت�شرف  وم�����ب�����ادرات  مل�����ش��اري��ع  ت��ب��ن��ي��ه��ا 
امل�شتقبل يف هذا اجلانب من مثل م�شروع 
�شوالر امبل�س وجائزة دبي للنقل امل�شتدام 
التي لها االأثر الكبري يف ت�شجيع املوؤ�ش�شات 
واالأفراد لتطبيق املحاور الرئي�شية ملفهوم 

النقل امل�شتدام.
وق���ام �شمو ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حم��م��د بن 
���ش��ع��ادة مطر  ي��راف��ق��ه  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
الطاير بتكرمي الفائزين يف فئات اجلائزة 
املختلفة حيث فازت دائرة اأبوظبي لل�شوؤون 
البلدية والنقل باملركز االأول يف فئة اإدارة 

ال��ت��ن��ق��ل وذل����ك ع���ن ت��ط��ب��ي��ق��ات “ درب “ 
وح�شلت  اأبوظبي  يف  امل�شتدامة  للخدمات 
على  ال�شيارات  لتاأجري  الر�شتماين  �شركة 
الرقمية  االإدارة  نظام  ع��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
طريق  عن  والتو�شيل  التمويلي  للتاأجري 
االأجهزة املحمولة وحلت طريان االإمارات 
“ التنقل  ال��ث��ال��ث ع��ن م���ب���ادرة  امل��رك��ز  يف 

املحلي » .
ف����ازت هيئة  ل��ل��ت��ن��ق��ل  ال�����ش��الم��ة  ف��ئ��ة  ويف 
باملركز  واملقايي�س  للموا�شفات  االإم���ارات 
منتجات  ت��داول  تنظيم  مبادرة  عن  االأول 
الدولة مل�شق  اأ�شواق  املركبات يف  اإط��ارات 
الرقابة  متابعة  االإلكرتونية يف  ال�شريحة 
على اإط��ارات املركبات “ وحلت موا�شالت 
االإمارات ثانيا عن مبادرة م�شاندة الطريق 
وح�شلت بلدية دبي على املركز الثالث عن 

مبادرة تنقل �شليم واآمن .
فئة احلفاظ  الفائزين يف  �شموه  كرم  كما 
ومياه  كهرباء  هيئة  وح�شلت  البيئة  على 
امل����ب����ادرات  ع����ن  االأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  دب�����ي 
اإدارة املخلفات وح�شل مركز  اخل�شراء يف 
االأهلي لتعليم قيادة ال�شيارات على املركز 
الثاين عن م�شروع ا�شتخدام الغاز الطبيعي 
امل�شغوط يف مركبات التدريب وحلت هيئة 
االإم�����ارات ل��ل��م��وا���ش��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س ثالثا 
���� متكني  ع��ن م��ب��ادرة ال��رح��الت اخل�شراء 
ال��ت��ح��ول ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي ك��وق��ود نظيف 
للمركبات ويف فئة املبادرات املتعلقة بذوي 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  االإع���اق���ة ف����ازت 
جهاز  م�شروع  عن  االأول  باملركز  الفجرية 
لالإ�شعاف  دب��ي  موؤ�ش�شة  وح�شلت  مكاين 
اإ�شعاف  ال���ث���اين ع���ن م���ب���ادرة  امل���رك���ز  ع��ل��ى 

نقل ذوي االإعاقة ومت حجب جائزة املركز 
الثالث.

ف��ئ��ة اجلوائز  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ���ش��م��وه  وك����رم 
اخل���ا����ش���ة ح���ي���ث ف�����از ال�����ش��ح��ف��ي حممد 
اأف�شل  بجائزة  اخلليج  �شحيفة  من  رب��اح 
اإعالمي وفريق عمل ن�شرة اأخبار االإمارات 
مب��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��الإع��الم ب��ج��ائ��زة اأف�شل 
ف��ري��ق اإع���الم���ي وذل����ك ل���دوره���م يف ن�شر 
االإعالمية  والتغطيات  ال�شحفية  االأخبار 
وهي  اجل��ائ��زة  تتناولها  ال��ت��ي  للموا�شيع 
على  واحل��ف��اظ  اجل��م��اع��ي  النقل  ت�شجيع 
و�شائل  يف  ال�شالمة  م�شتوى  ورف��ع  البيئة 

النقل.
ويف فئة اأف�شل بحث اأكادميي فاز باجلائزة 
ال����دوي����ك م���ن جامعة  ال���دك���ت���ور ع���رف���ات 

طالبي  م�����ش��روع  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة  ويف  خليفة 
فازت باملركز االأول الطالبة بخيتة حممد 
حافلتي  ق��واع��د  م�شروع  ع��ن  الكتبي  علي 
وحل ثانيا الطالب رامز عمر عبد ال�شتار 
ت�شميم  م�شروع  عن  مانيبال  جامعة  من 
الطاقة  ث��ن��ائ��ي  ه����واء  وت�����ش��غ��ي��ل ���ش��اغ��ط 
ال���ه���واء وح�شلت  ن��ظ��ام ت��ربي��د م��ك��ي��ف  يف 
الطالبة �شويتا كري�شنا مورثي من جامعة 
اميتي على املركز الثالث عن م�شروع اإدارة 
التحكم  انظمة  با�شتخدام  الذكي  التنقل 

الدقيقة.
وال�شركات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��م��وه  ك����رم  ك��م��ا 
الراعية للدورة الثامنة جلائزة دبي للنقل 
اجلائزة  حتكيم  جلنة  واأع�����ش��اء  امل�شتدام 

برئا�شة حمدان ال�شاعر.

»القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع« تعقد �سراكة ا�سرتاتيجية مع »الفيدرالية ال�سينية للقت�سادات ال�سناعية« 
وال�شناعات  االأقم�شة،  و�شناعة  وال�شلب، 
واالإل����ك����رتون����ي����ات،  واالآالت،  اخل���ف���ي���ف���ة، 
وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، وال���ك���ه���رب���اء، وم���واد 
والطاقة  وال��ف�����ش��اء،  وال���ط���ريان  ال��ب��ن��اء، 
والنقل.  وا�شتطاعت الفيدرالية ال�شينية 
�شبكة  ب���ن���اء  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ل���الق���ت�������ش���ادات 
خالل  م��ن  ال�شني  اأن��ح��اء  كافة  يف  وا�شعة 
حملياً  احت��اداً   25 مع  والتعاون  التن�شيق 
ع��ل��ى م�شتوى  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ل��الق��ت�����ش��ادات 

االأقاليم واملدن ال�شينية. 
ت��ط��وي��ر عملية  اإىل  ال��ف��ي��درال��ي��ة  وت��ه��دف 
ال��ت��ح��دي��ث ال�����ش��ن��اع��ي يف ال�����ش��ني، مب��ا يف 
ال�شناعية  احلوكمة  اأنظمة  اإ���ش��الح  ذل��ك 
وال�����رتوي�����ج ل���الب���ت���ك���ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
الفيدرالية  وت��رك��ز  ال�شناعية.  ال�شركات 
على تكري�س مفهوم امل�شوؤولية االجتماعية 
ل��ل�����ش��رك��ات واجل���م���ع���ي���ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 

جمهورية ال�شني ال�شعبية.
وتعد ال�شني اأكرب قوة �شناعية عاملية من 
خالل ا�شتحواذها على ما ن�شبته 23.2% 
وكان  العاملية.  ال�شناعية  الن�شاطات  من 
القطاع ال�شيني قد �شجل زيادًة �شنويًة يف 
دي�شمرب  �شهر  بحلول   6% بلغت  االإن��ت��اج 

من العام 2016.       
ويف ه��ذا ال�����ش��دد، ق��ال زي���وجن م��ن��ج، نائب 
واالأمني  التنفيذي  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
لالقت�شادات  ال�شينية  للفيدرالية  العام 
ركيزة  ال�����ش��ن��اع��ة  “متثل  ال�����ش��ن��اع��ي��ة: 
متكنت  وقد  ال�شيني،  لالقت�شاد  اأ�شا�شية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شناعة  ال���ع���امل���ي���ة  “القمة  اأع����ل����ن����ت 
والت�شنيع” عن عقد �شراكة ا�شرتاتيجية 
لالقت�شادات  ال�شينية  ال��ف��ي��درال��ي��ة  م��ع 

ال�شناعية. 
وتعترب الفيدرالية ال�شينية لالقت�شادات 
للجمعيات  احت�������اد  اأك�������رب  ال�������ش���ن���اع���ي���ة، 
تعزيز  على  وتعمل  ال�شني،  يف  ال�شناعية 
ال�شينية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�������ش���رك���ات  ت��ب��ن��ي 
ملجموعة من اأهم التوجهات التي تناق�شها 
يف  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
تطوير  ذل��ك  يف  مب��ا  االفتتاحية،  دورت��ه��ا 
الثورة  تقنيات  با�شتخدام  ال�شناعة  قطاع 
مبتكرة  اآليات  وتبني  الرابعة،  ال�شناعية 
ع�شر  يف  ال�شناعية  ال�����ش��رك��ات  حل��وك��م��ة 
امل�شوؤولية  وت��ط��وي��ر  ال��رق��م��ي،  ال�����ش��ن��اع��ة 

االجتماعية لل�شركات ال�شناعية.
تاأ�ش�شت الفيدرالية ال�شينية لالقت�شادات 
ويتوىل   ،1988 ال���ع���ام  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
رئا�شتها حالياً وزير ال�شناعة وتكنولوجيا 

املعلومات ال�شيني االأ�شبق، يل يزوجن. 
م�شت�شاراً،   87 ال��ف��ي��درال��ي��ة  يف  وي��ع��م��ل 
ع�شوية  اإىل  وي��ن��ت�����ش��ب  م���دي���راً،  و222 
ع�شواً،   76 ال��دائ��م��ة  التنفيذية  جلنتها 
واإىل ع�شويتها العامة 413 ع�شواً، مبا يف 
ذلك 178 ع�شواً من اجلمعيات ال�شناعية 
وا�شعة  جمموعة  يف  تن�شط  التي  الوطنية 
احلديد  مثل  ال�شناعية،  القطاعات  م��ن 

ال�شني، من خالل تبني �شيا�شات متقدمة 
وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ط���ورة، من 
على  ال�شناعية  تناف�شيتها  على  احلفاظ 

امل�شتوى العاملي. 
القمة  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ��الل  م��ن  و�شنتمكن 
م�شاركة  من  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية 
خرباتنا وجتاربنا مع ال�شركات ال�شناعية 
القطاع  ق��ادة  مع  املعرفة  وتبادل  العاملية، 
تنفيذ  يف  ي�شاهم  مم��ا  ال��ع��امل��ي،  ال�شناعي 
وتطوير اأف�شل املمار�شات التي من �شاأنها 
ال�شناعة  قطاع  يف  امل�شتدام  النمو  حتقيق 
وال��ت�����ش��ن��ي��ع ال�����ش��ي��ن��ي م���ع دخ��ول��ن��ا ع�شر 

الثورة ال�شناعية الرابعة.

