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زوجان ياأكالن 3 مر�ت �أ�سبوعيا فقط

باالكتئاب  ي�شعرون  الوزن  الإنقا�ص  اأنظمة غذائية  النا�ص  يتبع  حني 
وال�شيق لتناول كميات قليلة من الطعام. وقد يثور كثريون لو تاأخر 
الطعام لبع�ص الوقت. لكن هناك راأياً اآخر الأكاهي ريكاردو وكاميال 

كا�شتيلو.
الربيطانية- ال  فالزوجان -بح�شب ما ذكرته �شحيفة )ديلي ميل( 
يتناوالن الطعام �شوى ثالث اأو اأربع مرات اأ�شبوعياً، ويتمثل طعامهما 

يف مرق اخل�شروات اأو مرق الفاكهة!
االأمريكية  كاليفورنيا  والي��ة  بني  يعي�شان  اللذان  ال��زوج��ان،  ويقول 
الب�شر  ب��اأن  ويوؤمنان  باجلوع،  ال�شعور  ن�شيا  اإنهما  االإك���وادور،  ودول��ة 
ميكنهم البقاء على قيد احلياة من خالل »الطاقة املوجودة يف الكون 

ويف اأنف�شهم«.
االعتماد  يف  ا�شتمرت  االأول  حملها  وخ��الل  طفلني،  كاميال  واأجنبت 
اأطعمة �شلبة  تناولت  لكنها  اأ�شبوعياً،  لب�شع مرات  املرق  تناول  على 

خم�ص مرات فقط طوال �شهور احلمل الت�شعة.
وقالت كاميال: ميكن اأن يعي�ص الب�شر ب�شهولة بدون طعام، طاملا اأنهم 

مت�شلون بالطاقة املوجودة يف كل االأ�شياء ومن خالل التنف�ص.
واأ���ش��اف��ت مل���دة ث���الث ���ش��ن��وات، اأك���اه���ي واأن����ا مل ن��اأك��ل اأي ���ش��يء على 
كنا يف  اإذا  االأح��ي��ان مثاًل  ناأكل فقط يف بع�ص  واالآن نحن  االإط���الق، 

منا�شبة اجتماعية اأو اإذا كنت اأريد بب�شاطة اأن اأتذوق الفاكهة.
اجلوع  ك��ان  التنف�شي.  احل��م��ل  م��ار���ش��ت  االأول،  طفلي  م��ع  وت��اب��ع��ت: 
اإح�شا�شاً غريباً بالن�شبة يل، فاأنا اأعي�ص على ال�شوء ب�شكل كامل ومل 

اآكل �شيئا.
وقالت: كانت اختبارات الدم التي كنت اأجريها كل ثالثة اأ�شهر جيدة، 

واأجنبت طفال ذكراً يتمتع بال�شحة.
لكونها  �شعادة  واأك���ر  �شحة  اأك��ر  باأنها  ت�شعر  اإن��ه��ا  كاميال  وت��ق��ول 
تنف�شية ، وت�شري اإىل اأن نظامها الغذائي الغريب �شاعدها يف تنظيم 

وزنها والق�شاء على اأي اأعرا�ص ملتالزمة فرتة ما قبل احلي�ص.

كيف حتمي نف�سك عند �لتعر�ض لهجوم ب�سكني؟
ت�شكل االعتداءات بال�شكاكني واالأ�شلحة البي�شاء م�شكلة يف العديد 
من البلدان، حيث ي�شهل احل�شول عليها من املتاجر، باملقارنة مع 
االأ�شلحة النارية االأعلى �شعراً، والتي حتتاج اإىل تراخي�ص وغريها 

من االإجراءات القتنائها.
وان�شم اثنان من خرباء االأمن اإىل اجلهود التي تبذلها احلكومة 
تزايدت  والتي  بال�شكاكني،  الطعن  الربيطانية، للحد من ظاهرة 
االأخ������رية، وذل����ك ع��رب م��ق��ط��ع فيديو  االآون�����ة  م��ل��ح��وظ يف  ب�شكل 
ي�شرحان فيها كيفية تفادي التعر�ص للطعن بال�شكني يف ال�شارع، 

بح�شب ما اأوردت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويف الفيديو يظهر اخلبري يف فنون الدفاع عن النف�ص مات فيدي�ص 
براون  م��ارت��ن  ب��ه  يطعن  اأن  وي��ح��اول  وه��م��ي��اً،  �شكيناً  يحمل  وه��و 
الو�شائل  االأخري  االأبي�ص، وي�شرح  البيت  ال�شابق يف حماية  اخلرب 

ال�شحيحة للدفاع عن النف�ص وجتنب التعر�ص لطعنات خطرية.
يف البداية، ين�شح براون برمي اأي �شيء حتمله مثل كوب الع�شري اأو 
املفاتيح على وجه املُهاجم لت�شتيته، ومنعه من توجيه طعنة دقيقة 
باجتاهك. بعد ذلك عليك اأن جتري باأق�شى �شرعة اإىل مكان اآمن، 
يجب  للمراأة،  وبالن�شبة  املُعتدي.  مع  ا�شتباك  يف  الدخول  وجتنب 

خلع احلذاء ذو الكعب العايل، حتى تتمكن من اجلري.
ميكن  اآي���ب���اد،  اأو  كمبيوتر  ج��ه��از  اأو  حقيبة  حت��م��ل  ك��ن��ت  ح���ال  يف 
اإىل  الو�شول  من  الطعنة  ومنع  مبدئياً،  الهجوم  ل�شد  ا�شتعماله 
ج�شدك، وك�شب بع�ص الوقت، لتتمكن من الهرب بعيداً عن املكان.

ويقول براون اإن معظم الطعنات القاتلة توجه اإىل الناحية الي�شرى 
من اجل�شم، وذلك الأن معظم املهاجمني ي�شتخدمون اليد اليمنى، 
ويفر�ص ذلك �شرورة حماية اجلهة الي�شرى وخا�شة القلب، وذلك 
با�شتخدام الذراعني، ومن ثم دفع املهاجم بعيداً والهرب من املكان 

يف احلال.
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دوالر مليون  "�سيلفي" بـ8.9 
اأول لوحة الإن��دي واره��ول يج�شد فيها �شورته  دار �شوثبي للمزادات  قدم 
)�شيلفي(، حيث تعر�شها للبيع ب�شعر ابتدائي 5-7 مليون جنيه اإ�شرتليني 

)6.3-8.9 مليون دوالر(.
هذا ويقام املزاد يف لندن، يوم االأربعاء 28 حزيران، بعد 30 عاما من وفاة 

الر�شام.
اأبدع اإندي وارهول هذا العمل عندما بلغ 35 من عمره، وقد ا�شتهر بر�شم 
قوارير كوكاكوال اخل�شراء، علبة ح�شاء كامبل وبلوحاته لنجمات ال�شينما 

االأمريكية قبل ذلك احلني.
قالت اإميا بايكر، املخت�شة يف الفن املعا�شر يف دار �شوثبي: ظهرت �شخ�شية، 
له  ذاتية  اأول �شورة  ب��اأن  الفذة عندما ر�شم �شورته، علما  واره��ول،  اإن��دي 
ظهرت بعد اأن حاول وكيل اأعماله اإقناعه باأن ينظر اإىل نف�شه قائال: النا�ص 

يريدون روؤيتك.
اأن  �شخ�ص  اأي  باإمكان  �شيكون  باأنه  تنباأ  ال��ذي  واره��ول  اأن  بايكر  واأ�شافت 
ي�شتهر عامليا خالل 15 دقيقة م�شتقبال، وجه اهتمامه اآنذاك اإىل جت�شيد 

�شورته.
يعترب اإندي وارهول الذي اأبدع �شورا ملارلني مونرو، وليزا مينيلي، وجيمي 
كارتر، �شخ�شية اأ�شطورية يف تاريخ فن البوب. وتبقى لوحاته الفنية من 

بني اأعمال الر�شامني املعا�شرين االأكر مبيعا.
ب�38.4   1964-1963 عام  ر�شمها  التي  الذاتية  واره��ول  �شورة  بيعت 
مليون دوالر، يف مزاد اأقامته دار كري�شتي يف نيويورك، يف اأيار عام 2011، 
بينما بيعت لوحته التي اأبدع فيها قارورة كوكا كوال ب�57.2 مليون دوالر، 

يف مزاد عام 2013.

ما �لثمن �لذي دفعه 
رجل ��ستفز خنزيًر�؟

مك�شيكي م�شرعه،  لقي �شاحب مزرعة 
يف  ح�شا�ص  م��ك��ان  خنزير  ق�شم  اأن  بعد 
بهجوم  ي����ده،  م��ن  اأ���ش��اب��ع  ج�����ش��ده و3 
وهو  للخنزير  ال��رج��ل  ا���ش��ت��ف��زاز  نتيجة 

ثمل.
وذك������رت ت���ق���اري���ر ���ش��ح��ف��ي��ة حم��ل��ي��ة اأن 
عاد  ع��ام��ا،   60 البالغ   بابلو،  ماجويل 
من حانة وهو ثمل اإىل مزرعته يف بلدة 
“�شان لوكا�ص” بوالية اأوجيتالن جنوب 
اخلنزير  با�شتفزاز  وب��داأ  املك�شيك،  غرب 

يف مزرعته ب�شربه ومطاردته.
واأ�شارت التقارير اإىل اأن اخلنزير اأ�شيب 
باإيقاعه  �شاحبه  وهاجم  غ�شب،  بنوبة 
على االأر�ص وع�شه ب�شع مرات؛ ما اأدى 
و3  ج�����ش��ده  يف  ح�شا�ص  ج���زء  ق�شم  اإىل 

اأ�شابع من يده.
وقالت اإنه مت نقل ماجويل للم�شت�شفى، 
اإج���راء جراحة  اإىل  االأط��ب��اء  �شارع  حيث 
اأن��ه تويف بعد ذلك ب�شبب  اإال  عاجلة له، 
ع���ن ع�شات  ن��اج��م��ة  ب��ك��ت��ريي��ة  ع�����دوى 

اخلنزير.

�لت�سحر ميتد �إىل 70 % 
من �أر��سي �إ�سبانيا

امتد  ال��ت�����ش��ح��ر  اأن  خ�����رباء  اأك�����د 
م�شاحة  م����ن   70% ن���ح���و  اإىل 
التخطيط  �شوء  ب�شبب  اإ�شبانيا، 
الطبيعية  امل��وارد  ا�شتغالل  و�شوء 

وبخا�شة املياه. 
وت�����زام�����ن�����اً م�����ع ال�����ي�����وم ال���ع���امل���ي 
خاميي  ال��ع��امل  اأو���ش��ح  للت�شحر، 
يف  املجال  بهذا  اخلبري  مارتينيز، 
العلمية  للبحوث  االأع��ل��ى  امل��رك��ز 
الت�شحر  ب���ني  ال���ف���رق  ب��اإ���ش��ب��ان��ي��ا 

وال�شحاري. 
اأنظمة  ه��ي  ال�����ش��ح��اري  اإن  وق���ال 
ال�شديد،  تنتج عن اجلفاف  بيئية 
ه���ي عملية  امل��ق��اب��ل  ال��ت�����ش��ح��ر يف 
الب�شرية  ال��ت��دخ��الت  ع��ن  ناجمة 
غري املنا�شبة، والتخطيط ال�شيء 

للموارد الطبيعية. 
الطبيعية  ال�شحاري  وفيما تكون 
البيئي  بالتنوع  غنية  بيئة  اأنظمة 
الخ������ت������الف درج������������ات احل����������رارة 
وال���رط���وب���ة ف��ي��ه��ا ل���ي���اًل ون����ه����اراً، 
خ�شبة  اأرا���ش��ي  الت�شحر  يحتاج 
احلياة  ف���ق���دان���ه���ا  اإىل  وي���������وؤدي 

النباتية والتنوع احليوي بها. 
العمل  ب��رن��ام��ج  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���اً 
التابعة  الت�شحر،  �شد  ال��وط��ن��ي 
والبيئة  وال�شيد  ال��زراع��ة  ل���وزارة 
واالأغ����ذي����ة، ف����اإن اأك����ر م��ن ثلثي 
اأرا�������ش������ي اإ����ش���ب���ان���ي���ا ت����ع����اين من 

الت�شحر. 

مقاتل رو�سي ي�سحق نظريه 
�الأمريكي يف 35 ثانية

اك����ت���������ش����ح ال������رو�������ش������ي ����ش���ريغ���ي 
االأمريكي  غ���رمي���ه  خ���اري���ت���ون���وف 
الذي  ال��ن��زال  يف  �شاكودجا،  ت��ريي 
ج��م��ع��ه��م��ا، اخل��م��ي�����ص امل���ا����ش���ي، يف 
 M-1" دورة  وذل���ك، يف  ال�����ش��ني، 
للفنون   ،"Challenge 80

القتالية املختلطة.
ومل ميهل املقاتل الرو�شي خ�شمه 
االأ�شل،  ال��ك��ام��ريوين  االأم��ري��ك��ي، 
اإال 35 ثانية فقط، قبل اأن يوجه 
اليمنى،  بقب�شته  ق��وي��ة  لكمة  ل��ه 
بال�شربة  احل��ل��ب��ة،  ع��ل��ى  اأ���ش��ق��ط��ه 

القا�شية.
وح����ق����ق ����ش���ريغ���ي خ���اري���ت���ون���وف، 
البالغ من العمر 36 عاما، بذلك، 
انت�شاره اليوبيلي رقم 25، يف 31 
نزاال، خا�شها خالل 8 �شنوات من 
ريا�شة  يف  االح��رتاف��ي��ة  م�����ش��ريت��ه 

الفنون القتالية.

ويبد�أ  �لإن�����س��ان  عمر  ي��زي��د  ي���وم،  بعد  ي��وم��ا 
جلده يف فقد�ن ن�سارته وحيويته. وقد يبدو 
�ل�سخ�ص �أكرب من عمره �حلقيقي ب�سبب �فتقار 
ب�سرته للعنا�سر �لالزمة للحفاظ على حيويتها 

وجمالها.
وبدل من �لعتماد على بر�مج مثل "فوتو�سوب" 

ح��ت��ى ت��ب��دو �أ���س��غ��ر و�أك���ر 
ميكنك  �ل�����س��ور،  يف  ن�ساطا 

�مل�سادة  �لأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 
كبري  بقدر  ت�سهم  �لتي  لالأك�سدة 

و�لن�سارة  �حليوية  �إع��ادة  يف 
للجلد و�لب�سرة.

ع�سرة  باأف�سل  قائمة  يلي  وفيما 
�أطعمة م�سادة لالأك�سدة ميكنها �حلفاظ 

على ن�سارة �جللد �أو �إعادة �حليوية له:

 1(- �لتوت:
هو اأكر االأطعمة التي حتتوي على م�شادات االأك�شدة وهو 
التوت على  لب�شرة ن�شرة وحيوية. ويحتوي  غذاء مثايل 
حم�ص "االيالجيك" املهم ملنع ظهور التجاعيد. والتوت 
اأي�شا م�شدر مهم لفيتامني �شي. واإىل جانب �شحة اجللد، 
واإدارة مر�ص  املعريف،  واالأداء  للقلب،  اأي�شا مفيد  فالتوت 

ال�شكري، والتحكم يف الوزن، والوقاية من ال�شرطان.