لل�شناعة  ال���ع���امل���ي���ة  “القمة  وجت����م����ع 
نوعه  م���ن  االأول  احل����دث  والت�شنيع”، 
خالل  اأب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفه  وال���ذي  ع��امل��ي��اً 
 ،2017 30 مار�س  اإىل   27 الفرتة من 
وممثلي  واحلكومات  ال�شركات  ق��ادة  كبار 
حتويل  نهج  لتبني  وذل��ك  امل��دين  املجتمع 
ل�شياغة م�شتقبل قطاع ال�شناعة العاملي. 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ق���م���ة،  وت����ه����دف 
االق��ت�����ش��اد ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة االأمم 
اإىل  يونيدو،  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة 
من  متكنهم  ا�شرتاتيجية  حتالفات  ب��ن��اء 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  توظيف تقنيات 

الإعادة بناء االزدهار االقت�شادي العاملي.

���ش��ل��ي��م �شلطان  ب����در  ق����ال  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
العلماء، الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شرتاتا 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
للقمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع: متثل 
ال�شناعي  ق��ط��اع��ه��ا  ي��ع��د  وال��ت��ي  ال�����ش��ني، 
والتي  ال���ع���امل���ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  االأك�������رب 
من  للعديد  رائ����داً  جت��اري��اً  �شريكاً  تعترب 
االقت�شادات حول العامل، منوذجاً يحتذى 
وبالتايل  ال�شناعي.  القطاع  به يف تطوير 
فاإنه ي�شعدنا اأن نعقد �شراكة ا�شرتاتيجية 
لالقت�شادات  ال�شينية  ال��ف��ي��درال��ي��ة  م��ع 
االإ�شالحات  ح��رك��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

ال�شناعية يف كافة اأنحاء العامل. 

من�سور بن زايد يح�سر امللتقى االأول ملوظفي »مبادلة لل�ستثمار« 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
جانب  اإىل  لال�شتثمار  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة 
ال�شركة ام�س  االإدارة يف  اأع�شاء جمل�س 
ملوظفي  االأول  امللتقى  اأعمال  من  جانبا 
اآيبيك  دم����ج  ب��ع��د  اجل����دي����دة  ال�����ش��رك��ة 

ومبادلة .

واط��ل��ع ���ش��م��وه خ���الل ح�����ش��وره امللتقى 
ع��ل��ى االإجن��������ازات غ���ري امل�����ش��ب��وق��ة التي 
اآي��ب��ي��ك قبل  حققتها ك��ل م��ن م��ب��ادل��ة و 
�شريط  يف  ع��ر���ش��ه��ا  مت  وال���ت���ي  ال���دم���ج 
اأب����رز تلك  ال�����ش��وء ع��ل��ى  وث��ائ��ق��ي �شلط 
االإجن�����ازات وال�����ش��رك��ات واالأ����ش���ول التي 
نفذتها مثل م�شت�شفى كليفالند كلينك 
اأبوظبي وجزيرة املارية وحرم اجلامعات 
النظيفة من  الكهرباء  توليد  وحمطات 
و�شركة  ال���ري���اح  اأو  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 

وغلوبل  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم�������ارات 
 - امللتقى  ختام  ويف  وغ��ريه��ا.  فاوندريز 
اأع�شاء جمل�س االإدارة  الذي �شارك فيه 
والعاملون  العليا  التنفيذية  واالإدارة 
1300 موظف - عاهد  البالغ عددهم 
امل�شي  على  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اجلميع 
متخذين  متوحدين  م��رتا���ش��ني  ق��دم��ا 
من مقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 

لال�شتثمار  مبادلة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يهتدون  وم��ن��ارة  نهجا  م��ت��وح��د   البيت 
العهد  ب��ه��ذا  التزامهم  ع��ن  وع���ربوا  بها 
كتبوا  التي  العهد  لوحة  على  بالتوقيع 
متوحد”  اهلل  بف�شل  ال��ب��ي��ت   “ عليها 
العهد يف بهو  ف��وق ج��دار  �شتثبت  والتي 
ال�����ش��رك��ة اجل���دي���دة. وق���د ب��ادل��ه��م �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان العهد 
و�شارك بالتوقيع على لوحة العهد و�شط 
جموع املوظفني الذين عربوا عن حبهم 

وللقيادة  ل�شموه  ووالئ��ه��م  وت��ق��دي��ره��م 
الر�شيدة.       كان معايل خلدون خليفة 
والع�شو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ب���ارك 
لال�شتثمار  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  يف  امل��ن��ت��دب 
االفتتاحية  اجلل�شة  يف  كلمة  األ��ق��ى  ق��د 
بانطالقة  املوظفني  فيها  هناأ  للملتقى 
ال�����ش��رك��ة اجل���دي���دة وح��ث��ه��م ع��ل��ى بذل 
اأهدافها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل��ه��د  م���ن  امل���زي���د 
وطموحاتها مبا ي�شهم يف حتقيق املهمة 

املوكلة اإليها من قبل حكومة اأبوظبي.
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العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/716  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ ���ش��ده/1-اي��ه اي��ه اي��ه ه��وم  جمهول حم��ل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  �شريف   احمد  التنفيذ/حممود  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )29300044( وق���دره  ب��ه 
التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/1837   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- اجماد ح�شني احمد كبري  جمهول حمل 
اأقام  قد  مياه   بابو  را�شيل  التنفيذ/ابو  ان طالب  االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )12260( درهم اىل طالب  املنفذ 
التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/24   تنفيذ مدين  
ان  االقامة مبا  و�شيم عبا�س  جمهول حمل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/القمة االوىل لكي املالب�س وميثلها مالكها/ ب�شام 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  احمد   حممد 
دره��م اىل طالب  وق��دره )22420(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/271   تنفيذ جتاري  
جمهول  م  م  ذ  ���س   - الغذائية  امل���واد  لتعبئة  ال�شاعي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
للمقاوالت  اخلليج  اف���اق  التنفيذ/اجليهان  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
اأقام  ام���ل ع��م��ري ال�شبيعي  ق��د  ف���رع دب���ي ومي��ث��ل��ه :  ���س ذ م م -  ال��ع��ام��ة - 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
رقم  التحفظي  امر احلجز  وتثبيت  وب�شحة  دره��م   )7238190.61( وق��دره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل   ، 178/2016/جت�����اري 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/3125   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الغفلى للمقاوالت العامة -  ذ م م 2- �شركة مزن 
- ذ م م - ميثلها مديرها العام 3- احمد طالل عبد الكرمي عدره  جمهويل 
القادر  الكرمي عبد  القادر عبد  التنفيذ/عبد  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  اجل��راد  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )405760( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/248   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الوان الف�شول للتجارة العامة - مالكها ح�شن غالم ر�شا 
عدالتي ا�شفهاين  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك راأ�س اخليمة 
الوطني - �س م ع وميثله : ماجد حممد  ال�شيخ احمد بن ال�شيخ ح�شن اخلزرجي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ب�شداد  املدعي  ال��زام   -2 املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )208418.26(
التنفيذية  ال�شيغة  املعدلة قبل ح�شوله على �شورة من  الطلبات  الر�شم عن  فارق 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  للحكم.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/283   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة تداول مي �س ذ م م  2- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت 
للو�شاطة التجارية - �س ذ م م 3- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار ذ م م 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عمرو جمدى ر�شدي �شلطان   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19954( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/193   تنفيذ جتاري  
اك�شنتيال  �شركة   -2 م   م  ذ  ���س  م��ي  ت���داول  �شركة  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
للو�شاطة  ميدي�شت  اك�شنتيال  ���ش��رك��ة   -3 م   م  ذ  لال�شتثمار  ميدي�شت 
التجارية - �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ندمي 
ات�شماد  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )336317( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
عدم  حالة  بحقك يف  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/142   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة تداول مي �س ذ م م  2- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت 
للو�شاطة التجارية - �س ذ م م 3- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار ذ م م 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�شالم حممد احمد ابراهيم  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )313499( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/215  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- تي اي �شي دي ملقاوالت البناء جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ فادى ميخائيل فجلون وميثله : هاين رجب مو�شى عبد 
اهلل اجل�شمي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )504039( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  درهم   20400 مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة. 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/4158  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- من�شور حممد ملواد البناء - �س ذ م م   جمهول حمل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ يا�شر علي قا�شم علي   قد  االقامة مبا ان طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3333( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 
900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/354  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مريجى �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ع��زي��ز    اال���ش��الم عبد  التنفيذ/ حممد منري 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )25743( 
 2003 مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/257  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- حممد دروي�س عبداهلل لالعمال الفنية - �س ذ م م  
الر  عبد  رحمن  ا�شالم  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
زمان   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )16702( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 1351 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/205  تنفيذ عمايل 
ان  االقامة مبا  كافيه  جمهول حمل  �شويت  بوي�س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  العظيم حم��م��د    رم�����ش��ان ح�شني عبد  التنفيذ/  ط��ال��ب 
املنفذ به وقدره  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى 
)4420( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 
900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/385  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- بدجت للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ غ�شنفر عبا�س ملك حممد ح�شني   قد 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
املنفذ به وقدره )72286( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   5231 مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/8471  عمايل جزئي             

م    م  ذ  ���س  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  تنفيذ  ديوبتيك الع��م��ال  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اأقام  قد  باتاويج    با�شيكوالن  املدعي/الفون�شو  اأن  االقامة مبا  جمهول حمل 
 18950( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى 
املوافق  اخلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    )MB2166843871AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1: بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/3/9
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8660  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  1-املتحدة   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / لياقت علي عبد احلميد بروهي  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره����م(   19666( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167431029AE/2016 وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2017/3/16 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/351  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نانو �شوفت لتجارة وتركيب معدات واجهزة االمن واملراقبة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / برمي جيت ماناليكوزهي  قد اأقام عليك الدعوى 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22818 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�شوعها 
 MB167089832AE/2017:1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/7000  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مب��ا  م.د.م.�����س جمهول حم��ل  1-ماك�شاويل برتوليوم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي / هيما مولراجوانى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )373750 درهم( والر�شوم وامل�شاريف وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
املوافق 2017/2/27 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، 

حيث ان الدعوى جددت من ال�شطب وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/832  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بيت ال�شجاد العجمي �س.ذ.م.م - فرع جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /عارف جان ر�شا عني الر�شا قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   87026( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة. رقم 
املوافق  mb168085619ae  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  ال�شكوى 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2017/3/2
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/831  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-كال�شيك  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي /حممد ع��ادل عبد املختار قد 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )22179 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
mb167886578ae  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/3/8 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/293 تنفيذ جتاري
ميدي�شت  اك�شنتيال   -2 �����س.ذ.م.م  م��ي  ت���داول  �شركة  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
لال�شتثمار  ميدي�شت  اك�شنتيال  ���ش��رك��ة   -3 �������س.ذ.م.م   ال��ت��ج��اري��ة  للو�شاطة 
كرم    حبيب  التنفيذ/را�شيل  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او خزينة املحكمة   وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )99203( دره��م اىل طالب 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/2734  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ار�شالن م�شعود احمد جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/1/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
تياجرجان راجارام بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )150000( درهم )مائة 
وخم�شون الف درهم( قيمة ال�شيكات �شند الدعوى والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/2613  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليهما/1- يوريفكو للتجارة ���س.ذ.م.م 2- امري ر�شا اكربى راد ب�شفته 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  املديونية جمهول حمل االقامة نعلنكم  كفيل 
بتاريخ  2017/1/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك دبي اال�شالمي �س.م.ع 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )مائتي و�شبعة 
بامل�شروفات  عليهما  املدعي  والزمت  دره��م(  واربعني  وخم�شة  واربعمائة  الف  و�شتني 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/778  عقاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- زي�شان �شريف جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 

2017/1/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/زي�شان �شريف
اوال:بعدم قبول الدعوى من املدعي الثاين )م�شرف دبي( لرفعها من غري ذي �شفة

ثانيا:بف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك عن الوحدة العقارية مو�شوع الدعوى )الوحدة رقم 701 املبنى 
بت�شليمها خالية  عليه  املدعي  والزمت  دب��ي(  ام��ارة   - الرابع  احلبية  وي�س  ريزيدن�س  كنال  الكائن يف  االوروب��ي 
من ال�شواغل للمدعي االول )م�شرف االم��ارات اال�شالمي ���س.م.ع( وحمو القيد الذي فحواه )خ�شوع العقار 
لرتتيبات االجارة املنتهية بالتملك ل�شالح املدعي عليه( الوارد ب�شجالت الدائرة والزمت املدعي عليه بان يوؤدي 
املبلغ  على هذه  والفائدة  دره��م(  وثمانني  و�شبعة  وثمامنائة  الف  ع�شر  )ت�شعة   )19.887( مبلغ  االول  للمدعي 
املدعي  والزمت  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  درهم مقابل  والف  امل�شروفات  عليه 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/177  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �شركة واحة االندل�س لتجارة وتوزيع االغذية �س.ذ.م.م وميثلها املدير/
ابراهيم   احمد  احمد  ال�شيد  امل��دخ��ل:2- حممد  - اخل�شم  ابراهيم  احمد  احمد  ال�شيد  حممد 
���س.ذ.م.م وميثلها  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة ار�س العطاء للمواد الغذائية 
با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�شطفى  حممد  احمد  مديرها/حازم 
االمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )37500( درهم والر�شوم وامل�شاريف  وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني املوافق  2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/2932  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ميونيخ انرتنا�شيونال لتجارة الورق �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/لوتاه للوقود احليوي وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها مطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )60.103.82( 
درهم فقط والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/2/26 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة  باحل�شور 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2082  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نورهني قا�شمي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ املركز 
الغربي لتقومي وطب اال�شنان وميثله:�شالح ح�شن حممد مبا�شري   قد اأقام عليك 
درهم(   25.000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق  2017/3/1   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1942  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جني لونغ وى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شيكون تريدينغ 
�س.م.ح وميثلها مديرها ال�شيد/فوجون ليو وميثله:منذر حممد مال اهلل �شليمان احلمادي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )370343.34 
التام و�شمول  ال�شداد  درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة  وحتى 
 2017/2/27 امل��واف��ق   االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1198  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جميد حممد ح�شني جميدي و�س  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة التاأمني العربية املحدودة �س.م.ل وميثله:�شمري حليم 
كنعان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )25.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام . وح��ددت لها جل�شة يوم  االثنني املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/3/6
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/113  مدين جزئي

جمهول  �شريفي�ش�س   فاينن�شز  كابيتل  �شتار  �شركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شماح احمد عبدالفتاح  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )40.405 دوال امريكي( 
املطالبة  وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�شة يوم  
االثنني املوافق  2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1714  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ح�شني �شعد �شليم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  م��ارت��ني   توما�س  كويباليل 
مبلغ  وه��و  عليه  امل�شتحق  املبلغ  باقي  واك��م��ال  ال�شيارة  ملكية  بنقل  عليه  امل��دع��ي 
)1.400( درهم واعادة املركبة اىل املدعي - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
. وحددت لها جل�شة يوم  االثنني املوافق  2017/3/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1976  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تر�شت الين خلدمات متابعة املعامالت  جمهول 
اأقام  حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شفيان بن عبداحلفيظ بنجدو  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
)10500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء 
املوافق  2017/3/1 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2167  مدين جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  فريونيكا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  حمل االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ علي ام��ني حممد ام��ني ظاظا  قد 
درهم(   11000( وق����دره  مببلغ  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
والفائدة والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم  االثنني املوافق  
2017/2/27   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/128  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- جن��م اال����ش���الم حم��م��د زاري�����ن  جم��ه��ول حمل 
اأقام  قد  خ��ان   الن�شري  عبد  خ��ان  عبداملن�شور  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب��ب��ل��غ وق����دره )8000 دره���م( 
والفائدة والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  
2017/3/2   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/116  مدين جزئي

املهريي   �شيبان  بن  غ��امن  �شيبان  1- مع�شد حممد   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  قد  ري�شتري   دانيال  املدعي/  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
والفائدة  دره��م(   14000( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم  االثنني املوافق  2017/3/6   
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/757  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ذي اجن�شي للعقارات - موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /جوزيف ناجي وميثله:امل عمري ال�شبيعي  قد اأقام عليك الدعوى 
خربة  تعيني  ن��زاع   2015 ل�شنة   105 رق��م  ال��ن��زاع  ملف  ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها 
عقاري والزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعني 
املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م  وق��دره )740.000(  مبلغ 
االحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  واالتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  وحتى متام 
املوافق 2017/2/26   ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/112  عقاري جزئي

اىل اخل�شم املدخل / 1-دبي غري�شي لال�شتثمارات العقارية ليمتد وميثلها املدعي عليها االوىل 
ايجوروف  /فيا�شي�شالف  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ايفر�شت  ج��ون  �شاميون   -2
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  وميثله:حممد احمد علي عبدالرحمن بو ها�شم  قد 
بتثبيت ملكية العقار املبيع )املحل( الكائن امارة دبي - املدينة العاملية - حي اليونان - )ا�س - 6 - 
ال12( للمدعي وذلك بالق�شاء ب�شحة ونفاذ مذكرة التفاهم املربمة بينهم املوؤرخه:2008/12/1 
�شند البيع احلا�شل بني طرفيه والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب )جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا 
�س   08.30 ال�شاعة   2017/2/28 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  الدعوى(  �شحيفة  يف 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.B.8  : بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/6  جتاري كلي

علي  �شفر  ح�شني   -2 �����س.ذ.م.م  وال�شحن  لل�شياحة  لينك  ت��ري��د   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
خطريان 3- املنوه للتجارة �س.ذ.م.م 4- حممد كاظم عبا�شعلي جم�شيدي جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات ايران وميثله : ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم 
والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة %16  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  مببلغ وقدره )3.940.181.42( درهم 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام .   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2017/3/2
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/1847  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد ر�شا عبدالرحمن هومن زاده جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اأم اأم اإ�س انرتنا�شيونال للتجاره العامة �س.ذ.م.م وميثله : عامر �شيد حممد 
�شيد حمي رو�شن املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )11000099( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهما 
لها  وح��ددت   . التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/3/1 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/6186  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه/1- بري توين �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�شانور ميا 
قا�شم علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/22  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/�شانور ميا قا�شم بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )10091 درهم( وتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل 
من  املدعي  واعفت  وامل�شاريف  الر�شوم  من  وباملنا�شب  اخر  عمل  �شاحب  بخدمة  يلتحق 
ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/149 تنفيذ جتاري

���س.ذ.م.م  جمهول حمل  العلني  املنفذ �شده/1- اجلر�س الذهبي للمزاد  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد حممد عبد الرحمن ابو عمر   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)3056( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
الزام املدعي عليها بان ت�شلم للمدعي ال�شيارة نوع ني�شان باثفندر موديل 2011 
�شوداء اللون او برد قيمتها للمدعي والبالغ ثالثة وثالثني الف درهم وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2016/4173  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �شده/1- احمد واف�شل للخدمات الفنية 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ذو الفقار حممد ح�شني  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8067( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/24  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- زاهرا م�شهور به �شهره حبيب اهلل ارمان  جمهول 
علي  وميثله:ابراهيم  قري�شي   �شايف   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  املو�شى احل��م��ادي  ق��د ا�شتاأنف 

2016/108 عقاري كلي بتاريخ:2017/1/19     
 10.00 ال�شاعة   2017/3/22 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/807  ا�شتئناف جتاري    
املحدودة  لل�شحن  االخ�����ش��ر  ال���راب���ط  ���ش��رك��ة   -1 ���ش��ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
ان  االقامة مبا  الكيميائية  جمهويل حمل  للتجارة  الكيان  موؤ�ش�شة   -2
امل�شتاأنف / بريدج وي خلدمات ال�شحن والتخلي�س �س.ذ.م.م  قد ا�شتاأنف / 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/1603 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/26 
وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 2017/1/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2016/71  تظلم عقاري

كلوب(  فيكي�شن  )ماريوت  �شريفي�شز  اي  ا�س  يف  ام  1-�شركة   / �شده  املتظلم  اىل 
بن  عبا�س  ب��ن  ب��ن عبدالرحمن  / ع�شام  املتظلم  ان  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شحي  �شعيد  را�شد  �شعيد  وميثله:زايد  عبا�س 
اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر رق��م:41/2016 حجز حتفظي عقاري 
والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/2/26   ال�شاعة 
08.30 �س بالقاعة:Ch1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       اإعادة اإعالن  بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/1547  احوال نف�س م�شلمني