�لرمان:  -)2
يحتوي على م�شادات اأك�شدة قوية. وي�شاعد الرمان اجللد 
فيتامني  على  اأي�شا  ويحتوي  ال�شباب.  حب  مقاومة  على 
���ش��ي. ول��ه ف��وائ��د اأخ���رى م��ن بينها ال��وق��اي��ة م��ن �شرطان 
الثدي والربو�شتاتا وخف�ص �شغط الدم والتهاب املفا�شل 

وتخفيف اآالم املفا�شل وغريها.

�لأخ�سر: �ل�ساي   -)3
ت�شاعد م�شادات االأك�شدة املوجودة بال�شاي االأخ�شر على 
االإ�شابة  خطر  لتقليل  اأي�شا  مفيد  وه��و  اجللد.  جتديد 
باالأزمات القلبية واجللطات، كما يقلل ن�شبة الكولي�شرتول 

يف الدم.

�لتفاح:  -)4
يتناولون  الذين  االأ�شخا�ص  اأن  الدرا�شات  اإحدى  اأظهرت 
بالتجاعيد  ل��الإ���ش��اب��ة   34٪ بن�شبة  عر�شة  اأق���ل  ال��ت��ف��اح 
اجل��ل��دي��ة م��ق��ارن��ة ب��ن��ظ��رائ��ه��م ال���ذي���ن ال ي��ف��ع��ل��ون ذلك. 
والتفاح غني باالألياف وفيتامني �شي وم�شادات االأك�شدة. 

واإىل جانب فوائد اجللد، ي�شاعد التفاح يف خف�ص الوزن 
وخف�ص م�شتويات ال�شكر يف الدم والوقاية من ال�شرطان.

5(- �لعنب �لأحمر:
ي��ح��ت��وي ال��ع��ن��ب االأح����م����ر ع��ل��ى م�������ش���ادات اأك�������ش���دة ذات 
االأمرا�ص  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ش��د  وع��الج��ي��ة  كيميائية  اآث����ار 
واال�شطرابات، وهو اأي�شا مفيد للب�شرة، وله قدرة هائلة 
ع��ل��ى درء ا���ش��ط��راب��ات اجل��ل��د وي��ق��ل��ل م��ن وت����رية عملية 

ال�شيخوخة.

�ل�سود�ء: �ل�سوكولتة   -)6
وحتتوي  للغاية  مغذية  الداكنة  اأو  ال�شوداء  ال�شوكوالته 
واملنجنيز  والنحا�ص  واملغني�شيوم  واحلديد  االألياف  على 
والبوتا�شيوم وغريها من العنا�شر الغذائية الهامة واملفيدة 
االأك�شدة. ووجدت  اأي�شا على م�شادات  لل�شحة. وحتتوي 
لل�شوكوالتة  املنتظم  اال���ش��ت��ه��الك  اأن  ال��درا���ش��ات  اإح���دى 
الداكنة يحمي اجللد من االأ�شرار الناجمة عن التعر�ص 
الداكنة  ال�شوكوالتة  وحت�شن  البنف�شجية.  فوق  لالأ�شعة 
م�شتويات  وتزيد  ال��دم  �شغط  وتخف�ص  امل��خ  �شحة  اأي�شا 
الكول�شرتول اجليد ولي�ص الكول�شرتول ال�شار. وتختلف 
لها  ال��ت��ي  التقليدية  ال�شوكوالتة  ع��ن  ال�شوكوالتة  ه��ذه 

العديد من االأ�شرار.

�لثوم:  -)7
اأمرا�ص  من  ويقي  لاللتهابات  م�شادة  تاأثريات  له  الثوم 
جلدية مثل ال�شدفية، وميكن اأن ي�شاعد يف الق�شاء على 

حب ال�شباب. ويلعب دورا يف مكافحة ال�شيخوخة وجتديد 
�شباب اجللد. كما ي�شاعد تناول كمية منتظمة من الثوم 
يف حت�شني االأداء الريا�شي وحت�شني �شحة العظام وطرد 

ال�شموم من اجل�شم.

�لبطيخ:  -)8
هو واحد من اأف�شل م�شادر م�شادات االأك�شدة وفيتامني 
)اإيه( املطلوب للحفاظ على الب�شرة رطبة. ي�شاعد البطيخ 
اأي�شا على الوقاية من ال�شرطان، وحت�شني �شحة القلب، 
خ�شو�شا  مب��ف��رده  ت��ن��اول��ه  ويف�شل  االل��ت��ه��اب��ات.  وتقليل 

خالل اأيام ال�شيف احلارة.

�لطماطم:  -)9
الطماطم غنية مب�شادات االأك�شدة التي متنع اأو تقلل من 
خطر  خف�ص  على  اأي�شا  القدرة  ولديها  التجاعيد  ظهور 
االإ�شابة ب�شرطان اجللد. باالإ�شافة اإىل ذلك، فالطماطم 

غنية بالياه املفيدة للب�شرة وغنية اأي�شا بفيتامني �شي.

�لربوكلي:  -)10
ال��ق��وي��ة. ويحمي هذا  اأك�����ش��دة  ال��ربوك��ل��ي غني مب�����ش��ادات 
لالأ�شعة  بالتعر�ص  املرتبطة  العواقب  من  اجللد  النبات 
االأطعمة  اأق��وى  من  واح��د  والربوكلي  البنف�شجية.  ف��وق 
خف�ص  يف  ي�شهم  كما  رائ��ع��ة.  ب�شرة  االإن�����ش��ان  متنح  ال��ت��ي 
العني،  �شحة  وي��ع��زز  ال���دم،  يف  الكولي�شرتول  م�شتويات 
وي��ق��ل��ل م��ن ح���دة اأع���را����ص احل�����ش��ا���ش��ي��ة، واالآث�����ار امل�شادة 

لاللتهابات، ومفيد ل�شحة العظام.

�سبغات وخمّففات �ل�سعر 
تزيد خطر �سرطان �لثدي

بع�ص  اأن  ج���دي���دة  درا����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 
واملخّففات  ال�شبغات  مثل  ال�شعر  منتجات 
التي ُت�شتخدم للتنعيم  تزيد خطر االإ�شابة 
ال��ن�����ش��اء. وك�شفت  ل����دى  ال���ث���دي  ب�����ش��رط��ان 
اأج��ري��ت يف جامعة روجترز  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة 
بنيوجري�شي اأن درجة اخلطر تختلف ح�شب 
ع��رق��ي��ة امل�����راأة؛ ف��ه��ي ت��زي��د ل���دى �شاحبات 
ال�شبغة،  ا���ش��ت��خ��دام  عند  ال�����ش��وداء  الب�شرة 
بينما تزيد عند املراأة البي�شاء عند ا�شتخدام 

خمّفف ال�شعر.
وي��ع��ت��رب ���ش��رط��ان ال��ث��دي ث���اين اأك���ر اأن���واع 
العامل، حيث  حول  انت�شاراً  اخلبيثة  االأورام 
عام  يف  ح���ال���ة  م��ل��ي��ون   1.7 ت�����ش��خ��ي�����ص  مت 
اأنواع  اأكر  لكنه من  العامل.  حول   2012
احلديثة  العالجات  جنحت  التي  ال�شرطان 

يف خف�ص معدل الوفيات ب�شببها.
وب��ح�����ش��ب ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ُن�����ش��رت يف دوري���ة 
احتماالت  ت��ت��اأث��ر  "كار�شينوجيني�شي�ص" 
ال��ث��دي مبجموعة من  ب�����ش��رط��ان  االإ���ش��اب��ة 
وال�شمنة  وال��ُع��م��ر  جل��ي��ن��ات  منها  ال��ع��وام��ل 
دورة  اأول  بداية  وتوقيت  الكحول  وتعاطي 

�شهرية ومدى الن�شاط البدين.
العنا�شر  بع�ص  اأن  االأبحاث  نتائج  واأظهرت 
وخمّففات  �شبغات  يف  امل��وج��ودة  الكيميائية 
اإ���ش��اف��ي��ة م�شببة  ك���ع���وام���ل  ت��ع��م��ل  ال�����ش��ع��ر 
اأخطر  يكون  التاأثري  واأن  الثدي،  ل�شرطان 
لدى الن�شاء �شوداوات الب�شرة عند ا�شتخدام 
عند  اأك���رب  ال��ت��اأث��ري  ي��ك��ون  بينما  ال�شبغات، 
ا�شتخدام  ع��ن��د  ال��ب�����ش��رة  ب��ي�����ش��اوات  ال��ن�����ش��اء 

خمّففات ال�شعر.

و�ل�سحة بالن�سارة  ليتمتع  جلدك  يحتاجها  �أطعمة   10



الثالثاء   20   يونيو    2017  م   -   العـدد  12051  
Tuesday  20   June   2017  -  Issue No   12051

22

�ش�ؤون حملية

�خلدمات �لعالجية �خلارجية تن�سر 
فرحة �لعيد من خالل "جود �لعيد"

•• اأبوظبي - الفجر

ق�شم اخلدمات  ينظمها  العيد" التي  "جود  الثالثاء مبادرة  اليوم  تنطلق 
اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية  اخلدمات  يف  العامة 
للخدمات ال�شحية "�شحة"، بالتعاون مع الهالل االأحمر االإماراتي وذلك 
متا�شياً مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة حفظه اهلل بجعل عام 2017 عام اخلري.
حممد  املقطع  بفرع  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  مركز  يف  التوزيع  وح�شر 
الرميثي،  و�شعيد  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهالل  فرع  مدير  الرميثي،  �شعيد 
من  املنظم  والفريق  اأبوظبي  اإم��ارة  عن  االحت��ادي  الوطني  املجل�ص  ع�شو 
اخلدمات العالجية اخلارجية. واأعرب كل منهم عن �شعادتهم بهذه املبادرة 
التي تدخل البهجة اإىل قلوب االأيتام وت�شركهم يف فرحة العيد كما ثمنوا 

التعاون املثمر بني الهالل االأحمر االإماراتي و�شركة �شحة.
 400 من  اأك��ر  على  العيد  ك�شوة  العيد" توزيع  "جود  مبادرة  وتت�شمن 
وال��ع��ني ودبي  اأب��وظ��ب��ي  املتعففة يف  وال��ع��ائ��الت  االأي��ت��ام  م��ن  طفاًل وطفلة 

وعجمان وراأ�ص اخليمة.
وتاأتي مبادرة "جود العيد" ا�شتكمااًل ملبادرة "جود" التي اأطلقتها اخلدمات 
العالجية اخلارجية يف �شهر مار�ص والتي �شملت يف املرحلة االأوىل تنظيم 
 5 امتدت على مدار  الوطنية عن طريق فعاليات  امل�شاريع  لت�شجيع  �شوق 
مت  اأيام يف ديرفيلدز مول، وتبعتها بعد ذلك مبادرة "جود رم�شان" حيث 
املتعففة  للعائالت  االأ�شا�شية  الغذائية  امل���واد  م��ن  �شندوقاً   500 ت��وزي��ع 

وذلك الإعانتهم على اال�شتعداد ل�شهر رم�شان املبارك.
يف  العامة  اخلدمات  ق�شم  مديرة  القبي�شي،  م�شلم  فاطمة  قالت  وتعليقاً 
املوظفني  باإ�شراك  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  قمنا   : اخلارجية  العالجية  اخلدمات 
ب�شكل مبا�شر حيث قام كل موظف باختيار عدد ال�شناديق التي يود تعبئتها 
اإىل  فا�شطررنا  توقعاتنا  ك��ل  امل��وظ��ف��ني  تفاعل  ف��اق  وق��د  ال��ع��ي��د.  بك�شوة 
باختالف  املوظفني  جميع  اهتمام  التفاعل  هذا  ويعك�ص  العدد.  م�شاعفة 
جن�شياتهم وثقافاتهم ودينهم باإدخال الفرح وال�شرور على قلوب االآخرين. 

فاحلمدهلل اأننا نعي�ص يف كنف دولة حتث على اخلري وتنميه يف نفو�شنا. 
مب�شاركة  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا  نهاية  حتى  العيد  ج��ود  �شناديق  ت��وزي��ع  وي�شتمر 

جمموعة من املوظفني وفريق من الهالل االأحمر االإماراتي.

يف جمل�ص حمد بن مرزوق �لعامري بالعني

�ل�سري على خطى ز�يد هدف ي�سعى �إليه �أبناء �الإمار�ت من �أجل مو��سلة �لبناء

 جميلة �لقا�سمي  تكرم متفوقي �لتمكني �الجتماعي

مذكرة تفاهم بني "مركز حممد بن ر��سد للف�ساء" و"جامعة دبي" لتنمية وتاأهيل �ملو�رد �لب�سرية 

•• العني - الفجر

اج��م��ع احل�����ش��ور مب��ج��ل�����ص ���ش��ه��ي��ل حمد 
املجال�ص  ان  واخوانه  العامري  مرزق  بن 
ال���رم�������ش���ان���ي���ة ع�����ربت ع����ن وع�����ي �شعب 
امل��غ��ف��ور له  االم����ارات وال�����ش��ري على خطا 
باأذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل  نهيان 

من اجل موا�شلة بناء الوطن.
اقيم يف منطقة  الذي  املجل�ص  بداية  ويف 
�شعادة  بح�شور  العني  مبدينة  املرخانية 
ال�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن ح���م ال��ع��ام��ري ع�شو 
ابوظبي  الم�����ارة  اال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����ص 
وع�����دد ك��ب��ري م���ن احل�����ش��ور اأك�����د �شهيل 
�شهر  ان  ال���ع���ام���ري  م�������رزوق  ب����ن  ح���م���د 
وع�������ادات متميزة  ل���ه ط��ق��و���ص  رم�������ش���ان 
ال���ذي ميتلك قيم  االم����ارات  �شعب  ل��دى 
ان�����ش��ان��ي��ة وم�����وروث ت��راث��ي اأ���ش��ي��ل الذي 
اأ�ش�شه املغفور له باذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
م�شلم  ال�شيخ  واأ���ش��ار   . نهيان  اآل  �شلطان 
بن حم العامري اأن املجال�ص الرم�شانية 
جت�شد تعاليم الدين اال�شالمى احلنيف 
االإخوة  اأوا���ش��ر  تدعيم  اإىل  ي��دع��و  ال���ذي 
واإذكاء  الواحد  الوطن  اأبناء  بني  واملحبة 
فيما  االجتماعي  والتكافل  الرتاحم  روح 
الكرمي وهو  ال�شهر  اأيام  بينهم خ�شو�شا 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ���ش��ل��ب  يف  م��اي��دخ��ل 
واكد  الأبناءاالمارات    املتوارثة  االأ�شيلة 
�شعادته على �شرورة تر�شيخ هذه العادات 
واإر�شادهم  االأب��ن��اء  نفو�ص  يف  والتقاليد 
املجال�ص  ح�������ش���ور  ع���ل���ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 

التي  خل�شو�شيتها  ن��ظ��را  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
�شهر  الف�شيل وهو  ال�شهر  ت�شتمدها من 
امل���وىل عز  ال���ذي ي�شاعف فيه  ال��ع��ب��ادات 
�شعادته اأن  واأ�شاف  والثواب،  االأجر  وجل 
املجال�ص الرم�شانية تعد ج�شراً للتوا�شل 
والراأي  ال��راأي  وتبادل  والتعارف  الفكري 
بالعلم  للتزود  للموؤمن  وفر�شة  االآخ���ر 

واملعرفة باالأمور الدينية والدنيوية. 
وق���ال ال��دك��ت��ور م��ب��ارك حمد ب��ن مرزوق 
ال��ع��ام��ري ان امل��ج��ال�����ص ال��رم�����ش��ان��ي��ة يف 
االم�����ارات ت���راث ووع���ي واأك��ت�����ش��ب��ت ن�شقا 
الوطنية  اللحمة  ع��ن  وع���ربت  ح�شاريا 
قيادته  االم�����������ارات  ����ش���ع���ب  وم���������ش����ارك����ة 
ال�شيا�شية  النه�شة  م�شرية  يف  الر�شيدة 
واالق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة مب���ا يعود 
ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى دول����ة االم�����ارات 
املبادرات  ان  العامري  م��رزق  واأ���ش��اف بن 
اخلريية واملجتمعية التي اأطلقتها الدولة 
الق�شايا  دع����م  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت�����ش��ت��ه��دف 
واالجتماعية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل��ب��ادرات ترجمة ملفاهيم عام  ه��ذه  وتعد 
اخلري الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
االمارات  دول��ة  جعلت  وال��ت��ي  اهلل  حفظه 
واحة للعمل االإن�شاين . ويف نهاية املجل�ص 
النه�شة  مب�شرية  احل�شورفرحتهم  عرب 
ال�شاملة  امل�شتقبلية  وال��ن��ظ��رة  ال��ع��ط��اء 
يحفظ  ان  اهلل  ودع��و  احلكيمة  لقيادتنا 
عليها اخلري  ي���دمي  وان  االم�����ارات  دول���ة 

واالمان. 

•• ال�شارقة –الفجر: 

حفل  االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  نظمت 
اأيتام  م��ن  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ت��ك��رمي متفوقي خ��رج��ي 
جميلة  ال�شيخة  �شعادة  وح�شور  رعاية  حتت  املوؤ�ش�شة 
ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر ع���ام م��دي��ن��ة ال�شارقة  ب��ن��ت حم��م��د 
كافيه  يف  بهيج  حفل  يف  وذل��ك   ، االإن�شانية  للخدمات 

فري�شت اأفينيو يف ال�شارقة.
وق���د ب����داأت امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال اخل��ري��ج��ات بباقات 
بعبارات  اخلريجات  ال�شيخة  �شعادة  هناأت  ثم  الزهور، 
الثناء والتقدير، وحفزتهن على اال�شتمرار يف التفوق 
ترافقها  �شعادتها  قامت  وبعدها  املقبلة،  حياتهن  يف 
بتكرمي  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  منى 
ثم  التقدير،  و�شهادات  التذكارية  بالهدايا  املتفوقات 
تقطيع  بعدها  ليبداأ  االإفطار،  وجبة  تناول  �شاركوهن 

كعكة التخرج، واأخذ ال�شور التذكارية بهذه املنا�شبة.
تقدمي  يف  "   للورود   Bliss" حم��ل  و����ش���ارك    هذا 
 Gifts" ب��اق��ات ال��زه��ور ل��ل��خ��ري��ج��ات، و���ش��اه��م حم��ل
وذلك  التخرج  كعكة  بتقدمي  للحلويات   "Habibi
وتعزيز  املوؤ�ش�شة  برامج  لدعم  منهم  كرمية  ب��ادرة  يف 

التعاون امل�شرتك.
قائلة:  القا�شمي  جميلة  ال�شيخة  ���ش��ع��ادة  و���ش��رح��ت 
�شعيدة اليوم بتواجدي هنا مع بناتي من املتفوقات من 
موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني االجتماعي لتكرميهم على 
اجلهود التي بذلوها لي�شلوا لدرجة التفوق الدرا�شي 
يف مرحلة الدرا�شة الثانوية، ونبارك لهم هذا النجاح، 
م�شرية  ليكملوا  ح��م��ا���ص  وك��ل��ه��م  معهم  حت��دث��ت  وق���د 
والنجاح  التوفيق  كل  لهم  ونتمنى  اجلامعي،  التعليم 

والتميز يف م�شريتهم اجلامعية.
مديرة  ال�شويدي  ه��ده  بن  منى  قالت  املنا�شبة  وبهذه 

من  املتميزة  املجموعة  ه��ذه  املوؤ�ش�شة  تكرم  املوؤ�ش�شة: 
االأكادميي  التمكني  ب��رام��ج  �شمن  املجتهدين  االأب��ن��اء 
لهم  تقديراً  وذل��ك   ، الأبنائها  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي 
على ما يبذلونه من جهد يف �شبيل التميز والنجاح يف 

حياتهم الدرا�شية واالجتماعية.
باأبناء  فخرها  ع��ن  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  منى  واأع��رب��ت 
ال��ذي��ن مت��ي��زوا يف درا���ش��ت��ه��م، واأك���دت حر�ص  التمكني 
التي  منت�شبيها  م��ن  النخبة  ه��ذه  دع��م  على  املوؤ�ش�شة 

متثل القدوة احل�شنة لبقية االأبناء.
ال�شديدة  التوجيهات  من  انطالقاً   : قائلة  واأ�شافت 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اإمارة  حاكم  لالحتاد  االأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
 3000 ي��ف��وق  م��ا  ب��رع��اي��ة  املوؤ�ش�شة  ت��ق��وم   ، ال�����ش��ارق��ة 
وت��ق��دم لهم   ، ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  م���دن  يتيم م��ن جميع 
،وت�شعى  احل��ي��اة  ج��وان��ب  جميع  يف  ال�شاملة  ال��رع��اي��ة 

با�شتمرار اإىل تطوير خدماتها املقدمة لهم، للنهو�ص 
بامل�شتوى املعي�شي لالأبناء واأ�شرهم من خالل الرتكيز 
والرتبوية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة  اجل����وان����ب  ع��ل��ى 
مب�شتوى  واالرتقاء  وغريها،  وال�شحية  واالجتماعية 
اخلدمات املقدمة لهم، وقد جعلها ذلك من املوؤ�ش�شات 
تقدمي  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  ال��رائ��دة  االجتماعية 

اخلدمات املميزة والهادفة ملنت�شبيها.
املوؤ�ش�شة  مبنت�شبي  للنهو�ص  دائ��م��ا  املوؤ�ش�شة  وت�شعى 
لرعاية  ر�شمتها  التي  ال�شمولية  الروؤية  من  انطالقا 
االأيتام واالهتمام بهم وتوفري بيئة متميزة يف اإطالق 
الربامج  خ���الل  م��ن  ق���ادة  لي�شبحوا  االأي���ت���ام  ط��اق��ات 
ل��ل��رخ��اء االجتماعي  بهم  و���ش��وال  امل��ق��دم��ة  وامل�����ش��اري��ع 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى اأن��ف�����ش��ه��م يف خمتلف 
�شرائح  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��م��ك��ني،  بال�شراكة  جم����االت 

املجتمع.

•• دبي - الفجر

يف اإطار تعزيز روابط التعاون بني اجلهات التعليمية يف 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  الدولة 
را�شد  ب���ن  حم��م��د  "مركز  وّق�����ع  وال���ف�������ش���اء،  امل��ت��ق��دم��ة 
اىل  تهدف  دبي"،  "جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  للف�شاء" 
تنمية وتاأهيل موارد ب�شرية وطنية تتمتع بالكفاءة للعمل 
يف قطاع تكنولوجيا واأبحاث الف�شاء، وامل�شاهمة يف تنمية 

القطاع يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
عام  م��دي��ر  ال�شيباين،  حمد  يو�شف  ���ش��ع��ادة  امل��ذك��ر  وّق���ع 
عي�شى  الدكتور  و�شعادة  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز 
را�شد  بن  حممد  مركز  يف  دب��ي  جامعة  رئي�ص  الب�شتكي، 
يف  التنفيذين  امل�شوؤولني  من  ع��دد  ح�شور  يف  للف�شاء،  

املركز والكادر التعليمي يف اجلامعة.
بينهما  التن�شيق  على  الطرفان  اتفق  امل��ذك��رة،  وبح�شب 
تدريبية  او  تاأهيلية  او  تعليمية  برامج  واإع��داد  لت�شميم 
يف خمتلف االإخت�شا�شات ذات ال�شلة يف جمال الف�شاء، 
ت��وف��ري الفر�ص  ت��ع��اون��ه��م��ا يف جم���االت  ب��االإ���ش��اف��ة اىل  
اإنطلق  التدريبية العملية، املنح الدرا�شية �شمن برنامج 

مذكرة  توقيع  وعقب  املتفوقني.  للطالب  عمل  وفر�ص 
عام  ال�شيباين، مدير  يو�شف حمد  �شعادة  اأثنى  التفاهم، 
دبي  جامعة  جهود  على  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز 
يف تقدمي برامج تعليمية تتمتع باأعلى املعايري"، معترباً 

املركز  املذكرة مع اجلامعة ين�شجم مع ر�شالة  ان توقيع 
واإ�شرتاتيجيته يف بناء كوادر مواطنة ذات كفاءة عالية يف 
كافة االإخت�شا�شات التي تدعم بناء قطاع ف�شاء اإماراتي 
املركز  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن  ع��ل��ى  ال�شيباين  و���ش��دد  م��ت��م��ّي��ز. 

دافعة  وت��رب��وي��ة  علمية  ق���وة  يعترب  ال��رتب��وي  وال��ق��ط��اع 
يف  والف�شاء  والتكنولوجيا  العلوم  قطاعات  تطوير  نحو 
الرتبوي  القطاع  توجيه  اىل  باالإ�شافة  االإم���ارات،  دول��ة 
نحو برامج تعليمية وتخ�ش�شات جديدة تخدم اخلطط 

االإ�شرتاتيجية الوطنية والربنامج الوطني للف�شاء.
علمي  كمركز  دورن���ا  ان  ن��وؤم��ن  نحن  ال�شيباين:  وخ��ت��م 
املتقدمة  والتكنولوجيا  الف�شاء  يف  متخ�ش�ص  وبحثي 
تاأهيل  يف  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  دور  م��ع  ي��ت��ك��ام��ل 
البحثية  االأن�شطة  وتنمية  الب�شرية  وامل����وارد  ال��ك��ف��اءات 
الب�شتكي،  الدكتور عي�شى  �شعادة  الف�شاء. وقال  يف علوم 
دبي  وج��ام��ع��ة  للف�شاء.  امل�شتقبل   : دب��ي  جامعة  رئي�ص 
ت�شعى نحو تاأ�شي�ص جيل من رّواد ومهند�شني ومثقفني 
كموؤ�ش�شة  دورن���ا  اأن  كما  واالأف�����ش��ل.  لالأعلى  يطمحون 
التقنيات  تاأمني  التعليم،  توفري�شبل  يف  يكمن  تعليمية 
يف  وامل�شاعدة  العلمي،  البحث  حتفيز  الالزمة،  واملعدات 
الب�شتكي  الدكتور  واأ���ش��اف  املميزة.   الطلبة  اإب��رازه��وي��ة 
�شت�شاهم  باالأ�شا�شية،  �شّنفها  والتي  االإتفاقية،  تلك  اأن 
يف تطوير القطاع التعليمي وتعزيز االبتكار واالإبداع مبا 

يتما�شى مع اخلطط اال�شرتاتيجية للدولة. 

بالتعاون بني هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة وجريدة �لحتاد
��ستمر�ر �مل�سابقة �لثقافية �ليومية 

خالل �سهر رم�سان �ملبارك
•• اأبوظبي - الفجر

ثقافية  م�شابقة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  كلمة  م�شروع  نظم 
مع  بالتعاون  تاأ�شي�شه  على  �شنوات  ع�شر  مب��رور  احتفاًء  يومية  رم�شانية 

جريدة االحتاد على قنوات التوا�شل االجتماعي التابعة لها. 
وميكن للجمهور معرفة االإجابات من خالل البحث يف موقع م�شروع كلمة 
للرتجمة، الذي يهدف اإىل اإحياء حركة الرتجمة وحتفيز القراءة باللغة 
الكتب  موا�شيع  تتنوع  حيث  واالإقليمي،  املحلي  امل�شتويني  على  العربية 

املرتجمة بني املعارف والعلوم والفنون واالآداب وكتب النا�شئة واالأطفال.
وتتمحور جميع االأ�شئلة على موؤلفات وكتب م�شروع كلمة للرتجمة، وهي 
اأعمار  حتديد  دون  الفئات  كل  من  بالعربية،  الناطقني  جلميع  مفتوحة 

معينة، ينال فيها الفائزون كتباً من اإ�شدارات م�شروع كلمة.
باالإنابة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل  وق��ال 
ال�شوء  الإلقاء  امل�شابقة  اأُطلقت هذه  والثقافة:  لل�شياحة  اأبوظبي  يف هيئة 
للكتب  االإيجابي  التنوع  تدعم  كونها  العربية،  باللغة  القراءة  اأهمية  على 
والثقافات، حيث اأّن القيمة الفعلية للم�شابقة، تكمن يف قدرتها على توجيه 
على  واالط��الع  والبحث  للقراءة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي 
اأهم الكتب املرتجمة عن م�شروع كلمة ل�شياغة حوار ثقايف متنام، كونها 
املبادرة  ه��ذه  وت��وؤك��د  كما  امل��ع��ريف،  التوا�شل  مفهوم  مبخرجات  مرتبطة 
الثقافية اخلا�شعة ملعايري التفاعلية يف مواقع التوا�شل االجتماعي، على 
الذكية،  االأجهزة  مل�شتخدمي  املعرفية  القيمة  يف  نوعياً  ح�شوراً  هناك  اأّن 
باالإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف توجيه متابعي هذه املواقع اإىل ق�شاء وقتهم يف 

القراءة والبحث واملعرفة.
وتابع اآل علي: نهدف من خالل هذه امل�شابقة واجلوائز التي نقدمها اإىل 
تعزيز القراءة كعادة اجتماعية يتم العمل على تاأ�شيلها كممار�شة دائمة يف 
وتاأتي هذه  اأهميتها يف م�شرية،  ال�شوء على  وت�شليط  االإم��ارات��ي،  املجتمع 
اأبوظبي  هيئة  تبذلها  التي  وامل�شاعي  املبادرات  كافة  مع  ان�شجاماً  امل�شابقة 

لل�شياحة والثقافة يف �شبيل بناء جيل مبتكر، مت�شامح وواٍع.



يف درا���ش��ة م��ع��ّم��ق��ة، ا���ش��ت��ع��ان ج��ا���ش��ن الفرن 
وتوما�ص برادبوري باأ�شخا�ص تزوجوا حديثاً 
قّيم  �شنوات.  ع�شر  ط��وال  عالقاتهم  وتتبعا 
اأول  يف  امل�شاركني  �شخ�شية  الباحثان  ه��ذان 
مرة التقياهم فيها. ومبرور الوقت �شاأالهم 
م�����راراً ع��ن م���دى ���ش��ع��وره��م ب��ال��ر���ش��ا حيال 
وجتاربهم  بعالقتهم،  ال��ت��زام��ه��م  زواج���ه���م، 
يتفاعالن  الزوجني  اأن  ات�شح  االإج��ه��اد.  مع 
اأحدهما مع االآخر يف نقطتني خمتلفتني من 
الباحثان  اإح��دى اجلل�شات، طلب  الزمن. يف 
م��ن ك��ل م�����ش��ارك حت��دي��د م�����ش��در ال��ت��وت��ر يف 
عالقته ومناق�شته. ويف جل�شة اأخرى، حتدث 
كل م�شارك عن اأمر يود تبديله يف نف�شه مع 

اأنه ال ي�شّكل م�شدر توتر.
اأنهما  136 ع��الق��ة  ال��زوج��ني يف  اأف����اد ك��ال 
ي�������ش���ع���ران ب���ال���ر����ش���ا ع����ن زواج����ه����م����ا خالل 
الر�شا  معدل  واأن  االأوىل،  االأرب���ع  ال�شنوات 
الوقت.  البتة مب���رور  اأو  ك��ث��رياً  ي��رتاج��ع  مل 
العالية  الزوجي  الر�شا  معدالت  رغم  ولكن 
ب��ه��ا ك���ال الزوجني  ���ش��ع��ر  ال���ت���ي  وامل�����ش��ت��م��رة 
خالل ال�شنوات االأربع االأوىل، انتهى 15% 
م���ن ه����ذه ال���ع���الق���ات ب���ال���ط���الق ب��ع��د ع�شر 
نحو  انتهى  املقابل،  )يف  ال���زواج  م��ن  �شنوات 

�شعيدة جداً،  تكن  التي مل  العالقات،  ن�شف 
بالطالق بعد ع�شر �شنوات(.