ان  امللك احمد حممد حبي�س  جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1- عبد  اىل 
املدعي/ �شناء حممد حزام احمد وميثله:حممد احمد �شعيد ال�شعدي  قد اأقام عليك 
واثبات  وبنوة  زوجية  ونفقة  والهجر  لل�شرر  بالطالق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
الزوجية وفواتري  اث��اث م�شكن  وقيمة  واج��رة م�شكن ح�شانة  واج��رة ح�شانة  ح�شانة 
للطفل  �شهادة  وت�شليم  الدرا�شية  وال��ر���ش��وم  خ��ادم��ة  واج���رة  وال��ه��ات��ف  وامل���اء  الكهرباء 
الوليد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء املوافق  
2017/2/28   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة رقم)9( لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11950 بتاريخ 2017/2/21   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/39  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حممد ب��ن �شعبان امل��رزوق��ي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
حممد  ح�شن  وميثله:�شالح  اال�شنان  وط��ب  لتقومي  الغربي  امل��رك��ز  امل��دع��ي/  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  مبا�شري  قد 
وال��ف��ائ��دة 9% من  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )20000 
املوافق   االثنني  ي��وم   لها جل�شة  وح��ددت   . التام  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ 
2017/2/27   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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خالل م�س�ركته� يف املوؤمتر ال�سنوي جلمعية املكتب�ت الأمريكية

 ال�سارقة للكتاب تبداأ ا�ستعداداتها لتنظيم الدورة الرابعة من موؤمتر اأمناء املكتبات

وزعت حتى الآن اأجهزة لوحية جم�نً� على 8037 ط�لبً� وط�لبة و361 معلمً� ومعلمة ب�ل�س�رقة

 لغتي تعزز جهود املوؤ�س�سات التعليمية للو�سول اإىل جمتمع املعرفة
•• ال�شارقة-الفجر:

روؤيتها  �شمن  ال�شارقة  اإم��ارة  تتوقف  ال 
احل�شارية والنه�شوية، عن دعم وتعزيز 
وتنمية  وال���ن���ا����ش���ئ���ة  االأط�����ف�����ال  ق�������درات 
مهارتهم على خمتلف امل�شتويات املعرفية 
واالإبداعية، فتظهر العديد من املبادرات 
وامل�شاريع الرائدة على م�شتوى املنطقة، 
�شاحب  فيها  اآم��ن  التي  ال��روؤي��ة  لتحقق 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
ال�شارقة، باأن االأطفال والنا�شئة هم حجر 

االأ�شا�س يف بناء امل�شتقبل والنهو�س به.
واجلهد  املتوا�شل  العمل  ���ش��ورة  تت�شح 
اجلديدة  االأج����ي����ال  رع���اي���ة  يف  ال��ك��ب��ري 
التي   ، ل��غ��ت��ي  م����ب����ادرة  ع��ن��د  ب���ال���وق���وف 
انطلقت لت�شكل م�شروعاً متكاماًل يوؤ�ش�س 
العربية  اللغة  على  والنا�شئة  االأط��ف��ال 
بها  االع��ت��زاز  على  وي�شجعهم  ال�شليمة، 
الهوية  م��ق��وم��ات  م��ن  واح����دة  بو�شفها 
ال��ث��ق��اف��ي��ة االإم���ارات���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة، حيث 
رعاية  حت��ت   2013 ال��ع��ام  يف  تاأ�ش�شت 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ب����ن حم���م���د ال���ق���ا����ش���م���ي، ل��ت�����ش��ك��ل روؤي�����ة 
جديدة يف دمج تعلم العربية بالو�شائط 

الذكية يف مدار�س ال�شارقة.
قطعت املبادرة �شوطاً كبرياً يف االأهداف 
�شمن  اأُدرج����ت  اأن  فمنذ  و�شعتها،  التي 
قطاع  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل����ب����ادرات 
ت�شتحدث  وه����ي  االإم��������ارة،  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
االآليات والفر�س لتعزيز دورها يف واقع 
التعليم املعا�شر، حيث و�شعت جملة من 
م�شارها،  تر�شم  ال��ت��ي  وال����روؤى  االآل��ي��ات 
فعملت على توزيع اأجهزة لوحية جماناً، 
األ��ف طالب وطالبة، و1000   25 على 
االأطفال  ريا�س  مبرحلة  ومعلمة  معلم 
مدر�شة   80 يف  اخلام�س،  ال�شف  وحتى 

ورو�شة اأطفال بال�شارقة.
وحملت االأجهزة اللوحية برنامج حروف 
التابعة  ���ش��رك��ة ح����روف  امل��ع��د م���ن ق��ب��ل 
الذي تخ�ش�شه  للن�شر،  كلمات  ملجموعة 
العربية لالأطفال،  اللغة  لتعليم  احلملة 
تتما�شى  ح��دي��ث��ة  ب��و���ش��ائ��ل  وال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
م��ع ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ع��ا���ش��ر، وتدمج 
بقواعد  احل��دي��ث��ة  التفاعلية  ال��و���ش��ائ��ط 

منوذجاً  لت�شكل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم 
العربية  اللغة  ودع��م  ت�شجيع  يف  ج��دي��داً 

لدى االأجيال اجلديدة.
امل��ب��ادرة، وم��ا حققته خالل  اأهمية  ح��ول 
بدرية  ت��ق��ول  لعمرها  االأرب����ع  ال�����ش��ن��وات 
: متا�شياً  لغتي  م��ب��ادرة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل 
ال�شيخ الدكتور  ال�شمو  مع روؤية �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
و�شعنا  ال�شارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
للمبادرة،  متكاملة  ا�شرتاتيجية  خطة 
ن�شعى من خاللها الو�شول اإىل االأهداف 
التي نطمح اإىل حتقيقها، وت�شمنت هذه 
اخلطة �شت مراحل، مت حتى االآن تنفيذ 
مرحلتني منها، حيث جنحنا يف املرحلة 
على  ل��وح��ي��ة  اأج����ه����زة  ب���ت���وزي���ع  االأوىل، 
معلماً  و232  وطالبة  طالباً   5060
بال�شارقة،  االأط��ف��ال  ريا�س  يف  ومعلمة، 
اأما  دره���م،  مليون   17 بلغت  مبيزانية 
ن��ف��ذت مبيزانية  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
بلغت 15.5 مليون درهم، فتمكننا فيها 
من توزيع االأجهزة اللوحية على 2977 
االأول،  ال�شف  مرحلة  يف  وطالبة  طالباً 

و129 معلماً ومعلمة يف 49 مدر�شة .
املبادرة  اأن   ، لغتي  م��ب��ادرة  واأك���دت مدير 
املرحلتني  م���ن  االن���ت���ه���اء  ب��ع��د  ح��ر���ش��ت 
بزيارات  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  وال��ث��ان��ي��ة،  االأوىل 

واملدار�س  االأط��ف��ال  ريا�س  اإىل  ميدانية 
خاللها  م��ن  مت  امل���ب���ادرة،  �شملتها  ال��ت��ي 
للتعرف على مدى  �شامل  تقييم  اإج��راء 
ا�شتفادة الطالب واملعلمني من االأجهزة 
اللوحية التي قدمت اإليهم، والتاأكد من 
والطالب  املعلمني  ا�شتخدام  ا�شتمرارية 
لها، والتعرف على مالحظاتهم واآرائهم 
متهيداً الأخذها بعني االعتبار يف املراحل 

االأربعة التالية من املبادرة. 

التعليمية  ل���ل���ك���وادر  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
ومذكرة تفاهم مع جامعة ال�شارقة

تعزيز  اإىل  الرامية  اأهدافها  مع  متا�شياً 
اللغة  تعليم  يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام 
العربية، نظمت لغتي يف اأكتوبر 2016 
من  ا�شتهدفت  تدريبية  دورات  �شل�شلة 
لل�شف  العربية  اللغة  معلمات  خاللها 
باالإمارة،  احلكومية  امل��دار���س  يف  االأول 
املدار�س  وم���دي���رات  امل��ع��ل��م��ات  مب�����ش��ارك��ة 
امل�شادر، لتدريبهن على  ومعلمات غرف 
ال��ل��وح��ي��ة يف  ا���ش��ت��خ��دام االأج���ه���زة  كيفية 

تعليم اللغة العربية.
ا���ش��ت��خ��دام املنهج  م��ن��ه��ا ع��ل��ى  وح���ر����ش���اً 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج التي 
والثانية،  االأوىل  مرحلتيها  يف  حتققت 
جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  لغتي  وق��ع��ت 

يتم   ،2016 اأك����ت����وب����ر  يف  ال�������ش���ارق���ة 
لقيا�س  بحثية،  درا���ش��ة  اإج���راء  مبوجبها 
اكت�شاب  امل��ب��ادرة يف  اأحدثته  ال��ذي  االأث��ر 
لدى  العربية  اللغة  وم��ه��ارات  مفاهيم 

االأطفال الذين ا�شتفادوا من خدماتها.

خميم لغتي ال�شيفي االأول
خالل �شهري يوليو واأغ�شط�س 2016، 
االأول،  ال�شيفي  خميمها  لغتي  نظمت 
الذي اأقيم يف كٍل من مركز كوالج بنادي 
املراأة  ري��ا���ش��ة  واإدارة  ال�����ش��ارق��ة،  ���ش��ي��دات 
اجلولف  ون��ادي  ال�شارقة،  �شيدات  بنادي 
ال�����ش��ارق��ة، وف����روع مراكز  وال��رم��اي��ة يف 
والرقة،  م��ل��ي��ح��ة،  يف  ال�����ش��ارق��ة  اأط���ف���ال 
ودبا  احللو،  ووادي  وخ��ورف��ك��ان،  وكلباء، 
احل�شن، وا�شتمل املخيم الذي ا�شتهدف 
500 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، على  اأك����رث م���ن 
ور�س عمل خمتلفة دارت معظمها حول 
كيفية التعامل مع تطبيق حروف الذي 

ت�شتخدمه لغتي .

الثقافية  الفعاليات  املبادرة يف  م�شاركات 
واالجتماعية

بهدف تعريف االأطفال واالأ�شر باخلدمات 
�شبيل  امل��دار���س يف  تقدمها لطالب  التي 
العربية،  ب��ال��ل��غ��ة  م�شتوياتهم  حت�����ش��ني 

العديد  يف  امل�شاركة  على  لغتي  حر�شت 
واالجتماعية،  الثقافية  الفعاليات  م��ن 
حيث �شاركت يف اأبريل 2016 يف الن�شخة 
القرائي  ال�شارقة  مهرجان  من  الثامنة 
م�شابقة  اإط����الق  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي  للطفل، 
االأول، اخلا�شة بطالب  امل�شرحي  العمل 
ريا�س االأطفال باإمارة ال�شارقة، وهدفت 
مع  بالتعاون  تنظيمها  مت  التي  امل�شابقة 
جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، اإىل اإث����راء 
احل�شيلة اللغوية لدى االأطفال، وتنمية 
وف�شاحة،  بطالقة  التعبري  يف  قدراتهم 
العربية، وحتفيزهم  اللغة  وحتبيبهم يف 
جانب  اإىل  اأح��ادي��ث��ه��م،  يف  ال�شتخدامها 
يف  االإب��داع��ي��ة  مواهبهم  و�شقل  تطوير 

االأداء امل�شرحي واإذكاء خيالهم.
القراءة  كرنفال  يف  اأي�شاً  لغتي  و�شاركت 
نظمته  ال���ذي  خ��ورف��ك��ان،  كورني�س  على 
وزارة الرتبية والتعليم يف اأكتوبر 2016 
�شمن مبادرة ال�شيا�شة الوطنية للقراءة 
، وقدمت خاللها جمموعة متنوعة من 
لغتي  حر�شت  كما  واالأن�����ش��ط��ة.  ال��ور���س 
ت��ن��ظ��ي��م اح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة باليوم  ع��ل��ى 
اخلام�س  ي�شادف  ال��ذي  للمعلم  العاملي 
من �شهر اأكتوبر يف كل عام، وذلك تقديراً 
وتطوير  دع��م  يف  املعلمني  جل��ه��ود  منها 

املنظومة التعليمية يف االإمارة.
وامتدت م�شاركات لغتي لتتوج بامل�شاركة 
معر�س  م��ن  ال�35  ال����دورة  فعاليات  يف 
�شهدت  ال��ت��ي  للكتاب،  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة 
مرة،  الأول  لغتي  ك��اأ���س  م�شابقة  تنظيم 
اللغة  م���ه���ارات  اخ��ت��ب��ار  اإىل  ���ش��ع��ت  ال��ت��ي 
ال��ع��رب��ي��ة ل���دى ط���الب وط��ال��ب��ات ال�شف 
يف  االأ�شا�شي  التعليم  مرحلة  من  الثاين 
م�شتوى  على  احلكومية  املدار�س  جميع 

اإمارة ال�شارقة.
الفعاليات  يف  لغتي  م�شاركات  وتوا�شلت 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، و����ش���ارك���ت يف 
اخلام�شة  ب����ال����دورة   2016 دي�����ش��م��رب 
م���ن م��ه��رج��ان ���ش��واح��ي، ال����ذي نظمته 
���ش��وؤون ال�شواحي وال��ق��رى، حيث  دائ��رة 
جل�شات  امل�شاركة  هذه  خالل  من  قدمت 
ل���ق���راءة ال��ق�����ش�����س، وور������س ع��م��ل فنية 
الفر�شة  اإت��اح��ة  اإىل  باالإ�شافة  وي��دوي��ة، 
ال�شتخدام  املهرجان  زوار  االأطفال  اأم��ام 

االأجهزة اللوحية اخلا�شة باملبادرة.

••ال�شارقة-الفجر:

اختتمت هيئة ال�شارقة للكتاب م�شاركتها 
املكتبات  جل��م��ع��ي��ة  ال�����ش��ن��وي  امل���وؤمت���ر  يف 
اأتالنتا  مدينة  يف  اأقيم  الذي  االأمريكية 
بح�شور  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 
�شناعة  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  م����ن  ن��خ��ب��ة 
وذلك  العاملية،  املكتبات  واأم��ن��اء  الكتاب، 
ال���دورة  لتنظيم  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  اإط����ار  يف 

الرابعة ملوؤمتر اأمناء املكتبات الذي يقام 
بالتعاون  امل��ق��ب��ل،  نوفمرب  يف  بال�شارقة 
االأمريكية. واجتمع  املكتبات  مع جمعية 
جمعية  ممثلي  م��ع  الهيئة  ع��م��ل  ف��ري��ق 
امل���ك���ت���ب���ات االأم���ري���ك���ي���ة، مل��ن��اق�����ش��ة اأب�����رز 
�شتتناولها  ال��ت��ي  وامل���ح���اور  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل، 
الدورة اجلديدة للموؤمتر الذي يقام على 
هام�س فعاليات معر�س ال�شارقة الدويل 
اأبرز م�شاركات  للكتاب، وبحث اجلانبان، 

�شتناق�شها  التي  والعناوين  املخت�شني، 
اجلل�شات، بالنظر اإىل ما كر�شه املوؤمتر، 
من ح�شور بارز بني اخل��رباء واملهتمني 
الثالث  دورات���ه  خ��الل  املكتبات،  واأم��ن��اء 

املا�شية.
 وق����ال ���ش��امل ع��م��ر ����ش���امل، م��دي��ر اإدارة 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��ت�����ش��وي��ق 
ل��ل��ك��ت��اب: ت��ت��ج�����ش��د روؤي������ة ال�������ش���ارق���ة يف 
ت��ك��ري�����س ال��ف��ع��ل ال��ث��ق��ايف ع��ل��ى خمتلف 

امل�شتويات املحلية، واالإقليمية، والدولية، 
يف مثل هذا النوع من امل�شاركات، فالهيئة 
والثقايف  امل��ع��ريف  التوا�شل  اأ���ش��ك��ال  تعزز 
ومن  عربياً،  والكتاب  املعرفة  �شّناع  بني 
ي��ق��اب��ل��ه��م يف ال���ع���امل ال���غ���رب���ي، وج����اءت 
اأمناء  ملوؤمتر  التح�شريية  االجتماعات 
املكتبات، لتحدد املالمح العامة، والروؤية 
ال���دورة  عليها  �شتقوم  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الرابعة للموؤمتر الذي �شيقام يف نوفمرب 

املقبل . 
 واأ�شح �شامل عمر اأن مد ج�شور التوا�شل 
الن�شر،  و���ش��وق  ب��امل��ك��ت��ب��ات،  املهتمني  م��ع 
ال���والي���ات املتحدة  ال��ك��ت��اب، يف  و���ش��ن��اع��ة 
ن��ت��ائ��ج وا�شحة  اأث���م���ر ع���ن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
على م�شروع الهيئة، حيث اأ�شبح موؤمتر 
املكتبات الذي يقام يف ال�شارقة، واحداً من 
يف  ويجمع  املنطقة،  يف  املهمة  االأح���داث 
املخت�شني واخلرباء،  جل�شاته نخبة من 
الذين يقدمون روؤى واأطروحات جديدة 
مكانتها،  وتطوير  باملكتبات،  للنهو�س 

وزيادة االإقبال عليها.
املكتبات  ال�شنوي جلمعية  املوؤمتر  ويعد   
الدولية  الفعاليات  اأه��م  من  االأمريكية 
وي�شارك  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
واخل����رباء  املخت�شني  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه 
والعاملني يف جمال املكتبات، اإ�شافة اإىل 
االإع��الم��ي��ني، وامل��ب��دع��ني، وق���ادة الفكر، 

والنا�شرين،  امل����وؤث����رة،  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
جميع  من  الكتاب  �شناعة  يف  والعاملني 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ال���ع���امل.وك���ان���ت  اأن���ح���اء 
دي�شمرب  ع��م��ل��ه��ا يف  ب������داأت  ق���د  ل��ل��ك��ت��اب 
ت�شجيع  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  وه�����ي   ،2014
اال�شتثمار يف ال�شناعات االإبداعية وزيادة 
للتبادل  فكرية  من�شة  وتوفري  ح�شتها، 
ال�شعوب  بني  والثقايف  والفكري  املعريف 
على  والتاأكيد  والثقافات،  واحل�����ش��ارات 
يف  ال��وع��ي  ن�شر  يف  واأث���ره  الكتاب  اأهمية 
وتنوع  التقني  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  املجتمع 
املعنيني  وا���ش��ت��ق��ط��اب  امل��ع��رف��ة،  م�����ش��ادر 
والن�شر  ع�����ام  ب���وج���ه  ال���ث���ق���اف���ة  ب���ق���ط���اع 
وال��ط��ب��اع��ة وال��رتج��م��ة وال��ت��وث��ي��ق بوجه 

خا�س اإ�شافة اإىل ُكّتاب االأطفال.

معر�ض  تنظم  للثقافة  دبي 
االأعمال الفنية الربيطانية 

للثقافة  دب��ي  هيئة  تنظم 
وال��������ف��������ن��������ون امل�����ع�����ر������س 
للت�شميم  ال���ربي���ط���اين 
امل���ع���ا����ش���ر خ������الل ال���ع���ام 
فعاليات  ���ش��م��ن  احل����ايل 
ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة م��ن اأي���ام 

الت�شميم دبي .
ت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف 
على  الهيئة  حر�س  اإط��ار 
التعاون  ب���رن���ام���ج  دع�����م 
االإب��������داع��������ي ب������ني دول������ة 
االإمارات العربية املتحدة 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة خالل 

العام اجلاري 2017 .
االعمال  م��ع��ر���س  ي��ع��ت��رب 
ال����ف����ن����ي����ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ج������زءا م����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
تنطلق  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات 
خ�������الل ال�����ع�����ام اجل�������اري 

مبنا�شبة االح��ت��ف��ال ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون االإب���داع���ي ب��ني دول���ة االإم�����ارات واململكة 
بني  والتن�شيق  التعاون  ت�شجيع  اإىل  االإب��داع��ي  التعاون  ع��ام  يهدف  و  املتحدة. 
اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س يف دولة االإمارات العربية املتحدة واملنطقة 
وعلى ال�شعيد الدويل. وقال �شعادة �شعيد النابودة املدير العام باالإنابة يف دبي 
للثقافة اإن حماور برنامج التعاون االإبداعي بني االإمارات واململكة املتحدة وهي 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  تتناغم متاما مع  القادم  و اجليل  املجتمع  و  ال�شمولية 
وتوجيهاتها الرامية اإىل تعزيز التبادل الثقايف واالبتكار. ولفت اإىل اأن معر�س 
االأعمال الفنية الربيطانية �شيكون جزءا من الربنامج الثقايف والفني املتنوع 
الذي ي�شهم يف تعزيز العالقات القائمة والعمل على اإيجاد اأبعاد جديدة لها بني 
النا�س واملوؤ�ش�شات وال�شركات واالإ�شهام يف تر�شيخ مكانة دولة االإمارات كوجهة 
اأنحاء  ثقافية مزدهرة قادرة على ا�شتقطاب املواهب وامل��وارد وال��زوار من �شتى 
تروكمي  ���ش��وزان  برعاية  الربيطانية  الفنية  االأع��م��ال  معر�س  وي��ق��ام  ال��ع��امل. 
اجلوائز  من  الكثري  على  احل��ائ��زة  التعليم  وخبرية  واملوؤلفة  االأث���اث  م�شممة 
و�شيتم على  الت�شميم يف بريطانيا.  رواد  لع�شرة من  اأعماال  املرموقة و�شي�شم 
هام�س املعر�س تنظيم �شل�شلة من احلوارات النقا�شية وور�س العمل التي يقيمها 
م�شممون بريطانيون الإتاحة الفر�س اأمام جمهور االإمارات ملتابعتهم والوقوف 

على اإبداعاتهم.