البداية  يف  ال�شعداء  االأزواج  ميّيز  ما  ولكن 
اإىل الطالق عمن  الذين انتهى بهم املطاف 

ظلوا متزوجني؟
�شعروا  َم���ن  ب���ني  ال�����ش��ب��ه  اأوج�����ه  اأواًل  اإل���ي���ك 
ظلوا  وَم���ن  وتطلقوا  ال��ب��داي��ة  يف  بال�شعادة 

متزوجني:
- مل يكونوا اأقل التزاماً بعالقتهم.

اخل�شال  م����ن  اأك������رب  ع�������دداً  مي���ل���ك���وا  مل   -
مل  امل��ث��ال،  �شبيل  )على  ال�شلبية  ال�شخ�شية 

يكونوا اأكر عدائية(.
- مل يخو�شوا جتارب اأكر �شعوبة يف احلياة، 

ومل يتعر�شوا الأي اإجهاد يومي مزمن.
متتعوا  االآخ�����ر،  م��ع  اأح���ده���م  تفاعلهم  يف   -
اللجوء  بالت�شويات،  القبول  اإىل  ذات��ه  بامليل 
وطماأنه  احل���ب،  ع��ن  التعبري  الفكاهة،  اإىل 

ال�شريك.

االختالف؟  اأوجه  عن  • وماذا 
اإليك ما ميز االأزواج الذين تطلقوا:

�شناً. اأ�شغر  • كانوا 

الغ�شب  م���ن  اأك����رب  م���ق���دار  ع���ن  ع����ربوا   •
واال�شتياء يف تفاعالتهم.

اخلالف  م���ن  اأك����رب  م���ق���دار  ع���ن  • ع����ربوا 
واللوم.

ال�شريك  خمالفة  اإىل  مياًل  اأك��ر  كانوا   •
راأيه.

يرغب  �شخ�شية  م�شاألة  مناق�شة  عند   •
���ش��ري��ك��ه��م يف ت��ب��دي��ل��ه��ا، ع������رّبوا غ���ال���ب���اً عن 
من  ال�شريك  منعوا  حم��ل��ه،  غ��ري  يف  ت�����ش��اوؤم 
اأن يحل  التعبري عن م�شاعره، واأ�شروا على 

م�شاكله وحده.
الالمباالة  م��ن  ال��ك��ث��ري  ن��الح��ظ  •وهكذا 
انتهت  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  يف  املقيتة  وامل�����ش��اع��ر 
بالطالق. ولكن تذّكر اأنهم كانوا م�شتعدين 
ل��ل��ت�����ش��وي��ة، امل�����رح، ال��ط��م��اأن��ة، واحل����ب بقدر 
ا�شتمروا يف عالقتهم. يعتقد  االأزواج الذين 
ال��ب��اح��ث��ان اأن ه��ذه امل��زاي��ا االإي��ج��اب��ي��ة وّلدت 
على االأرجح معدالت ال مربر لها من الثقة 
بالزواج خالل ال�شنوات االأربع االأوىل. لرمبا 
���ش��ري��ك ح��ي��ات��ي يبدو  اأن  ف���ك���روا: )���ش��ح��ي��ح 
اأن���ه يتعاطى  اإال  ق��ل��ي��اًل،  ع��ن��ي��داً  اأو  الم��ب��ال��ي��اً 
معي اأي�شاً بدفء ومرح. �شننجح يف عالقتنا 

الزوجية(. اإال اأن اآمالهم هذه حتطمت.

يجب �أن يعرف �لأهايل �أّن تطبيق
 5Minute Escapes — Guided  
)هرب   meditation and relaxation
وا���ش��رتخ��اء( خيار  ُم��وّج��ه  – تاأمل  دقائق  خلم�ص 
ب�شيط جداً ي�شتعمل املو�شيقى واملوؤثرات ال�شوتية 

وو�شائل التخيل املُوّجه ال�شرتجاع الهدوء.
 5Minuteتطبيق يف  ال��ت��اأم��ل  ح�����ش�����ص  ب��ع�����ص 
 Escapes — Guided meditation
and relaxation جماين بينما يجب اأن ي�شرتي 
وترتاوح  مّدتها  تختلف  االأخ��رى.  اخليارات  امل�شتخدم 
بني خم�ص دقائق واأكر من 10 دقائق. ت�شمل 
اال�شتوائية(،  )اجل��زي��رة  ال��ت��اأم��ل:  اإع����دادات 
)احلديقة اليابانية(، )اليخت اخلا�ص(، 
خيارات  واأرب��ع��ة  ال��ب��ع��ي��دة(  )العا�شفة 

اإ�شافية.
ال ي�شتهدف التطبيق االأوالد ب�شكل 
ا�شتعماله  ميكنهم  لكن  خ��ا���ص، 
وف�����ق ت���وج���ي���ه���ات حم�������ددة، ال 
بعمليات  القيام  عند  �شيما 
����ش���راء اإ����ش���اف���ي���ة. اق����راأ 
اخل�شو�شية  �شيا�شة 
للتعرف  التطبيق  يف 
املعلومات  اأن���واع  اإىل 
ال��ت��ي مي��ك��ن جمعها 

وتقا�شمها.

م���������ا ه���������و ه������ذ� 
�لتطبيق؟

ال�شتعمال تطبيق 5Minute Escapes ، انقر على اأحد 
خيارات Escapes واخرت الن�شخة الق�شرية اأو املتو�شطة اأو 
الطويلة، ثم انقر على كب�شة الت�شغيل واجل�ص وا�شرتِخ وا�شتمتع 

بوقتك.

هل هو مفيد؟
العقول  يف  ال���ه���دوء  ال�شمعية  امل�����ش��اه��د  ه���ذه  جت���دد  اأن  مي��ك��ن 

واالأج�شام املتوترة، لكن رمبا يرغب اأهايل االأوالد االأ�شغر �شناً 
يف فر�ص القواعد قبل القيام باأي عملية �شراء. ي�شمل تطبيق 
امل�شاهد  من  متنوعة  جمموعة   Minute Escapes 5
ب��دءاً من قرية �شيد يونانية يف �شباح �شيفي و�شواًل  املهدئة، 

اإىل �شوت املطر والرعد امل�شتق من عا�شفة بعيدة.
بف�شل املوؤثرات ال�شمعية واملو�شيقى املهدئة واالأ�شوات الناعمة، 
�شيعي�ص امل�شتمع حاالت من التاأمل املُوّجه لفرتات خمتلفة. ملا 

كان التطبيق مل ين�شاأ يف االأ�شل الأجل االأوالد، فما من تعليمات 
اأو بوابة خم�ش�شة لالأهايل عند ال�شراء. لذا قبل اأن ي�شتعمله 
االأوالد االأ�شغر �شناً، رمبا يرغب االأهايل يف تعريف اأبنائهم اإىل 

التاأمل كي يفهموا ما يفعلونه و�شبب ا�شتخدام التطبيق.
اإبقاء  ت��ري��د  ال��ن��وم لكنك ال  ال��ت��اأم��ل م��ف��ي��داً يف م��وع��د  ك��ان  اإذا 
التطبيق  االأوالد  ي�شتعمل  اأن  ميكن  ال��ن��وم،  غرفة  يف  االأج��ه��زة 

�شمن م�شاحة م�شرتكة قبل الذهاب اإىل ال�شرير.

مــنــ�عــــات

مو�سيقى وموؤثر�ت �سوتية وو�سائل تخيل

برنامج �لتاأمل �ملوجه ي�ساعد على ��سرتجاع �لهدوء لالأوالد

عندما ي�سعر �لزوجان بالتعا�سة يف غ�سون �ل�سنو�ت �لأوىل من زو�جهما، ل عجب يف �أن تنتهي عالقتهما بالطالق. لكن بع�ص �لأزو�ج �لآخرين يعك�سون منطًا خمتلفًا 
بالكامل: خالل �ل�سنو�ت �لأربع �لأوىل، يوؤكد �لزوجان �أنهما ر��سيان متامًا عن زو�جهما. ولكن بحلول ذكرى زو�جهما �لعا�سرة، يكونان قد تطلقا.

كيف ميكننا �أن نفهم ما حدث عندما ينتهي زو�ج �سعيد بالطالق؟ وماذ� ميّيز �لأزو�ج �لذين ي�سعرون بال�سعادة يف �لبد�ية ول تدوم عالقتهم عمن ي�ستمر زو�جهم؟

كيف نفهم ما حدث عندما ينتهي زو�ج �سعيد بالطالق؟

ملاذ� طلبت زوجتي �لطالق؟
)بعد 16 �شنة من احلياة امل�شرتكة مع زوجتي واإجنابنا 
اأن تهجرين  ابنة وتكوين �شداقات كثرية، قررت فجاأًة 
لتتزوج برجل اآخر قابلته يف العمل. كيف ميكن اأن اأعيد 
بناء حياتي واأنا يف عمر اخلم�شني؟ يزداد الو�شع �شعوبة 

الأنني ال اأعرف �شبب انهيار �شعادتنا بهذه ال�شرعة!(.

ر�أي ون�سيحة:
حني  داخ��ل��ي  ب�����ش��الم  بال�شعور  ه��دف��ك  حتقيق  ميكنك 
حتاول فهم �شبب انهيار زواجك! كي ينهار زواجك بني 
يف  تدريجي  ت��ده��ور  ح�شول  م��ن  ب��د  ال  و�شحاها،  ليلة 
املرحلة ال�شابقة من دون اأن تالحظه. ميكن اأن نفرت�ص 
اأي�شاً وجود �شوائب يف طريقة بناء العالقة منذ البداية، 

اأو عدم فهم حقيقة الطرف االآخر يف العالقة الزوجية. 
زوجتك وطريقة  �شلوك  الفكرة من خالل  تّت�شح هذه 

تعاملها معك.
تقول اإنها هجرتك لتتزوج برجل اآخر قابلته يف العمل. 
ميكن اأن يح�شل ذلك يف حاالت كثرية. قد نحّب �شخ�شاً 
اآخر ي�شمح لنا باكت�شاف  ونعي�ص معه ثم نقابل �شخ�شاً 
خمتلفة  ح��ي��اة  وب��ع��ي�����ص  �شخ�شيتنا  م���ن  خ��ف��ّي  ج��ان��ب 
بالكامل. طبعاً اإنه �شلوك خاطئ فالزواج التزام بالبقاء 

معاً ومبحاولة تذليل ال�شعوبات.
التي جتمع بني زوجني  الروابط  ا�شتنزاف  ال مفر من 
متباعدين مع مرور الوقت لكن يختلف اإيقاع التدهور 
بني االأزواج. باخت�شار، ال ميكن اعتبار االنف�شال جتربة 

يف  اأهميته  ع��ن  ح�شوله  طريقة  تعرّب  لكن  ا�شتثنائية 
حياة كل طرف. تقول اإن زوجتك فر�شت عليك الطالق 
اأن  ان��ت��ه��اء امل��ع��ام��الت. ي��ج��ب  ب��ان��ت��ظ��ار  وت��ع��اي�����ش��اً �شعباً 
تكت�شف حقيقتها وما يدفعها اإىل الت�شرف بهذا ال�شكل، 
�شتفهم  الو�شع.  تتقّبل  كي  حقيقتك  تعرف  اأن  ويجب 
حينها الرابط الذي كان يجمعكما و�شتتمكن من البحث 
عن راب��ط خمتلف مع �شخ�ص اآخ��ر. واأه��م ن�شيحة هنا 
يعرف  مل  ب�شخ�ص  التم�شك  منطقياً  فلي�ص  تن�شاها  اأن 
جدوى  ال  ال�شهولة.  ب��ه��ذه  عنك  وتخلى  ال���زواج  قيمة 
وال  بتاتاً  فيك  يفكر  ال  �شخ�ص  حب  يف  اال�شتمرار  من 
يريد البقاء معك. عليك اأنت اأي�شاً اأن تطوي ال�شفحة 

وتبحث عمن يقدرك ويحبك فعاًل ال قواًل.
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العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/52    ا�سكاالت مدنية  
اىل امل�شت�شكل �شده / 1- جمدي درهم عبدو ن�شري  ، 2-�شركة الهالل 
االخ�شر للتاأمني - جمويل حمل االقامة -  مبا اأن امل�شت�شكل / �شركة 
حتددت  قد  بانه  نعلنكم    - تيكوم    �شلطة  ليمتد  في�ص  تلي�شر  كوبوال 
جل�شة يوم الثالثاء   املوافق 2017/7/11   ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله  اال�شكال  يف  للنظر   ch1B.6
ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2017/123  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ ن�شر  علي  علي مق�شع وميثله : امل خمي�ص دروي�ص حممد 
ال��ب��ل��و���ش��ي  ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����ش���ده/1-  ���ش��رك��ة ل��ي��در ك��اب��ي��ت��ال - ذ م م  
2-حممد علي را�شد العبار ، 3- ح�شني حممد �شامل امليزة -  جمهويل 
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  االقامة.  حمل 
ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن   2017/23 طعن مدين  

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/زعل �شلطان احمد لوتاه وميثله : �شامل عبداهلل �شلطان علي احلمادي    
باعالن املطعون �شده/1- �شركة زعل �شوبر ماركت - �ص ذ م م  2- علي قنديل 
3- حممود �شي ان�ص 4- مو�شى تي كي 5- احمد حجي 6- نو�شاد نيليما 7- ر�شيد 
تي كي 8- حممد حار�ص 9- حممد قوتي   جمهويل حمل االقامة  نعلنكم بان 
الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة 

التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1627   جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شكاي اليت خلدمات ال�شحن - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ يو بيه ا�ص جلف ذ م م - فرع دبي وميثله : ح�شن علي عبدالرحمن 
لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  مببلغ وقدره 
)395.003.24 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ  
اال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ص   املوافق  2017/6/22   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1101   جتاري كلي               

االقامة  امل��ري��خ��ي  جمهول حم��ل  ع��ب��داهلل  / 1-نيله خليفة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�شيد  : عبا�ص مهدي  دب��ي  وميثله  ف��رع  االول  امل��دع��ي/ بنك اخلليج  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  الطاهري   قد  خلف 
عليها مببلغ وقدره )812487.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 6.5٪  �شنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/7/12   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/32   مدين  جزئي              
اىل اخل�شم املدخل / 1-مطعم كلت�شر  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
طوكيو مارين اند نيت�شيدو فاير ان�شوران�ص كومباين ليمتد - فرع دبي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )122884 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ قد الدعوى 
وحتى ال�شداد التام    وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/7/2   ال�شاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1553  جتاري جزئي              