جامعة ال�سارقة تر�سخ اأهمية القراءة 
من خلل مهرجان كلنا نقراأ 

بداأت اأم�س االول فعاليات الن�شخة الثانية ملهرجان كلنا نقراأ التي تنظمها 
قيمة  تر�شيخ  بهدف  وذل��ك  ال�شارقة  جامعة  يف  الطالبات  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
الكبري  القراءة الأثرها  الطالبات وحثهم على  اأذه��ان  واأهميتها يف  القراءة 

يف تطوير الفكر و�شقل ال�شخ�شية.
ت�شمن املهرجان - الذي يقام حتت رعاية الدكتور حميد جمول النعيمي 
الفعاليات  م��ن  جمموعة   - اأي���ام  خم�شة  وي�شتمر  ال�شارقة  جامعة  مدير 
االأدبية والعلمية والثقافية منها .. ا�شت�شافة نخبة من الكتاب واالأدباء يف 
ندوات حوارية اأدبية وثقافية اإ�شافة اإىل ركن خا�س حتت ا�شم كافيه كتاب 
وركن لقراء الق�شة لالأطفال وركن تراثي ل�شرد الذكريات بجانب �شالون 
اأدبي ي�شت�شيف حوارات ثقافية واأدبية متنوعة.. ف�شال عن معر�س للكتاب 

ت�شارك فيه نخبة من دور الن�شر .
والعلوم  االآداب  ا�شت�شاف ق�شم الرتبية من كلية   .. املعر�س  وعلى هام�س 
مدر�شة  طلبة  من  جمموعة  ال�شارقة  جامعة  يف  واالجتماعية  االإن�شانية 
االأمل لل�شم التابعة ملدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية حيث قدم الطلبة 

فقرة �شرد ق�شة بلغة االإ�شارة تعبريا عن اأهمية القراءة للجميع.
مبادرة   - ن��ق��راأ  كلنا  مهرجان  �شمن   - الطالبات  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  واأط��ل��ق��ت 
.. فيما تكلفت  املجاالت  االإبداعات الطالبية يف جميع  مبدعات الكت�شاف 
وكتابة  تاأليف  من  كتب  خم�شة  وت��وزي��ع  بن�شر  والتوزيع  للن�شر  م��داد  دار 

طالبات اجلامعة.
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فــن عــربـــي

التلفزيونية؟ الدرام�  يف  جديدك  • م� 
مع  ت�شعة(  )والد  ب��ط��ول��ة  يف  اأُ����ش���ارك   -

����ش���اب���ا، وخالد  ن��ي��ك��ول  ك���ل م���ن 
وهبة  زك���ي،  وخ��ال��د  �شليم، 

جم�������������دي، وب�����ي�����وم�����ي 
ف��وؤاد، وميار الغيطي، 
البديع،  عبد  واإل��ه��ام 
ورح�������م�������ة ح�������ش���ن، 

�شويدان،  ول��ق��اء 
ودنيا امل�شري، 

�شليمان،  وحنان  را�شد،  وتهاين  �شالو�شة،  واإنعام  عابد،  وعمرو 
م�شاكل  يتناول  رومان�شي  اجتماعي  امل�شل�شل  بركات.  وحمادة 

املجتمع من خالل عدد من البنات
. توىل تاأليفه فداء ال�شندويلي، واالإخراج اأحمد �شفيق، واالإنتاج 
العام  مطلع  عر�شها  يبداأ  حلقة   60 من  وهو  ال�شباح،  �شادق 

اجلديد، ليناف�س يف املو�شم ال�شتوي املقبل.

امل�سل�سل؟ يف  دورك  عن  • م�ذا 
ب�شيطة،  فتاة  )كرمية(  �شخ�شية  اأج�شد   -
ت��ت��ع��ّر���س مل�����ش��اك��ل ع����دة م��ث��ل بقية 
اأ����ش���دق���ائ���ه���ا. ل���ن اأخ����و�����س يف 
دور  ل���ك���ن���ه  ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل، 
اأق������دم������ه  مل  ج������دي������د 

�شابقاً.

���س��ب��ب  م�������   •
على  م���واف���ق���ت���ك 

الدور؟
- هي املرة االأوىل التي 
اأقدم فيها الكوميديا، 
اإىل  ب���ح���اج���ة  وك���ن���ت 
االإطار  م��ن  اخل���روج 
فيه  و�شعني  ال���ذي 
وجاءت  املخرجون، 
لتحقق  )ك����رمي����ة( 
يل ذلك من خالل 
تقدم  ����ش���خ�������ش���ي���ة 
املوقف،  ك��وم��ي��دي��ا 
اأن  ع�������ن  ف�����������ش�����اًل 
اأحد  ���ش��ف��ي��ق  اأح���م���د 
املخرجني املتميزين، 
وق����������دم����������ت م�������ع�������ه يف 
امل��ا���ش��ي )يون�س  رم�����ش��ان 
جناحاً  وح���ق���ق  ف�������ش���ة(،  ول�����د 
ك��ب��رياً، ك��ذل��ك امل��ن��ت��ج ال��ك��ب��ري �شادق 
االآن،  ال�شاحة  املنتجني يف  اأهم  اأحد  ال�شباح 
واأعمايل معه ناجحة كلها، باالإ�شافة اإىل فريق 

العمل املتميز.

و)ال�سبع  ال��روح��ي(،  )الأب  م�سل�سلي  رف�ست  مل���ذا   •  
بن�ت(؟

الُنقلي وفريق )ال�شبع  اأمتنى العمل مع املخرج حممد  - كنت 
بنات(، ومع املخرج بيرت ميمي والنجم الكبري حممود حميدة 
�شفيق و�شادق  اأحمد  لكن كنت وقعت مع  ال��روح��ي(،  )االأب  يف 
ال�شباح على )والد ت�شعة(، ومن ال�شعب امل�شاركة يف اأكرث من 
60 حلقة،  على  تزيد  الثالثة  االأعمال  وه��ذه  م�شل�شل طويل، 
وحت��ت��اج اإىل جم��ه��ود ك��ب��ري، وك���ان ق���راري االع��ت��ذار ع��ن اثنني 

منها.

• معنى ذلك اأنك قررت امل�س�ركة يف اأعم�ل اأقل الفرتة 
املقبلة.

 60 م��ن  م��ك��ون��اً  م�شل�شاًل  ل��ك��ّن  املعنى حت��دي��داً.  ب��ه��ذا  لي�س   -
حلقة يحتاج اإىل جمهود كبري وال بد من التفرغ له كي ينتهي. 
عموماً، ثمة �شخ�شيات �شعبة ال بد من التفرغ التام لها، وثمة 
اأخرى رغم �شعوبتها من املمكن تقدميها مع عمل  �شخ�شيات 

اآخر. يف النهاية، يتعلق االأمر بطبيعة العمل وال�شخ�شية.

الفرته  عمل  م��ن  اأك��رث  يف  �ست�س�ركني  اأن��ك  ت��ردد   •
املقبلة.

العزيز،  ك��رمي عبد  النجوم  ف��ع��اًل يف )ال��زي��ب��ق( م��ع  اأُ���ش��ارك   -
وكارمن  اجل��ي��ار،  وه���ادي  الغفور،  عبد  وري��ه��ام  منري،  و�شريف 
النجوم  وع��دد كبري من  و�شلوى عثمان،  زكريا،  لب�س، وطلعت 
عبد  وائ���ل  واإخ����راج  يو�شف  ول��ي��د  تاأليف  م��ن  امل�شل�شل  ال��ع��رب. 
مطلع  امل�شرية  العامة  امل��خ��اب��رات  ملفات  م��ن  م�شتوحى  اهلل، 
�شخ�شية  خ��الل  من  الثالثة،  االألفية  بداية  حتى  الت�شعينيات 
عمر )عبد العزيز( وهو فني كامريات، وخالد �شربي اأبو علم 

�شابط املخابرات امل�شري )�شريف منري(.

العمل؟ يف  دورك  عن  • م�ذا 
من  فتاة  العزيز)عمر(،  عبد  كرمي  �شقيقة  �شخ�شية  اأُج�شد   -
الطبقة املتو�شطة طيبة، وعالقتها باأخيها جيدة، ولكن حتدث 

تطورات توؤدي اإىل تبدل يف �شخ�شيتها.

ولكنه�  ف�س�يل  ملنة  ك�نت  ال�سخ�سية  هذه  اأن  تردد   •
اعتذرت.

- غري �شحيح، عند تعاقدي على العمل مع وائل عبد اهلل كانت 
العمل من خالل  اأنها �شمن فريق  منة موجودة، وعلمت منه 

�شخ�شية اأخرى ثم اعتذرت. ولكن رغم ذلك فاإن اعتذار زميلة 
اأو ي�شتدعي  ال�شخ�شية  ُيقلل من  امل�شاركة يف عمل ال  عن عدم 
اأن اأرف�شها، كما حدث ورف�شت بدوري اأدواراً وقدمتها زميالت 

غريي.

بعد  رم�س�ن  يف  ث�نيً�  ج��زءًا  للعمل  اأن  اأي�سً�  تردد   •
املقبل، م� �سحة هذا؟

- �شمعت ذلك فعاًل من خالل �شركة االإنتاج وفريق العمل، لكن 
اأقدمها وهل �شتكون  اأعرف م�شري ال�شخ�شية التي  بالطبع ال 
موجودة اأم ال، ال �شيما اأن املوؤلف وليد يو�شف مل ينته من كتابة 
اجلزء االأول بعد. ولكن بالطبع اأمتنى امل�شاركة يف اجلزء الثاين 

ب�شرط اأن ي�شهد تطورات ت�شتدعي �شناعته.
جن�حً�  الراهنة  الدرامية  الأعم�ل  قق  حتحُ ل  مل�ذا   •

يوازي امل�سل�سالت يف امل��سي؟
ك��ب��رياً من  درام��ي��ة حققت جن��اح��اً  اأع��م��ال  العك�س، ثمة  - على 
وغريها.  و)االأ���ش��ط��ورة(  الن�شا(  و)�شجن  ح��الل(  )اب��ن  بينها 

ولكن عموماً، اختلفت طبيعة الزمن و�شغوط احلياة الكثرية 
قللت من تركيز النا�س على الدراما، ف�شاًل عن اأن عدد االأعمال 

ازداد اأ�شعافاً.
اثنني،  اأو  م�شل�شاًل  تعر�س  واح���دة  قناة  تتوافر  كانت  ق��دمي��اً   

ويتابعها الكل.
 كذلك ال نن�شى اأن عدم ارتباط االأعمال قدمياً مبو�شم عر�س 

يجب اللحاق به كان يعّزز دقتها وجودتها.