ماما�شان  ماما�شان  2-ث��ريان��ا  ح  م  م   - كونك�شن  اإم  اإت�ص  اأو  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
بازهافيد اأن - عن نف�شها وب�شفتها املديرة ل�شركة اأو اإت�ص اإم كونك�شن - م م ح   جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ ميم  م م ح وميثلها مديرها ال�شيد/ بيبني باتاك وميثله : 
الدعوى ومو�شوعها  قبول امر  اأق��ام عليك  نا�شر   قد  اآل  اأنوهي  عبداهلل يو�شف احمد 
االأداء �شكال ويف املو�شوع بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره  
450000 درهما ومع الفائدة بواقع 12٪ من تاريخ اال�شتحقاق يف 2015/9/20 وحتى ال�شداد 
التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2017/7/5   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.12 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1683  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-الكوكب الف�شي لو�شاطة التاأمني - �ص ذ م م 2-رامي�شان كويامربات 
�شيخه   : ع وميثله  م  �ص   - التاأمني  دار  املدعي/  ان  االقامة مبا  مولييل  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد �شيف علي املحرزي   قد 
عليهم مببلغ وقدره )100.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪12 
من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�شامن تعوي�شا قدره )10.000 درهم( .   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  2017/7/4   ال�شاعة 9.30 �ص 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
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/726  ا�ستئناف جتاري   
االو�شط   ال�����ش��رق  ت���داول  اك�شنتيال  1-���ش��رك��ة  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�����ش��ت��اأن��ف /را���ش��ي��ل��ي كري�شتني ان  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
دي��ف��اك��اران   ق��د ا�شتاأنف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م : 
2016/1831 جتاري كلي بتاريخ 2017/4/12 وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة     2017/7/4 املوافق  الثالثاء  
ويف  قانونيا  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.E.23

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/361  ا�ستئناف جتاري   
2-ف��ادي حممود  الدين  �شهاب  امل�شتاأنف �شده/ 1-ناجي حممود  اىل 
/م�شرف  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ال��دي��ن   �شهاب 
ع��ج��م��ان / ���ص م ع   ق��د ا���ش��ت��اأن��ف   احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق���م : 
2016/433 جتاري كلي بتاريخ 2017/2/21    وحددت لها جل�شه يوم 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا   امل��واف��ق 2017/8/2    االرب��ع��اء   
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2014/1138   ا�ستئناف مدين    

م    م  ذ   - التاأمني  لو�شطاء  براكت�ص  1-بروفي�شينال  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف /ديل د�شرتاب�شن انرتنا�شيونال  ان  جمهول حمل االقامة مبا 
- )دبل للتوزيع العاملية - م م ح (   قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم : 2013/301 مدين كلي  وح��ددت لها جل�شه يوم االرب��ع��اء   املوافق 
ch2.D.17 وعليه  بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا      2017/7/5
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/709  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اأك��رم بطي عناين  جمهول حمل االقامة مبا ان 
ماجد   : وميثله  والتغليف  للطباعة  احلديثة  ال�شروق  /�شركة  امل�شتاأنف 
ا�شتاأنف   احلكم  قد  اخل��زرج��ي    ال�شيخ ح�شن  بن  احمد  ال�شيخ  حممد 
    2016/5/12 بتاريخ  كلي  جت���اري   2015/933  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
ال�شاعة 10.00  املوافق 2017/7/12    ي��وم االرب��ع��اء    وح��ددت لها جل�شه 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/1980   تنفيذ جتاري  
م�شوؤولية  ذات   - املحروقات  لت�شويق  االو�شط  ال�شرق  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
حمدودة  2-موراليدهران نايركري�شنان كوتي  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�شركة اوفر �شيز اإنريجي �ص ذ م م ميثلها ال�شيخ �شعيد عبيد بن 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  جمعة وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر - قد 
درهم   )35084772.60( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1078   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ب���ال ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة - ���ص ذ م م  
2-هارجيت �شينغ �شا�شار اندار �شينغ  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله : عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  ن�شيب   بن 
بالت�شامن والتكافل  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6053486.46( 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1893   تنفيذ مدين  
كاويان   نف�شه/هارولد   - فر  كاوياين  ج��واد  حميد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/االإم��ارات ج��ول��د - م 
اأق��ام عليك  ال�شنقيطي  قد  ال�شيد حممد  م �ص وميثله : جمال علي  د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4716860(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/614   تنفيذ مدين  
امل��ري  جمهول حمل  �شيف  �شعيد  احمد  �شيف  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اجمد كايد عثمان ابو �شبحه وميثله : 
احمد علي حممد من�شور الزبودي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )82679( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1244 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- توتال �شتار للخدمات البحرية - موؤ�ش�شة فردية - وميثلها مالك املوؤ�ش�شة 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  احلو�شني   عبداهلل  حيدر  ا�شماعيل  حمد   /
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة ال�شقر الوطنية 
للتاأمني - �ص م ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 36078.77 دوالر  �شتة وثالثون 
الف وثمانية و�شبعون دوالر امريكي و�شبعة و�شبعون �شنت  مبا يعادل مبلغ 132769.87  درهم 
مائة اثنني وثالثون الف و�شبعمائة ت�شعة و�شتون درهم و�شبعة وثمانون فل�ص والفائدة القانونية 
بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على اال تتجاوز املبلغ املق�شي 
به والزمتها امل�شاريف وخم�شمائة 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1031  جتاري جزئي                                                

حمل  جمهول  ال��دي��ن   زي��ن  فيليكارات  كامبي  بابو  �شليم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/5/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك االحت��اد الوطني - �ص م ع : بالزام املدعي 
واثنني  ومائة  ال��ف  وخم�شني  و�شتة  مائتي  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
اال�شتحقاق احلا�شل يف  تاريخ  بواقع 9٪ من  القانونية  والفائدة  درهم  وع�شرين 
2016/12/15 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/650 جتاري كلي                                                

نعلنكم  ا�شماعيل  جمهول حمل االقامة  ربيع  ا�شماعيل  املحكوم عليه/1- مريه  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام   : املحكمة مبثابة احل�شوري  م ع حكمت  - �ص  الوطني   ل�شالح/بنك االحت��اد 
�شتمائة و�شبعة  توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 637.843 درهم )فقط  بان  املدعي عليها 
وثالثون الف وثمامنائة وثالثة واربعون درهما( والفائدة بواقع 9٪ �شنويا  على ذلك 
امل�شاريف  عن  ف�شال  التام  ال�شداد  حتى   2017/1/10 لتاريخ  التايل  اليوم  من  املبلغ 
ومبلغ 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/663 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - وورلد وايد اأوك�شنريز ليمتد   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /�شايل 
انرتنا�شيونال ديفيلومبنت ليمتد - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت   2017/6/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
اخلبري احل�شابي املخت�ص �شاحب الدور باجلدول ، ما مل ي�شمه االطراف خالل ا�شبوع من تاريخ 
احلكم خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطالع على اوراقها وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه 
له اخل�شوم لبيان ما مت االتفاق عليه بني الطرفني واملرت�شد بذمة املدعي عليها وقدرت امانة 
واتعاب  املحكمة على ذمة م�شاريف  ايداعها خزينة  املدعي  الزمت  درهم  مقدارها ع�شرة االف 
اخلبري  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء  املوافق 2017/6/21  ال�شاعة 00 : 10 �شباحا 
يف القاعة Ch2.E.22 يف حالة عدم �شداد االمانة وجل�شة 2017/7/19 يف حال �شدادها وحتى 

يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/867 جتاري كلي                              

�شانت  �شوبا�ص  جينتال  2-�شاكيت  م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  براتيك   -  1/ عليهم  املدعي  اىل 
جيندال 3- �شوبا�ص �شاند جورا الل جندال   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / م�شرف 
الهالل  �ص م ع  - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت   2017/6/14 بتاريخ  املنعقدة 
املخت�ص �شاحب الدور باجلدول ، ما مل ي�شمه االطراف خالل ا�شبوع من تاريخ احلكم خبريا 
له اخل�شوم   يقدمه  ان  ع�شى  وما  وم�شتنداتها  اوراقها  على  االط��الع  تكون مهمته  الدعوى  يف 
درم  الف  ع�شر  امانة خم�شة  وق��درت  اوراقها  على  املدعي  لالطالع  البنك  مقر  اىل  واالنتقال 
الزمت املدعي ايداعه خزينة املحكمة على ذمة م�شاريف واتعاب اخلبري  وحددت لها املحكمة 
Ch2.E.22 يف  جل�شة يوم االربعاء  املوافق 2017/6/21  ال�شاعة 00 : 10 �شباحا يف القاعة 

حالة عدم �شداد االمانة وجل�شة 2017/7/31 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/51 مدين جزئي 

اىل املدعي عليه /1 - �شامان حممد علي فوايدي   جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي /مهدي حممد �شبوري  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ .......  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�شوريا 
بالن�شبة للمدعي عليه االول ومبثابة احل�شوري للمدعي عليه الثاين  وقبل الف�شل 
يف مو�شوع الدعوى باعادة املاأمورية لل�شيد اخلبري ال�شابق ندبة لبحث اعرتا�شات 
املقدمة بجل�شة 2017/5/22 وذلك بذات االمانة وال�شالحيات  املدعي  مبذكرته 
جل�شة  وح���ددت   2017/3/16 بتاريخ  املحكمة  ال�شادركم  احلكم  مبنطوق  املبينة 
املوافق  االث��ن��ني   ي��وم  املحكمة جل�شة  لها  ،  وح��ددت  ال��دع��وى  لنظر   2017/7/24

 Ch1.B.10 2017/7/24  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/58    ا�سكاالت عقارية  

مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 2015/147 تنفيذ عقاري  لوقف االإجراءات 
التنفيذية

طالب االإعالن : م�شت�شكل :  فايف املينتز للتطوير العقاري - �ص ذ م م )رقم املطور 
1001(   املطلوب اعاله : امل�شت�شكل �شده : 1- �شبيكا هولدينغز اند انف�شتمنت�ص ليمتد 
، مالكة  امل�شروع )�شبيكا ت�شيننج �شتار جمريا(  جمهول حمل االقامة مو�شوع االإعالن 
: -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم االحد   املوافق 2017/7/2  ال�شاعة 11.00 �شباحا 
للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة   ch1B.6 بالقاعة

تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/778  جتاري كلي 
ميدي�شت  اك�شنتيال  التعامالت(  )ح�شب  بروجرام  مانيجيد  اي  ام  عليه/1-تداول  املدعي  اىل 
لال�شتثمار ���ص.ذ.م.م )ح�شب الرخ�شة التجارية( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/لوي�ص 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد  �شو�شكني  املدعي/لوي�ص  ان  مبا  �شو�شكني 
اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  ب��ت��اري��خ:2017/6/14  حكمت  املحكمة 
احل�شابي املخت�ص خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطالع على اوراقها وم�شتنداتها وماع�شى 
اخل�شم  وك��ذا  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  ب��ني  عليه  االت��ف��اق  مت  م��ا  لبيان  اخل�شوم  ل��ه  يقدمه  ان 
امانة على  او حتويله من مبالغ وح��دد مبلغ )7000( دره��م  ب�شداده  املدعية  املدخل وما قامت 
ذمة امل�شاريف واتعاب اخلبري الزمت املدعية ايداعها وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء 
املوافق:2017/6/21 ال�شاعة:10:00 �شباحا ي القاعة:ch2.E.22 يف حال عدم �شداد االمانة 

وجل�شة:2017/7/19 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1369  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�شراج اال�شالم عبدالقادر حوالدر  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21345 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168971794AE/2016:1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
ال�������ش���اع���ة 8.30 �ص  امل�����������واف�����������ق:2017/7/5  ي������وم االرب������ع������اء  ل���ه���ا ج��ل�����ش��ة  وح��������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2481  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شاين كورنرز خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /كرمي ابراهيم حممود م�شعود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48694 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170081576AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم االربعاء املوافق:2017/7/5 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4276  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ص تي كورير �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ت��ان��و���ش��ك��ودي   /م��وت��ورام��ال��ي��ن��غ��ام 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )14.282.9 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    MB173755518AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
امل��واف��ق:2017/7/9 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا  جل�شة يوم االحد 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4424  عمايل جزئي
�ص.ذ.م.م  املباين  تنظيف  للخدمات  هو�شبيتاليتي  اوف  1-ارت   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /روبرت اقوينو كاليواج  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10131 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB170667665AE  وحددت 
لها جل�شة يوم االربعاء امل��واف��ق:2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري املدة االعالن .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4985  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شمان لال�شت�شارات الهند�شية جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ا�شرف حممد نبيل حممد حممد داود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )55550 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb173266058ae  وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1798  عمايل  جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  االطل�ص  عليه/1-جبال  املدعي  اىل 
مب ان املدعي/اخرت الزمان قمر الزمان حممد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
قمر  الزمان  ل�شالح/اخرت  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/4/20  يف  بتاريخ   املنعقدة 
الزمان حممد بحكمت املحكمة مبثابة ح�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )36137 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4653  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شاد للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /تري�شيتا تابا�شان اي�شتانيال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   59378( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB173409321AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ص  ال�شاعة   2017/7/13 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�شة 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2785  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الندى والنور ملقاوالت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /احمد حممد معتمد حممد االكرت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22942 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�شكوى:MB171303487AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/7/19 ال�شاعة 8.30 �ص 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5036  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة مباين دملا للمقاوالت العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /عبدالقادر خان نادر خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )34663 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB172527008AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/7/16 ال�شاعة 8.30 �ص 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3548  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  االق�شر  1-جن��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ا�شهد اهلل نبي اهلل  قد  ان  االقامة مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18226 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1200 
ال�شكوى:MB170589297AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/7/2 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3635  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  لل�شيدات جمهول حمل  نبات  �شكر  / 1-�شالون  عليه  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الغيط   اب��و  احمد  ال�شعيد  /يو�شف  املدعي 
 1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   2300( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171770605ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4668  عمايل جزئي
وامل��ك��ات��ب جمهول  امل���ب���اين  لتنظيف  اآ���ش��ي��ا  1-م��وؤ���ش�����ش��ة   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /جم��ي��ب ال��رح��م��ن م�شطفى م��ا���ش��رت  ق��د اأقام 
 13960( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
ال�شكوى:MB172706223AE  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2017/7/5 ال�شاعة 8.30 �ص 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 ، مع تق�شري مدة االعالن  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3517  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ديجبال �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   عبدالاله  /احمد حممود  املدعي  ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )20325 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171687420ae  وحددت لها 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/7/10 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4666  عمايل جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  للعقارات  هومز  1-�شافانا   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /ارلني اوليفيا تريي�شا كور�شاراجو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   28572( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  .وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
2017/7/24 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2827  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مودرن ارابي�شك للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ا�شامة علي حممد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22556( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171153567AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�شاعة 8.30 �ص 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1142  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-اريج الورد لتجارة اقم�شة ال�شتائر واقم�شة التنجيد �ص.ذ.م.م 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممد عظيم الدين بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )25986 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
يقابلها نقدا مببلغ )2000( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر 
مبثابة  حكما   . فيها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شاريف  من  املنا�شب  والزمتها 
لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1818  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- حق نواز لالعمال الفنية - �ص ذ م م   جمهول حمل 
اأقام  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �شاجد �شعيد احمد  -  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11749( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�شافة 
اىل مبلغ 1023 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1724  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اكوا فن لتجارة جتهيزات العاب االطفال - �ص ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد االمني بن فتحي 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامك  ال��ن��اع��م   ق��د 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )91962( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 6390 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1729  تنفيذ عمايل 
م م جمهول حمل  ذ  ���ص   - العامة  للتجارة  ب��ري��زا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ تاتيانة فورونوفا وميثله : روكز جورج 
حبيقه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )15536( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 1196 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1402   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- اال�شاءة العامة للنيون - �ص ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/كامباتي لتجارة احلديد - �ص ذ م م وميثله 
: خالد حممد عبدالرحمن القا�شمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )48539.36( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1553   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- �شوفيتيك العامليه - �ص  م ع  2- البحار ال�شبع كوربوري�شن 
املحدودة 3-جعفر ح�شن منزوي 4-مرت�شى جعفر منزوي 5-حممد ر�شا جعفر 
منزوي 6-جمتبى منزوي  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك 
التجاري الدويل - �ص م ع -  وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13900786.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1679    تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- اأحمد حممد عبدالرحمن عبداهلل الكوخردي 2-�شم�شري 
اياداتيل  امد 3- مالبار �شتار لل�شحن - �ص ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله : من�شور عبداهلل حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  اأقام عليك الدعوى  احمد الزرعوين  قد 
اىل  دره��م   )1003541.90( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل  بالت�شامن 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1497   تنفيذ جتاري  
2-حممد  م  م  ذ   - للتخفي�شات  ال�شني  اأر����ص  مركز  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  غاليني    �شمري 
اأحمد الزرعوين  قد  التجاري - �ص م ع وميثله : من�شور عبداهلل حممد 
املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )685685.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1553   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة نخ�شت وار للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-عبداهلل 
علي تخت دار - ب�شفته كفيل �شامن لدين �شركة نخ�شت وار للتجارة العامة 
- �ص ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي اي��ران - 
فرع �شركة اجنبية وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1147130( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

كهرباء �ل�سارقة تعتمد 8325 خمططا وت�سميما ذكيا مل�ساريع منذ بد�ية 2017

لتطبيق �أف�سل �ملعايري يف �لرقابة �جلمركية بالدولة

�الحتادية للجمارك توقع مذكرة تفاهم مع جمارك دبي لت�سليمها �أجهزة تفتي�ض متطورة

�قت�سادية �ل�سارقة تد�سن خدمة �ال�ست�سار�ت للقطاع �ل�سناعي

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  اع��ت��م��دت 
م�شروعا   8325 وت�شاميم  خم��ط��ط��ات 
م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل ح��ت��ى منت�شف 
خ����الل خدمة  م���ن   2017 ي��ون��ي��و  ���ش��ه��ر 
اإدارة  اط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال����ذك����ي  امل���خ���ط���ط 

اخلدمات امل�شرتكة بالهيئة العام املا�شي.
اعتمادها  مت  ال��ت��ي  امل��خ��ط��ط��ات  و���ش��م��ل��ت 
4565 خمططا ذكيا مل�شروعات الكهرباء 
و2069  للمياه  ذكيا  خمططا  و1691 

مل�شروعات الغاز الطبيعي.
واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ص را�شد 
ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ص  الليم 
اأن اإطالق خدمة املخطط الذكي العتماد 
ت�شاميم وخمططات امل�شاريع ياأتي تنفيذاً 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  لتوجيهات �شاحب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 
االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ب�����ش��رورة توفري 

اأف�شل اخلدمات ل�شكان اإمارة ال�شارقة من 
مواطنني ومقيمني واتخاذ كافة االإجراءات 
الوقت  وت��وف��ري  عليهم  للتي�شري  ال��الزم��ة 
وفقاً  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ..م�������ش���رياً  واجل���ه���د 
لربنامج املخطط الذكي �شاهم يف حت�شني 
خدمات الهيئة واال�شتغناء عن املخططات 

الورقية بن�شبة 100 باملائة.
تقدمي  ع��ل��ى  حت���ر����ص  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك������د 
الكهرباء  خدمات عالية اجل��ودة يف جمال 
توجه  وحت��ق��ي��ق  الطبيعي  وال���غ���از  وامل���ي���اه 
حكومة ال�شارقة للتحول الذكي با�شتخدام 
خدمات  تطوير  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
الهيئة. واأ�شار اإىل اأن املخطط الذكي ميثل 
نقلة نوعية يف تطوير وحتديث اخلدمات 
املقدمة ل�شكان اإمارة ال�شارقة وذلك �شمن 
الهيئة  تبنتها  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  �شل�شلة 
العمل  ق���ط���اع���ات  ك���ل  يف  االأداء  ل��رتق��ي��ة 
ومواكبة متطلبات م�شرية التنمية باالإمارة 

وحتقيق ر�شا املتعاملني مع الهيئة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأو����ش���ح���ت م����رمي ع��ب��ي��د بن 
اأن  امل�شرتكة  اخلدمات  اإدارة  مدير  ها�شم 
اعتمدته  ال����ذي  ال���ذك���ي  امل��خ��ط��ط  خ��دم��ة 
تطوير  عرب  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
البيئة  على  للحفاظ  مبتكرة  تكنولوجيا 
تقدمي  ك��ب��ري يف  ب�شكل  ���ش��اه��م  امل�����ش��ت��دام��ة 
واالإ�شتغناء  للم�شرتكني  اأف�شل  خ��دم��ات 
عن املخططات الورقية بالكامل وانخفا�ص 
من  املعاملة  تخلي�ص  يف  االن��ت��ظ��ار  م��ع��دل 
45 دقيقة اإىل 8 دقائق وارتفاع ن�شبة ر�شا 
امل�����ش��رتك��ني ع��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها 
 90 اإىل  لت�شل  امل�شرتكة  اخل��دم��ات  اإدارة 
باملائة وفقاً لال�شتبيان الذي نفذته الهيئة 
اإدارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأك�����دت  م���وؤخ���راً. 
كافة  ات��خ��اذ  تت�شمن  امل�شرتكة  اخل��دم��ات 
ت��ق��دمي خدمات  ت�شمن  ال��ت��ي  االج�����راءات 

الوقت  وتوفري  عالية  جودة  وذات  متميزة 
واجل���ه���د ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة وامل��ت��ع��ام��ل��ني على 
املختلفة  الهيئة  خدمات  وتن�شيق  ال�شواء 
وفعالة  مب�شطة  اإج����راءات  يف  وتوحيدها 
واجل���ودة  بالتميز  الهيئة  ال��ت��زام  وت��اأك��ي��د 
ل��ل��و���ش��ول الأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ومن 
للتحول  ال�شارقة  حكومة  ت��وج��ه  منطلق 
االل��ك��رتوين ال��ذك��ي مل��واك��ب��ة م��ع��دل النمو 
ال����ع����م����راين وم������ع ت����زاي����د امل����ع����دل ال���ع���ام 
امل�شرتكة  اخلدمات  اإدارة  �شعت  للم�شاريع 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا����ش���ت���خ���دام  اإىل 
احتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ط��وي��ر 
وتطلعات �شكان اإمارة ال�شارقة يف تخفي�ص 
 25 وق��ت االن��ت��ظ��ار ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت بن�شبة 
وقت  معدل  بلغ  اذ   2016 ع��ام  يف  باملائة 
 45 م���ن  امل��ع��ام��الت  لتخلي�ص  االن��ت��ظ��ار 

العام  �شهد  ح��ي��ث  دق��ي��ق��ه   50 اإىل  دق��ي��ق��ة 
اعتماد  طلبات  ت��ق��دمي  يف  ارت��ف��اع  امل��ا���ش��ي 
اإىل  لي�شل  امل�شاريع  وت�شاميم  خمططات 
و���ش��ع خطة  تطلب  مم��ا  طلب  األ���ف   13
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول االل���ك���رتوين من 
خدمة  وه��ي  مبتكرة  فكرة  تطبيق  خ��الل 
اأف�شل  لتقدمي  ال��ه��ادف��ة  ال��ذك��ي  املخطط 
اخلدمات امل�شرتكني. واأ�شارت اإىل اأن خدمة 
االأثر  انخفا�ص  اإىل  اأدت  ال��ذك��ي  املخطط 
البيئي نتيجة التقليل من ا�شتهالك الورق 
زيارتني  اىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  زي����ارة  وتقلي�ص 
املركبات  ازدح����ام  تخفي�ص  يف  �شاهم  مم��ا 
اجلو  يف  الكربونية  االإنبعاثات  وانخفا�ص 
و�شاهمت يف �شرعة اإمتام املعامالت وجودة 
يف االأداء وارتفاع معدل اإنتاجية املوظفني 

بن�شبة 30 باملائة.

•• دبي –الفجر: 

عام  م��دي��ر  بوع�شيبة  جمعة  حممد  وق��ع 
واأحمد  ل���ل���ج���م���ارك،  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
حم��ب��وب م�شبح م��دي��ر ج��م��ارك دب���ي، يف 
دب����ي مذكرة  ال��رئ��ي�����ش��ي جل���م���ارك  امل���ق���ر 
تفتي�ص  اأج����ه����زة  ت�����ش��ل��ي��م  ب�������ش���اأن  ت���ف���اه���م، 
ج��م��رك��ي جل���م���ارك دب����ي، وذل����ك يف اإط���ار 
ال�شعي لتطبيق اأف�شل املعايري يف الرقابة 
تبني  عرب  بالدولة،  اجلمركي  والتفتي�ص 
التكنولوجية  والو�شائل  املمار�شات  اأف�شل 
ال����الزم����ة، ح��ي��ث ت��ت��ك��ف��ل ال��ه��ي��ئ��ة كذلك 
ا�شتعمال  ح��ول  ال���الزم  التدريب  بتقدمي 
باالإ�شافة  دب��ي،  جمارك  ملوظفي  االأجهزة 

اإىل القيام مبهام ال�شيانة الدورية لها.
بن  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  امل��ذك��رة  ح�شر توقيع 
ال�شوؤون  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر  الح���ج 
اجلمركية يف الهيئة االحتادية للجمارك، 
وعبداهلل حممد اخلاجة املدير التنفيذي 
لقطاع املتعاملي�ن، وفريد املرزوقي املدير 
واملالية  الب�شرية  امل��وارد  لقطاع  التنفيذي 
واالإداري�����ة، وع���دد م��ن م���دراء االإدارات يف 

جمارك دبي، وم�شوؤولني يف الهيئة.
وقال حممد جمعة بوع�شيبة، املدير العام 
توقيع  اإن  ل��ل��ج��م��ارك،  االحت���ادي���ة  للهيئة 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع ج��م��ارك دب���ي ب�شاأن 
ت�شليم اأجهزة التفتي�ص اجلمركي ياأتي يف 
�شياق خطة الهيئة لدعم املنافذ اجلمركية 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال���دول���ة  يف 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى املنافذ  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ر���ش��ي��دة 
عملياً  اأنها متثل جت�شيداً  كما  احلدودية، 
يف  للهيئة  اأ�شيفت  التي  اجلديدة  للمهام 
الذي   2015 ل�شنة   8 رق��م  القانون  ظل 
عزز من �شلطات الهيئة يف جمال الرقابة 

والتفتي�ص. 
دعم  ع��ل��ى  امل�شتمر  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���ص  واأك����د 
والتن�شيق  امل���ح���ل���ي���ة  اجل�����م�����ارك  دوائ��������ر 
والتكامل معها مبا يدعم حتقيق اأهدافها 

وتي�شري  املجتمع  اأم��ن  حماية  يف  املتمثلة 
العامل  م���ع  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز  ال���ت���ج���ارة 
خدمات  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخل���ارج���ي، 

متميزة للجمهور واإ�شعاد املتعاملني.
العامل  امل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة يف  اأن  واأ���ش��اف 
ب�شفة  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  ع��ام��ة،  ب�شفة 
خ��ا���ش��ة، ت�شهد حت��دي��ات م��ت��زاي��دة يف ظل 
اجلمركي  ال���ت���ه���ري���ب  ا����ش���ت���م���رار  ت����زاي����د 
وابتكارهم  امل���ه���رب���ني  اأ����ش���ال���ي���ب  وت����ن����وع 
الأ�شاليب واأدوات جديدة تلقي مبزيد من 
ال��ت��ح��دي��ات على ق��ط��اع اجل��م��ارك يف دول 
تزايد  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  وال���ع���امل،  املنطقة 
وت���رية اال���ش��ط��راب��ات االأم��ن��ي��ة يف املنطقة 
يف  التفتي�شية  ال��ق��درات  تعزيز  ي�شتدعي 
امل��ن��اف��ذ اجل��م��رك��ي��ة ورف���ع ك��ف��اءة مفت�شي 
تقنيات  اأح���دث  ا�شتقطاب  ع��رب  اجل��م��ارك 
للم�شافرين  واملعاينة  الفح�ص  واأج��ه��زة 
والب�شائع على حد �شواء، وهو ما حتر�ص 
االحتادية  والهيئة  احلكيمة  القيادة  عليه 
ل��ل��ج��م��ارك ودوائ�����ر اجل���م���ارك امل��ح��ل��ي��ة يف 

الدولة.
خطة  اأن  اإىل  ب��وع�����ش��ي��ب��ة  حم��م��د  واأ����ش���ار 
تزويد  تت�شمن  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ن��اف��ذ  دع���م 
خمتلف املنافذ يف الدولة باأجهزة الفح�ص 
االإ�شعاعي واأجهزة التفتي�ص على الب�شائع 
 2017 واالأف���راد خ��الل عامي  واملركبات 
و2018، وت�شمل اخلطة اأجهزة متحركة 
واأخرى ثابتة لك�شف احلاويات واملركبات، 
واملتفجرات،  امل����خ����درات  ك�����ش��ف  واأج����ه����زة 
واحلقائب  امل��رك��ب��ات  على  امل�شح  واأج��ه��زة 
اإ�شافة  واالإ����ش���ع���اع،  واالأح�����ش��اء  وال���ط���رود 
وحقائب  اجلانبية،  الك�شف  ���ش��ي��ارات  اإىل 

التفتي�ص.
متثل  اجل����دي����دة  االأج�����ه�����زة  اأن  واأو������ش�����ح 
يف  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اأح���دث 
عن  والك�شف  االإ�شعاعي  الفح�ص  جم��ال 
واملتفجرات  واالأ���ش��ل��ح��ة  امل��م��ن��وع��ة  امل�����واد 
واملخدرات، ومن ثم فهي ت�شاهم يف زيادة 
اإدارات اجلمارك املحلية يف جمال  ق��درات 

الرقابة على حركة ال�شلع والب�شائع.