ال�سينم�؟ عن  ابتع�دك  �سبب  عن  • حدثين� 
- ال �شبب حمدداً. كان معظم االأدوار اجليدة التي ُعر�شت عليَّ 
وقدمتها من خالل الدراما التلفزيونية، وال اأف�شل امل�شاركة يف 
اأي عمل ملجرد احل�شور يف ال�شينما، الأنه �شي�شرين على املدى 

البعيد �شواء يف ال�شينما اأو الدراما(.
مل  ح��ال  ويف  اجليد،  ال�شينمائي  الفيلم  انتظار  يف  اأنها  وتوؤكد 
االأخرية  يف  جنحت  اأنها  مو�شحة  ال��درام��ا،  يف  �شتبقى  يتوافر 

وقدمت اأعمااًل جيدة اأّكدت مكانتها لدى اجلمهور.

ق�درة(؟ )�ست�ت  م�سل�سل  ا�سم  تغيري  �سبب  اأنك  • تردد 
- لي�س حتديداً. اعرت�شت على ا�شم امل�شل�شل االأول )ن�شوان قادرة(، و�شرحت 
وجهة نظري للمنتج واملخرج. يف راأيي، ال تليق كلمة )ن�شوان( باأن تت�شّدر 
ا�شم عمل درامي، الأن ثمة م�شطلحات يف جمتمعنا تفهم باأكرث من 
معنى، من بينها )ن�شوان(. فمعناها الدارج يف قامو�شنا امل�شري 
جريء وفج، رغم اأنها ال حتمل اإي ابتذال يف احلقيقة. لذا كان 
من اللطيف تغيري العنوان اإن مل يكن ي�شر ذلك ب�شياق العمل، 

وفعاًل وجدت تاأييداً لوجهة نظري.

)�ست�ت  يف  دورك  حول  الفعل  ردود  عن  حدثين�   •
ق�درة(.

ومل  الكبري،  النجاح  العمل  يحقق  اأن  قوية  مفاجاأة  كانت   -
بتعّلق  ب��ل  ال��ك��ب��رية،  امل�شاهدة  بن�شب  مبا�شرة  ذل��ك  يرتبط 
اجل��م��ه��ور ب��ال�����ش��خ�����ش��ي��ات. م���ن ج��ه��ت��ي، م��ن��ذ اط��ل��ع��ت على 
اأبرزها  ع��دة  الأ�شباب  امل�شل�شل  ينجح  اأن  توقعت  ال�شيناريو 
وريهام  �شربي  عبري  �شيما  ال  ج��داً،  مميز  العمل  فريق  اأن 
�شعيد، كذلك الق�شة جديدة وتعالج ق�شية مهمة و�شائكة 
هي ملف اخلادمات، ومت�س بيوتاً م�شرية كثرية. واأكرث 
ما اأده�شني تعلق اجلمهور بالعمل من احللقات االأوىل، 

وهو ما ظهر وا�شحاً عرب مواقع التوا�شل االجتماعي.

ممدوح  املنتج  م��ع  ال��ت��ع���ون  م��ن  تقلقي  اأمل   •
كثريين  فن�نني  مع  اأزم�ته  بعد  خ�سو�سً�  �س�هني، 

من بينهم خ�لد ال�س�وي؟
اأح��دث��ك ع��ن جتربتي م��ع مم���دوح �شاهني. مل  - دع��ن��ي 
التي  اأزم��ات معه على م��دار االأعمال كافة  اأتعر�س الأي��ة 
تعاونا فيها، وهي )ري�س نعام( يف بداية امل�شوار، ثم )الزوجة 
العزيز(،  عبد  و)���ش��ارع  و)ال�شعلوك(،  و)ق��ل��وب(،  الثانية(، 
اأنني  و)�شتات قادرة( هو العمل ال�شاد�س معه، ومن املنطقي 

ال اأحكم عليه �شوى من جتاربي ال�شخ�شية معه.

التع�ون؟ هذا  ترين  • كيف 
- �شاهني اإن�شان حمرتم جداً، ولكن لالأ�شف يف الفرتة املا�شية 
تعّر�س رجال اأعمال ومنتجون يف �شتى املجاالت الأزمات مالية، 

ا�شرتداد  تاأخر  ب�شبب  ال�شحف  ق��راأت يف بع�س  اأحدهم، كما  كان هو  ورمب��ا 
كي  �شبباً  ي�شّكل  ذل��ك  ولكّن  اأعماله.  ا�شرتت  التي  الف�شائيات  من  اأم��وال��ه 
اأ�شرب عليه اإن مّر باأزمة وطلب مني االنتظار. اإال اأنني للحقيقة مل اأتعر�س 
لذلك، وكان من جهته ملتزماً جداً معي يف عقودي اأثناء تعاوننا يف االأعمال 

ال�شابقة.

للعمل؟ ال�سديدة  حم��ستك  �سبب  • م� 
عالية،  بحرفية  املكتوب  وال�شيناريو  الن�س  مقدمها  يف  عدة  عوامل  ثمة   -
به  جمعتني  ال��ذي  �شاهني  مم��دوح  املنتج  مع  التعاون  تكرار  اإىل  باالإ�شافة 

جتارب ناجحة للغاية، ف�شاًل عن عر�س العمل خارج ال�شباق الرم�شاين.

رم�س�ن؟ خ�رج  العمل  تف�سلني  • هل 
- اأعتقد اأن الفنانني كلهم يف�شلون مثلي الهروب من ازدحام رم�شان الأنه 
يظلم اأعمااًل عدة ال يجد اجلمهور وقتاً مل�شاهدتها. عندما جتد ما بني 40 
و50 م�شل�شاًل يف التوقيت نف�شه �شتتابع اأربعة م�شل�شالت على اأكرب تقدير، 
�شيما  ب�شبب توقيت عر�شه، ال  امل�شل�شل يحقق م�شاهدة كربى  اأن  والدليل 
تنجح  كذلك  �شديدة.  ح��رية  يف  امل�شاهد  ي�شع  م��ا  ق��وي��ة،  كافة  االأع��م��ال  اأن 

امل�شل�شالت التي اأخفقت يف رم�شان كعر�س ثان خارجه.
العك�س، حّقق  اأق��دم عمال ًيف رم�شان. على  اأن  اأح��ب  ال  اأنني  ذل��ك  يعني  ال 
)فوق م�شتوى ال�شبهات( مثاًل جناحاً الفتاً، ولكن اأف�شل احل�شور خارج هذا 

املو�شم، كي ي�شاهد اجلمهور امل�شل�شل من دون �شغط.

على  �سغف(  )جرمية  يف  دورك  تف�سلني  ب�أنك  �سرحت  مل���ذا   •
�سخ�سيتك يف )�ست�ت ق�درة(؟

اأكرث من �شخ�شية  اأحّب �شخ�شية ج�شدتها  اأن  - لي�س �شحيحاً، فال ميكن 
اأخرى ل�شبب واحد هو اأنني ال اأقّدم �شيئاً اإال واأنا مقتنعة ومتعلقة به للغاية، 
جيدة،  اإيّل  بالن�شبة  التجربة  ك��ان��ت  �شغف(.  )ج��رمي��ة  ب���  �شعيدة  كنت  ل��ذا 
الثاين على قناة غري م�شفرة، حينما حقق م�شاهدة  عند عر�شه  خ�شو�شاً 

اأعلى، وهو اأمر اأ�شعدين.

الفنية؟ لدوارك  حت�سري  • كيف 
ا�شتلهام من الواقع

م��وج��ودة يف  بالبحث عن من��اذج  اأب���داأ  �شيناريو جيد،  علّي  ُيعر�س  - عندما 
ا�شتلهام  يف  اأرغ��ب  الأنني  �شاأج�شدها،  التي  ال�شخ�شية  مع  تت�شابه  املجتمع 

�شعبياً مل يحتج  دوراً  ق��ادرة(  )�شتات  اأوؤدي يف  الواقع. مثاًل،  تفا�شيلها من 
مني اإىل جمهود كبري، الأن تفا�شيل احلارة ال�شعبية نعرفها جميعاً، ف�شاًل 
عن اأن ق�شية اخلادمات ع�شتها يف حياتي من خالل تغيري اأكرث من خادمة 
يف منزيل ومنزل والدتي، ولديَّ حكايات عدة من �شديقاتي حولهن، وحول 
انت�شار اخلادمات االأجنبيات، و�شبب تف�شيل االأ�شر امل�شرية لهن، باالإ�شافة 
اإىل امل�شاكل التي تنتج عن وجودهن. لذا مل اأ�شعر بغرابة يف مو�شوع امل�شل�شل. 
لكن يجب اأن نراعي يف النهاية باأنه يناق�س الق�شية من منظور درامي ولي�س 

تربوياً اأو تعليمياً.

جنحت يف الدرام� وقدمت اأعم�ًل جيدة اأّكدت مك�نتي لدى اجلمهور

�سهر ال�سايغ: ال اأف�سل امل�ساركة يف اأي عمل ملجرد احل�سور يف ال�سينما

ازدح�م رم�س�ن يظلم اأعم�ًل عدة ل يجد اجلمهور وقتً� مل�س�هدته�

جنلء بدر: الن�ض وال�سيناريو املكتوب بحرفية عالية �سبب جناح اي عمل

جذبت الفن�نة �سهر ال�س�يغ اأنظ�ر اجلميع منذ 
ومتيزت  ن�جحة،  اأعم�ل  يف  �س�ركت  بدايته�. 
يف الأدوار النف�سية ال�سعبة، وب�سخ�سية بنت 
�س�رك راهنً� يف بطولة )ولد  البلد املظلومة. تحُ
ت�سعة( من 60 حلقة، وبداأت من فرتة قليلة 
للمو�سم  )الزيبق(  م�سل�سل  يف  دوره�  ت�سوير 
واجلديد  اأعم�له�،  اأح��دث  عن  الرم�س�ين. 