وقال مدير عام الهيئة، اإن جهاز اآيون�شكان 
500 دي تي الذي يتم ت�شليمه يف املرحلة 
اجلمركية  املنافذ  دع��م  خطة  م��ن  االأوىل 
يتميز بح�شا�شيته ودقته العالية يف ك�شف 
وامل����واد اخلا�شعة  وامل���خ���درات  امل��ت��ف��ج��رات 
للرقابة، وميكنه ك�شف 25 مادة والتعرف 
ولديه  ث����واين،  ث��م��اين  غ�����ش��ون  يف  عليها 
املخدرات  م��ن  كميات  ر���ش��د  على  ال��ق��درة 
ال��ن��ان��و ج���رام )واحد  وامل��ت��ف��ج��رات بحجم 
م��ل��ي��ار م��ن اجل�����رام(، وه���و م���زود ب�شا�شة 

ملونة كبرية تعمل باللم�ص.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���دم اأح���م���د حم��ب��وب م�شبح 
على  للجمارك  االحت��ادي��ة  للهيئة  �شكره 
على  اجلمركية  للدوائر  املتوا�شل  دعمها 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة مب��ا ي�����ش��اه��م يف تطوير 
اأف�شل  �شمن  اجلمركية  العمل  منظومة 
من  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة،  واملمار�شات  املعايري 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت���ع���زز  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
الدولة  قيادة  توجهات  وتدعم  امل�شتدامة 
والتناف�ص  التفوق  مراتب  اأعلى  بتحقيق 

بتوريد  الهيئة  جهود  اأن  م��وؤك��داً  العاملي، 
خمتلف  على  امل��ت��ط��ورة  التفتي�ص  اأج��ه��زة 
املنافذ اجلمركية، �شينعك�ص ب�شكل اإيجابي 
الرقابة  ب��اإح��ك��ام  االأم��ن��ي��ة  املنظومة  على 
وا�شتقرار  اأم��ن  على  للحفاظ  املنافذ  على 
بالت�شدي  م���ق���درات���ه  و����ش���ون  امل��ج��ت��م��ع 
ما  ظ��ل  يف  خ�شو�شاً  التهريب،  مل��ح��اوالت 
ت�شهده املنطقة من ا�شطرابات وحتديات 
االأمنية  امل��ن��ظ��وم��ة  ك���ف���اءة  رف����ع  ت��ت��ط��ل��ب 
املنافذ  على  الرقابة  وت�شديد  با�شتمرار، 
واحلدود، وذلك للحفاظ على نعمة االأمن 
لتحقيق  ال��دول��ة  تعي�شها  ال��ت��ي  واالأم�����ان 

مزيداً من التقدم واالزدهار للدولة. 
على  التكاملي  الهيئة  بدور  م�شبح  واأ�شاد 
ال���دوائ���ر اجل��م��رك��ي��ة يف توحيد  م�����ش��ت��وى 
ا�شرتاتيجيات  ح����ول  وال�������روؤى  اجل���ه���ود 
تطوير العمل اجلمركي يف الدولة، موؤكداً 
املحلية  ب��ني اجل��م��ارك  تكامل اجل��ه��ود  اأن 
واالحت����ادي����ة يف اأ����ش���رة ج��م��رك��ي��ة واح����دة 
العمل  م�شتوى  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �شي�شكل 
ال����دول����ة، ح��ي��ث �شرتتفع  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
امل��ق��دم��ة يف جميع  م�����ش��ت��وي��ات اخل���دم���ات 
ي���واك���ب تطلعات  امل��ن��اف��ذ اجل��م��رك��ي��ة مب���ا 
احلكومة وترفع من تناف�شية القطاع على 

امل�شتوى العاملي.
اأن جمارك  اإىل  دبي  واأ�شار مدير جمارك 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  اإىل  ت�شعى  دب��ي 
اجلمركي  العمل  يف  واالب��ت��ك��ارات  العاملية 
الرقابة  واإحكام  امل�شروعة  التجارة  لدعم 
اال�شرابات  ظ��ل  يف  االإم����داد  �شل�شلة  على 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ال���ع���امل���ي���ة،  وال���ت���ح���دي���ات 
وتقنيات  م��ع��دات  اأح���دث  ال��دائ��رة متتلك 
ال��ف��ح�����ص وال��ت��ف��ت��ي�����ص ال��ت��ي ت��ع��د االأك����ر 
ب�شري  ب��ك��ادر  ال��ع��امل مدعومة  يف  ت��ط��وراً 
ال��دائ��رة م��ن خ��الل برامج  مميز حتر�ص 
كفاءته  تطوير  على  املتخ�ش�شة  التدريب 
و���ش��ق��ل م���ه���ارات���ه مب���ا ي��ل��ب��ي م��ه��ام عمله 

بحرفية.

•• ال�شارقة -وام: 

بال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  بداأت 
تقدمي خدمة اال�شت�شارات للقطاع ال�شناعي 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ي��ا 
ملا  وذل���ك  االإم�����ارة  يف  اإج���راءات���ه  وتب�شيط 
متتلكه من بيئة ا�شتثمارية مثالية خا�شة 
يف القطاع ال�شناعي حيث متتلك ال�شارقة 
املخ�ش�شة  امل�����ش��اح��ات  اأك�����رب  م���ن  واح������دة 
اإىل  باالإ�شافة  دول��ة االم��ارات  لل�شناعة يف 
وامتالكها  اال�شرتاتيجي  ال�شارقة  موقع 

عددا كبريا من املناطق ال�شناعية.
واأ����ش���ار ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان ع���ب���داهلل ب���ن هده 
ال�شويدي رئي�ص دائرة التنمية االقت�شادية 
اال�شتثمارات  ت�شجع  الدائرة  اإن  بال�شارقة 
االق��ت�����ش��ادي��ة وت���دع���م ال��ع��م��ل احل���ر داخل 
واالجراءات  النظم  اأن  ..مو�شحا  االإم���ارة 
املن�شاآت  وت��رخ��ي�����ص  ت�����ش��ج��ي��ل  يف  امل��ت��ب��ع��ة 
جاذبة  بيئة  خلق  على  ت�شاعد  ال�شناعية 
لال�شتثمارات يف ظل ما متتلكه االإمارة من 
وت�شهيالت  وخدمات  ومرافق  حتتية  بنية 
ن��ت��ي��ج��ة ت����ع����اون اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
ال���دع���م لرجال  ل��ت��ق��دمي ك���اف���ة  ال�����ش��ارق��ة 

االأعمال وامل�شتثمرين.
اختزال  ال��دائ��رة جنحت يف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
املعامالت  وخمتلف  الرخ�ص  اإجن���از  وق��ت 

ع��رب ع���دد م��ن االإج������راءات ال��ت��ي اتخذتها 
اأعلى  م��ع  ولتتنا�شب  اخل���دم���ات  ل��ت��ط��وي��ر 

معايري اجلودة العاملية.
تتبنى  ال����دائ����رة  اأن  ال�����ش��وي��دي  واأ�����ش����اف 
التنمية  ق��ي��ادة  وا���ش��ح��ة يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
انتقلت  حيث  بنجاح  االإم��ارة  يف  ال�شناعية 
لتنمية  ال��رتاخ��ي�����ص  واإدارة  اإ����ش���دار  م���ن 
وتطوير اال�شتثمار وذلك تنفيذا للتوجيهات 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 
القطاعات  بتطوير  ال�شارقة  حاكم  االأعلى 

التجارية وال�شناعية.
ال�شويدي  م����رمي  اأو����ش���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
اأن  ال�شناعية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
اط���الق م��ث��ل ه���ذه اخل��دم��ات ي��اأت��ي بهدف 
للم�شتثمرين  النوعية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
ال�شناعيني يف االإمارة وتذليل كل العقبات 
اال�شتثمارات  زي�������ادة  دون  حت�����ول  ال���ت���ي 
و���ش��ي��ت��م تقدمي  ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
ال��ل��ق��اءات ال�شخ�شية  اخل��دم��ة ع��ن ط��ري��ق 
مب���وع���د حم�����دد وذل������ك ب���االت�������ش���ال على 
خالل  م���ن  اأو   065122263 ال���رق���م 
Industrial. االإل����ك����رتوين  ال���ربي���د 
بحيث   Affairs@sedd.gov.ae
يف  ال�شناعية  احللول  اخلدمة  ه��ذه  توفر 
جماالتها املختلفة االقت�شادية و القانونية 

اال�شرتاتيجي  التخطيط  يف  واال�شت�شارات 
وحت�شني  ال�����ش��ن��اع��ي  التنظيم  يف  وك��ذل��ك 
للجودة  امل�شتثمرين  �شغار  وتوجيه  االأداء 
ا�شتحداث  اإىل  واأ�شارت  واالإتقان.  والتميز 
ع���دد م��ن االآل���ي���ات اجل��دي��دة الإح����داث نوع 
من التوا�شل امل�شتدام والفعال والذي يتيح 
ل��ل��دائ��رة االق���رتاب ب�شكل اأك��رب م��ن قطاع 
الفرق  اآليات  الدائرة  تبنت  ال�شناعة حيث 

وا�شتق�شاء  التحليلية  وال���زي���ارات  الفنية 
واملقارنات  امل��ي��دان��ي��ة  وال�����زي�����ارات  ال������راأي 
للمعلومات  ب���ن���ك  وت����ك����وي����ن  امل���ع���ي���اري���ة 
ال�شناعية لتتمكن من و�شع اآليات جديدة 
لتطوير  �شيا�شات  وتنفيذ  وت�شميم  الإدارة 
نوهت  ك��م��ا  ال�����ش��ارق��ة.  اإم����ارة  يف  ال�شناعة 
ال�شناعي  القطاع  تنظيم  يف  الدائرة  بدور 
بيئة  لتوفري  ال�شناعية  املوؤ�شرات  ودرا�شة 

على  ال��ع��م��ل  خ���الل  م��ن  ن��اج��ح��ة  �شناعية 
حل التحديات ومتابعة املمار�شات املخالفة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة وذل�����ك ع���ن طريق 
ال�شخ�شية  وال��ل��ق��اءات  امليدانية  ال��زي��ارات 
وال��ت��وا���ش��ل ال�����ش��ه��ري ل��ر���ش��د ح��رك��ة منو 
دوري  تقرير  واإع���داد  ال�شناعية  الرخ�ص 
للجهات  ورف���ع���ه  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  مل���ع���وق���ات 

املعنية.

�مل�سرق يفوز بجائزة �أف�سل مركز �ت�سال 
يف �أوروبا و�ل�سرق �الأو�سط و�فريقيا

•• دبي-الفجر: 

االإمارات  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  املالية  املوؤ�ش�شة  امل�شرق،  بنك  ح�شل 
العربية امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة، على ج��ائ��زة اأف�����ش��ل م��رك��ز ات�����ش��ال يف اأوروب���ا 
وال�شرق االأو�شط وافريقيا، ليكون بذلك اأول بنك يف املنطقة يح�شل على 
هذه اجلائزة. كما ح�شل امل�شرق على جائزة اأف�شل مركز ات�شال يف ال�شرق 

االأو�شط" التي تقدمها جوائز اإن�شايت�ص ال�شرق االأو�شط يف دبي.
وقال �شوميت باهاتيا، رئي�ص اخلدمات امل�شرفية املبا�شرة يف امل�شرق: "يوؤكد 
ح�شول امل�شرق على هذه اجلوائز موقعه الريادي وروؤيته يف تعزيز جتربة 
العمالء. حيث اأننا نحر�ص على تعزيز كفاءات الكوادر العاملة يف البنك من 
متا�شياً  وذلك  خربتهم  تطور  التي  املتخ�ش�شة  التدريبية  الربامج  خالل 
مع روؤية البنك واأهدافه. كما ن�شعى اإىل توفري اأف�شل جتربة للعمالء من 
خالل التطوير الدائم للبنية التحتية والبحوث والعمل اجلماعي والروؤية 

طويلة االأمد، مما ميكننا من الفوز بهذه اجلوائز.
وقال راج وادواين، رئي�ص جمعية مراكز االت�شال يف العامل مركز االت�شال 
مناف�شة  �شهدنا  حيث  العام،  ه��ذا  جلوائز  املر�شحني  جميع  نهنئ  العاملي: 

كبرية مع اأكر من 1500 م�شارك من 50 دولة حول العامل. 
ومع هذا العدد الكبري وم�شتوى اخلدمات املميز، يتم االإ�شراف على عملية 
التنفيذيني يف مركز  امل��دراء  كبار  50 من  قبل  دقيق من  ب�شكل  التحكيم 
االت�شال، من ذوي اخلربة من اأمريكا واآ�شيا. وي�شتند التقييم على اجلدارة 
واالإجنازات والبنية التحتية والتكنولوجيا وتوعية العمالء والر�شا العام 
ات�شال  مركز  اأف�شل  المتالكه  امل�شرق  بنك  باختيار  قمنا  لقد  للعمالء. 
عمالء يف املنطقة، ويرجع ذلك اأ�شا�شاً اإىل خدماته املمتازة وبنيته التحتية 
املتحدة واملنطقة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  اإىل كافة عمالئه يف  التي ت�شل 

ب�شكل عام .
وقد �شهد حفل توزيع اجلوائز م�شاركة موؤ�ش�شات رائدة يف جميع القطاعات 
ال�شلع  ذل��ك  يف  مبا  وال�شيافة،  الطريان  و�شركات  البنوك  مثل  اخلدمية 

اال�شتهالكية وال�شيارات واملنظمات احلكومية.

يف  تد�ولها  جرى  مالية  ورقة  مليار   155.5
�أ�سو�ق �الأ�سهم �الإمار�تية خالل 2016 

•• اأبوظبي-وام: 

ت�شدرت اأ�شواق املال االإماراتية قائمة اأكر االأ�شواق اخلليجية �شيولة من 
حيث كميات االوراق املالية املتداولة والتي بلغت خالل العام 2016 نحو 

ال�شعودية. ال�شوق  يف  ورقة  مليار   67.7 مقابل  ورقة  مليار   155.5
ال�شوقية  القيمة  الثانية من حيث  باملرتبة  االماراتية  املال  اأ�شواق  وجاءت 
ال�شهم ال�شركات املدرجة والتي بلغت خالل العام املا�شي 817 مليار درهم 
دوالر" يف حني كانت ال�شعودية باملرتبة االوىل 449 مليار  مليار   222 "
دوالر وو�شلت القيمة ال�شوقية ال�شهم �شركات ال�شوق الكويتي نحو 88.3 
19.2 مليار دوالر  45 مليار دوالر ل�شوق �شطلنة عمان و  مليار دوالر و 

لل�شوق البحريني.
باملرتبة  االإم��ارات��ي��ة  اال���ش��واق  ج��اءت  فقد  امل��درج��ة  ال�شركات  �شعيد  وعلى 
الثالثة حيث بلغ عدد ال�شركات املدرجة فيها 126 �شركة �شاملة ال�شركات 
االجنبية يف ما و�شل عدد ال�شركات يف ال�شوق الكويتية 196 �شركة ونحو 

ال�شعودية. ال�شوق  يف  �شركة   178
وت�شتحوذ البنوك و�شركات التاأمني وال�شركات العقارية على اجلزء االكرب 
من ال�شركات املدرجة يف اال�شواق االماراتية ومتثل اأكر من ن�شف اجمايل 
اأم��ا على جانب قيمة  املاليني.  ودب��ي  ابوظبي  �شوقي  املدرجة يف  ال�شركات 
التداوالت فقد بلغت قيمة ال�شفقات املربمة يف ا�شواق املال االماراتية خالل 
العام 2016 184 مليار درهم " 50 مليار دوالر" يف حني بلغت يف ال�شوق 

ال�شعودية 308 مليارات دوالر و9.5 مليار دوالر يف ال�شوق الكويتي.