لديه�، ك�ن معه� هذا احلوار:

تعي�س الفن�نة امل�سرية جنالء بدر انتع��سً� دراميً�، بعد عر�س اأكرث من عمل ن�جح له� اأخريًا. يف حواره� هذا تتحدث جنالء عن م�س�ريعه� 
الأخرية، وحقيقة خالفه� مع املنتج ممدوح �س�هني، ب�لإ�س�فة اإىل دوره� يف تغيري ا�سم م�سل�سل )�ست�ت ق�درة(.
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التدخني ي�ستحوذ على 6 % من نفقات ال�سحة عامليًا
اأن التدخني يكلف  "توباكو كونرتول" درا�شة جديدة توؤكد   ن�شرت جملة 
غاليا ال �شيما يف الدول النامية، اإذ ي�شتحوذ على 6 % تقريبا من النفقات 
العاملية املكر�شة لل�شحة و2 % من اإجمايل الناجت الداخلي العاملي على ما 

اأظهرت اول درا�شة اجنزت بهذا ال�شاأن.
وك�شفت الدرا�شة اأن الكلفة االجمالية للتدخني و�شلت اىل 1436 مليار 
دوالر يف العامل من بينها 40 % يف الدول النامية. و�شددت الدرا�شة على 
ذات  ال���دول  على  رك��زت  انها  اال  التدخني  كلفة  تناولت  �شابقة  ابحاثا  ان 

املداخيل العالية.
وجمع الباحثون يف اطار هذه الدرا�شة بيانات يف 152 دولة متثل 97 % 

من جممل املدخنني يف العامل.
وقيم الباحثون كلفة التدخني مع احت�شاب النفقات املبا�شرة )الدخول اىل 
ا�شا�س  على  حتت�شب  التي  املبا�شرة  غري  والنفقات  والعالجات(  امل�شت�شفى 

االنتاجية الفائتة ب�شبب االمرا�س والوفيات املبكرة.

علماء يكت�سفون البكترييا امل�سئولة عن الوالدة املبكرة
 ك�شفت نتائج درا�شة جديدة اأن هناك نوعا من البكترييا تظهر فى املهبل 
اإن  ال��درا���ش��ة  وق��ال��ت  املبكرة،  ل��ل��والدة  التعر�س  خطر  ترفع  ال��رح��م  وعنق 
ون�شاط  وج��ود  تعزز  عالجات  اإىل  التو�شل  اإىل  ي��وؤدى  قد  االكت�شاف  ه��ذا 
خطر  ملنع  كو�شيلة  البكترييا  ه��ذه  وج��ودة  من  احل��د  اأو  املفيدة  البكترييا 

التعر�س الوالدة املبكرة.
فى  بن�شلفانيا  جامعة  م��ن  الباحثني  م��ن  جمموعة  ال��درا���ش��ة  بهذه  وق��ام 
الن�شاء  الأم��را���س  االأمريكية  املجلة  فى  النتائج  ه��ذه  ن�شر  ومت  فيالدلفيا 
والوالدة ونقلها موقع Medical News Today. وتقول الدرا�شة 
ال�37  اأ�شبوعه  احلمل  يكمل  اأن  قبل  حت��دث  التى  هى  املبكرة  ال���والدة  اإن 
الذين مل يبلغوا  العامل، خا�شة  الرئي�شى لوفاة االأطفال فى  ال�شبب  وهو 

اخلم�شة اأعوام. 
ب�شكل كبري بني عامى  املبكرة قلت  ال��والدة  اأن معدالت  الدرا�شة  واأ�شافت 
يتعر�شون  الذين  االأطفال  واأن  االأخ��رية،  االآونة  وفى  و2014   2007
للوالدة املبكرة يواجهون م�شاكل �شحية خطرية التى قد ت�شبب وفاة هوؤالء 
الطفل م�شاكل فى  اأن يجد  احل��ال��ة  ه��ذه  اأه��م م�شاعفات  وم��ن  االأط��ف��ال 
التنف�س وفقدان الروؤية وتاأخر فى النمو وفقدان الروؤية وال�شلل الدماغى 

و�شعف ال�شمع.
املهبلية  امل�شحات  فى  اجلراثيم  بفح�س  الدرا�شة  هذه  فى  الباحثون  وق��ام 
اأثناء احلمل وق�شموهن اإىل  اأوق��ات خمتلفة   3 ل�1500 ام��راأة حامل فى 
ثالث جمموعة، اأول جمموعة مت فح�س ال�شيدات احلوامل فى الفرتة ما 
بني االأ�شبوع 16 وال�20، واملجموعة الثانية �شملت ال�شيدات احلوامل فى 
الفرتة بني االأ�شبوع ال�20 وال�24، واملجموعة الثالثة �شملت ال�شيدات فى 

فرتة احلمل بني ال�24 وال�28.
اأن��واع معينة  بوجود  ارتبط  املبكرة  ال��والدة  اأن خطر  البحث  ووج��د فريق 
من اجلراثيم عند بع�س ال�شيدات، فوجد الباحثون اأن زيادة عدد بكترييا 
"امللبنة املهبلية" ارتبطت بانخفا�س خطر الوالدة املبكرة، بينما زيادة عدد 

البكترييا الالهوائية ت�شببت فى زيادة خماطر التعر�س للوالدة املبكرة.

؟ املتحدة  الولي�ت  ا�ستقالل  اأعلن  • متى 
�شهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ا�شتقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان االحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�س 
م�شاهري  فيها  عاونه  االع��الن  وثيقة  من  االأعظم  اجل��زء  جيفر�شون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  م�  وعلى  ؟  بنغالدي�س  كلمة  معنى  • م� 

يطلق ا�شم بنغالدي�س على مكان يعرف �شابقا با�شم )باك�شتان ال�شرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

والنب�ت�ت؟  احليوان�ت  اأعم�ر  يف  ال�سحيحة  الق�عدة  هى  • م� 
القاعدة ال�شحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�شرات ما ال يعي�س يف طور البلوغ اأكرث من �شاعات 
بينما يطول عمر ال�شالحف واالإن�شان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�س بع�س 

االأ�شجار اآالف ال�شنني. 

االإن�شان  على  �شار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�شروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
�شام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل اال�شفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�شرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على االإن�شان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها تاأثري �شام على االإن�شان .. و هذه املادة ال�شامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�شبي لالإن�شان. 
ن�شبة  ارتفاع  على  يق�شي  فهو   .. القلبية  باالأزمات  االإ�شابة  مينع  املدم�س  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�شرتول يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الفول املدم�س ن�شبة واحد باملئة من 

ت�شلب ال�شرايني. 
اليمنى.  االأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 

الفك.  ع�شلة  هي  االإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

اأحما�س  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�شو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�شكر.

املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�س واللحم واالأجا�س والفول واحلنطة  اأن نق�س فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف االأع�شاب وام�شاكا حاّدا . 

الليل والنهار

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

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الليمون

الب�شرة  ذوات  خا�شة  يفيد  فهو  وب��ذل��ك  للم�شام  قاب�شة  ك��م��ادة  ي�شتخدم 
من  بها  يلت�شق  وم��ا  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  لرت�شب  تتعر�س  حيث  الدهنية 
قاذورات مب�شام اجللد.  ولهذا الغر�س ت�شتعمل طبقة رقيقة من الع�شري 
اأن جتف متاماً. ويكرر هذا  بعد  الفاتر  باملاء  ت�شطف  الوجه، ثم  ده��ان  يف 
الدهان.  كما ي�شتخدم ع�شري الليمون كم�شاد للنم�س اأو ُبقع الوجه حيث 
بدعكها  االأ���ش��ن��ان،  فرة  �شُ الإزال���ة  كذلك  وي�شتخدم  اإخفائها.  على  ي�شاعد 

بالع�شري ب�شفة متكررة

مثل  العاطفي  اال�شطراب  اأن  حديثة،  علمية  درا�شة  ك�شفت   
االإ�شابة  خطر  من  ترفع  اأن  ميكن  واالكتئاب  والقلق  التوتر 
من  واح���د  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو���ش��ح  ال��ث��ل��ث،  بن�شبة  بال�شرطان 
من  يعانون  الربيطانية  املتحدة  اململكة  يف  اأ�شخا�س   10 كل 
القلق اأو االكتئاب، الذي يثري خطر املوت من �شرطان االأمعاء 

والربو�شتاتا و�شرطان البنكريا�س.
ووفقاً ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، التى ن�شرت تقريرا 
االكتئاب يجعل  اإن  الباحثون  الدرا�شة قال فيه  �شحفيا حول 
امل�شابني به اأكرث عر�شة للتدخني وتناول امل�شروبات الكحولية، 

واأقل احتماال ملمار�شة التمارين الريا�شية.
 واأ����ش���ار ال��ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة اأدن�����ربة، وج��ام��ع��ة ���ش��ي��دين يف 
وظيفة  ي�شرب  ق��د  العاطفي  اال���ش��ط��راب  اأن  اإىل  اأ���ش��رتال��ي��ا، 

املناعة ويتلف احلم�س النووي.
درا�شة،   16 مبراجعة  الباحثون  قام  الدرا�شة،  نتائج  ولتاأكيد 
الربيطانية،  املتحدة  اململكة  يف  �شخ�س  األ��ف   163 ت�شمنت 
جميع  من  امل��وت  خطر  يرفعان  واالكتئاب  القلق  اأن  ووج���دوا 

اأنواع ال�شرطان مبعدل 32%.
وقال معد الدرا�شة الدكتور "ديفيد باتي"، من جامعة اأدنربة، 
كانت  لالإكتئاب  عر�شة  االأك��رث  الفئة  يف  الوفيات  معدالت  اإن 
واملريء  والبنكريا�س  الربو�شتاتا  االأم��ع��اء،  ل�شرطان  عر�شة 

و�شرطان الدم.
 واأن كل اأمرا�س ال�شرطان مرتبطة بنمط احلياة والتي ميكن 
اأن تزداد �شوءاً ب�شبب االإفراط يف تناول الطعام اأو عدم ممار�شة 

الريا�شة.

القلق واالكتئاب يرفعان خطر االإ�سابة بال�سرطان مبعدل الثلث

ن�سر ملكي مدرب على �سبط الط�ئرات بدون طي�ر التي حتلق بطريقة غري �سرعية خالل تدريب�ت ع�سكرية 
يف ق�عدة مونت دي م�ر�س�ن اجلوية، جنوب غرب فرن�س�. )اأ ف ب(

كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�شبح، ثم قلياًل من ال�شطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�شرك  الطعام اخلفيف، يح�شر طبقاً من  ال�شالة وبع�س  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�شم قلياًل، بع�س اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�س االأفكار واملالحظات.. اأ�شياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�شطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�شة واأنت ال ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة.. اآه الأ�شمع بع�س 
املو�شيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�شرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد االأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار 42 �شاعة �شكت االأب قلياًل ثم قال ح�شناً لك ما تريد غداً 

�شيكون النهار 42 �شاعة.
جاء رمزي من املدر�شة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�شل 
وعندما حل امل�شاء وكان االأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد االنتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�س قلياًل ثم اأن ي�شلي وير�شم ويدق بع�س االأحلان على البيانو ويدون بع�س مالحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�شل اإىل مرحلة ال ي�شتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ال ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق.. ا�شتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�شر يوماً درا�شيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �شاعة فهم رمزي �شوؤال والده وقال ال يا اأبي لبدنك عليك حق و�شبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.