�سهم �إعمار يخترب جمدد� ك�سر حاجز 8 
در�هم �سعود� للمرة �لثانية خالل ��سبوع

•• اأبوظبي-وام:

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 
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املال والأعمال
فالي دبي جتدد تعاقدها مع مريكاتور لدعم عمليات �ل�سحن

كهرباء ومياه دبي تعلن عن قرب ت�سغيل حمطة "�لتنقل" بنهاية �أغ�سط�ض �ملقبل 

لل�سر�فة" "�الأن�ساري  فروع  "حت�سيل" عرب  بطاقة  تعبئة  خدمة  بال�سارقة" تد�سن  �ملركزية  "�ملالية 

مذكرة تفاهم بني "تيكربونيور �أفريكا" و�سوق �أبوظبي �لعاملي لتطوير جمتمع �لتكنولوجيا �ملالية يف �أفريقيا

•• دبي-الفجر: 

اعلنت فالي دبي ومريكاتور املزود العاملي 
حل��ل��ول ق��ط��اع��ات ال��ن��ق��ل وال�����ش��ي��اح��ة عن 
جتديد �شراكتهما بعقد جديد ميتد ل�شبع 

�شنوات لتعزيز ادارة ال�شحن اجلوي.
الطرفني  ب����ني  ال���ع���ق���د  جت���دي���د  ومي���ث���ل 
التي  اال�شرتاتيجية  لل�شراكة  ا�شتمرارا 
بتزويد  وتتمثل   ،  2012 العام  ب��داأت يف 
اجليل  تكنولوجيا  مبن�شات  دب���ي  ف���الي 
تعزيز عمليات  �شتعمل على  التي  اجلديد 
ال�شحن  عائدات  وح�شاب  اجل��وي  ال�شحن 
كما تعزز من مفهوم اإدارة االبتكار والذكاء 

يف  ال�شحن لدى الناقلة.
وع��م��ل��ت ف����الي دب����ي م���ع م���ريك���ات���ور عن 
خالل  م��ن  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  كثب 
دعمت  وال��ت��ي  الناجعة  حلولها  ا�شتخدام 
ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ح��ن اجل����وي يف ف���الي دبي 
م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا ح��ي��ث ت��وف��ر ف���الي دبي 
وجهة   94 اىل  اجل���وي  ال�شحن  خ��دم��ات 
العاملية.  �شبكتها  خ��الل  من  العامل  ح��ول 
كما بنت الناقلة خالل هذه الفرتة �شبكة 
وجهة   200 اىل  ت�����ش��ل  ع���امل���ي���ة   ���ش��ح��ن 
ال���ع���امل م���ن خ����الل االت��ف��اق��ي��ات التي  يف 

العاملية  ال���ط���ريان  ���ش��رك��ات  اب��رم��ت��ه��ا م��ع 
عامليا  خدماتها  تو�شيع  على  عملت  والتي 
و���ش��اه��م يف ت��دف��ق ال�����ش��ل��ع ب��ني دب���ي ودول 
جمل�ص التعاون وال�شرق االو�شط واوروبا 
وافريقيا ورو�شيا والدول امل�شتقلة وو�شط 

ا�شيا واالمريكيتني.
وميتد جتديد العقد لي�شمل من�شة �شكاي 
�شني و رابيد كارغو احلالية حيث تتعاون 
ف���الي دب���ي م��ع م��ريك��ات��ور ل��ل��رتق��ي��ة اإىل 
االإيكولوجي  للنظام  التحويلية  العرو�ص 

لل�شحن الذكي واال�شتفادة منها.  
لتطبيقات  املفتوحة   API وهو حمفظة
التي  االأر���ش��ي��ة  وامل��ن��اول��ة  ال�شحن اجل���وي 
الب�شائع  لتحركات  مثالية  وجهة   توفر 
عرب �شل�شلة التوريد وحتديد اأكر الطرق 

كفاءة لت�شليم الب�شائع اإىل وجهاتها.
وق����ال حم��م��د ح�����ش��ن ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص  يف 

فالي دبي لل�شحن اجلوي مع تو�شيع هذه 
ب�شكل  العمل  اىل  نتطلع  فاننا   ، ال�شراكة 
يف  التح�شن  من  مريكاتورملزيد  مع  وثيق 

القيمة التي نوفرها لعمالئنا.
ب��رن��دن م��اك��رتي��ك رئي�ص  م��ن جهته ق��ال 
التقنيني يف �شركة مريكاتور نحن �شعداء 
بالعمل مع فالي دبي لدعم منو ال�شحن 

ال�شركة  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  للناقلة  اجل���وي 
حتقيق  يف  اال����ش���ت���م���رار  وي�����ش��رن��ا  ال���ي���وم 
االحتياجات  وتلبية  ال�����ش��رك��ة  ط��م��وح��ات 
خالل  من  اجل��وي  ال�شحن  من  املت�شارعة 
وقدرة  اكرب  �شفافية  توفر  التي  التقنيات 
اعلى على التوقع ا�شافة اىل القدرة على 

تب�شيط عمليات ال�شحن .

•• دبي-وام: 

الطاير  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  اأع����ل����ن 
الع�شو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي ع���ن ق����رب ت�شغيل 
التنقل جهد  الرئي�شية  التحويل  حمطة 
حتويلية  وبقدرة  كيلوفولت   13211
اك�شبو  �شمن  اأمبري  ميجافولت   150
2020 دبي حيث و�شلت ن�شبة االإجناز 
حتى اليوم اإىل 80 يف املائة ومن املتوقع 
وتعد   . املقبل  اأغ�شط�ص  بنهاية  ت�شغيلها 
املحطات  اإح��������دى  "التنقل"  حم���ط���ة 
الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ث��الث  ال��ف��رع��ي��ة 
�شمن اإك�شبو 2020 دبي وقد بداأ العمل 
على ان�شائها يف 1 يوليو 2015 بتكلفة 
درهم  مليون   173 اإىل  ت�شل  اجمالية 
منها 80 مليون درهم للمحطة و93.6 
ك.   132 جهد  للكابالت  دره��م  مليون 

ف .
حتويل  حمطات   3 ببناء  الهيئة  وت��ق��وم 
رئي�شية 13211 كيلوفولت مع خطوط 
كيلوفولت   132 العايل  اجلهد  كابالت 
باأطوال ت�شل اإىل 45 كلم وتقدر تكلفتها 
درهم  م��ل��ي��ون   420 ب��ن��ح��و  االإج��م��ال��ي��ة 
و"تنقل"  "ا�شتدامة  بت�شميتها  وق��ام��ت 
مع  كامل  ب�شكل  يتوافق  مب��ا  و"فر�ص" 
�شعار املعر�ص "توا�شل العقول .. و�شنع 
امل�شتقبل" ومو�شوعاته الفرعية الثالثة 

املتمثلة يف اال�شتدامة والتنقل والفر�ص. 
ا�شتدامة  حم��ط��ة  ت�شغيل  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
"فر�ص"  وحم��ط��ة   2017 اأك��ت��وب��ر  يف 
اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة   .2017 دي�����ش��م��رب  يف 
ذل����ك ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة مب�����ش��اري��ع متديد 
 600 باأقطار  رئي�شية  مياه  نقل  �شبكات 
و�شبكات  �شخ  وحم��ط��ات  ملم  و1200 
بنحو  االإجمالية  تكلفتها  وتقدر  توزيع 
رفع  اإىل  وت��ه��دف  دره���م  مليون   515
كميات التدفق املائي و�شمان اإ�شتمرارية 
النمو  لتلبية  للمياه  الكافية  االإم���دادات 

املت�شارع على املياه .
اإنه  ال��ط��اي��ر  �شعيد حممد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��روؤي��ة  حتقيقا 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء حاكم 
ن�شخة  اأف�شل  ال�شت�شافة  اهلل  رع��اه  دب��ي 
العامل  ي�شهدها  اأن  اإك�شبو ميكن  ملعر�ص 
اإطار  اإم�����ارة دب���ي ويف  ع��ل��ى االإط�����الق يف 
بتعزيز  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ال��ت��زام 
اأ�شا�شية  رك��ي��زة  ت�شكل  ال��ت��ي  اال���ش��ت��دام��ة 
الإك�شبو 2020 دبي ر�شدت الهيئة ثالثة 
مليارات درهم مل�شاريعها املتعلقة بالطاقة 
دبي  ا�شرتاتيجية  م��ع  متا�شيا  النظيفة 
ترمي  ال��ت��ي   2050 النظيفة  للطاقة 
امل��ائ��ة م��ن ط��اق��ة دبي  7 يف  ت��وف��ري  اإىل 
من م�شادر الطاقة النظيفة بحلول عام 
 2030 بحلول  امل��ائ��ة  يف  و25   2020

و75 يف املائة بحلول 2050 . 
حممد  جممع  �شيوفر  االإط����ار  ه��ذا  ويف 
ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
 400 م��ق��داره  م��ا  دب��ي   2020 الإك�شبو 

ميجاوات من الطاقة النظيفة .
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
 2020 اإك�شبو  وقعت مذكرة تفاهم مع 
�شريكا  ال��ه��ي��ئ��ة مب��وج��ب��ه��ا  ت�����ش��ري  دب����ي 
امل�شتدامة.  ال��ط��اق��ة  جم����ال  يف  ر���ش��م��ي��ا 
وتعمل الهيئة مع اإك�شبو من اأجل تنفيذ 
والكهرباء  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع 
لدعم  متنوعة  م��ب��ادرات  واأطلقت  واملياه 
اأعلى  وف���ق  �شتنفذ  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  ه���ذه 

املعايري الدولية .
اأطلقها  وتنفيذا ملبادرة دبي الذكية التي 

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املدينة  دب��ي  جلعل  اهلل  رع���اه  مكتوم  اآل 
الهيئة  العامل ت�شهم  االأذك��ى واالأ�شعد يف 
حتقيق  يف  الذكية  مبادراتها  خ��الل  م��ن 
ن��ق��ل��ة يف ك���ل م���راف���ق وخ���دم���ات معر�ص 
مبادرة  وت�شاهم   . دب��ي   2020 اإك�شبو 
يف  ال�شم�شية  الطاقة  بربط  دب��ي  �شم�ص 
�شحن  حمطات  وت��وف��ري  املعر�ص  مباين 
الثالثة  باأنواعها  الكهربائية  لل�شيارات 

من خالل مبادرة ال�شاحن االأخ�شر .
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ����الل مبادرة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
والعدادات الذكية" اإىل بناء  "التطبيقات 
املتكامل  الوا�شع  ذكية مبفهومها  �شبكات 
التوليد  اأنظمة  نطاق  تغطي  املعر�ص  يف 
والنقل والتوزيع. وت�شمل ال�شبكة الذكية 
واأمتتة  االأ����ش���ول  واإدارة  ال��ط��ل��ب  اإدارة 
التوزيع  و���ش��ب��ك��ات  ال��ت��ح��وي��ل  حم���ط���ات 

وتكامل املنظومات والعدادات الذكية .

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ���رة  د�شنت 
اأم�ص  ي��وم  لل�شرافة،  االأن�����ش��اري  و�شركة 
بطاقة  ت��ع��ب��ئ��ة  خ���دم���ة  االأح��������د،  االأول 
االأن���������ش����اري  ف�������روع  ع����رب  "حت�شيل" 
حلول  ت��ق��دمي  اإىل  ال���ه���ادف  ل��ل�����ش��راف��ة، 
الدوائر  ملتعاملي  وم��ري��ح��ة  �شهلة  دف���ع 
وذل�����ك يف فرع  االإم��������ارة،  احل��ك��وم��ي��ة يف 
ميغامول  مب��رك��ز  لل�شرافة  االن�����ش��اري 
امل�شوؤولني  من  ع��دد  وبح�شور  ال�شارقة، 

من اجلانبني.
تعاون  اتفاقية  وقعت  قد  الدائرة  وكانت 
مع ال�شركة يف �شهر اأبريل املا�شي لتقدمي 
االأن�شاري  ف��روع  ه��ذه اخلدمة يف جميع 
لل�شرافة يف دولة االإم��ارات التي يتجاوز 
عددها 170 فرعاً، مبا يتيح للمتعاملني 
���ش��ه��ول��ة دف�����ع ر�����ش����وم خ����دم����ات خمتلف 
ال�شارقة،  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
ا�شتخدام  خم���اط���ر  ت��ق��ل��ي��ل  يف  وي�����ش��ه��م 
النقد، ويتيح احل�شول على خدمات هذه 

اجلهات على مدار ال�شاعة.  
النظام  اإدارة  م��دي��ر  ب��ا���ش��ا،  ح�شن  وق���ال 
املايل يف دائرة املالية املركزية بال�شارقة: 
يف  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  تد�شني  "ي�شعدنا 

كافة فروع االأن�شاري لل�شرافة بالدولة، 
الدائرة  ا�شرتاتيجية  �شمن  تاأتي  والتي 
ت�����ش��ه��ي��ل وت��ب�����ش��ي��ط االإج���������راءات على  يف 
التقنيات  م���ن  واال���ش��ت��ف��ادة  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
خدمات  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  يف  احل���دي���ث���ة، 
"حت�شيل" املطبق  الذكي  االإي�شال  نظام 
احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  جميع  يف 

باإمارة ال�شارقة". 

واأكد با�شا اأن تعزيز ر�شا املتعاملني يحتل 
التي تبادر  الدائرة،  اأولوية ق�شوى لدى 
با�شتمرار اإىل حتديث وتطوير خدماتها، 
مبا يتوافق مع توجهات احلكومة الذكية 
اإىل  م�شرياً  املتعاملني،  احتياجات  ويلبي 
تفعيل  اإم��ك��ان��ي��ة  تتيح  اخل��دم��ة  ه���ذه  اأن 
با�شتخدام  االأف���راد  ح�شابات  وا�شتحداث 
ال��ه��وي��ة االإم��ارات��ي��ة يف حت�شيل،  ب��ط��اق��ة 

واإع������ادة ت��ع��ب��ئ��ة و���ش��ح��ن ح�����ش��اب االأف�����راد 
وبطاقات  ال��ه��وي��ة  حل�شابات  وال�����ش��رك��ات 
حت�������ش���ي���ل، وال�����ع�����دي�����د م�����ن اخل����دم����ات 

االأخرى.
من جانبه قال را�شد علي االأن�شاري، مدير 
عام �شركة االأن�شاري لل�شرافة : ت�شرفنا 
�شراكتنا اجلديدة التي تتيح املجال اأمامنا 
لدعم "دائرة املالية املركزية بال�شارقة" يف 

م�شاعيها الرامية اإىل االرتقاء يف م�شتوى 
مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا بتوفري  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
تفعيل  وي��اأت��ي  و�شهلة.  اآم��ن��ة  دف��ع  جتربة 
االتفاقية يف اإطار �شعينا الدائم للدخول 
�شاأنها  من  مثمرة  موؤ�ّش�شية  �شراكات  يف 
خ�شو�شا  اجلميع  على  باملنفعة  تعود  اأن 
ال�شراكة  هذه  اأهمية  وتكمن  املتعاملني. 
يف كونها دفعة قوية باجتاه تعزيز جتربة 
ال�شارقة  يف  احلكومية  الدوائر  متعاملي 
�شحن  واإع���ادة  تفعيل  عرب  وامل�شتخدمني 
عرب  "حت�شيل"،  ال��ذك��ي  االي�����ش��ال  نظام 
امل��ن��ت�����ش��رة يف دولة  ف���رع م��ن ف��روع��ن��ا  اأي 
املزيد  ت��وف��ري  �شي�شهم يف  االإم�����ارات، مب��ا 

من الوقت واجلهد عليهم.
وتعد هذه اخلدمة ثمرة لالتفاقية التي 
بال�شارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  وقعتها 
مع هيئة االإم��ارات للهوية يف وقت �شابق 
م���ن ال���ع���ام اجل�����اري، ال���ش��ت��خ��دام بطاقة 
الهوية االإماراتية كو�شيلة دفع اإلكرتونية 
حكومة  م���ع���ام���الت  جل���م���ي���ع  ل�����الأف�����راد 
اأتاح للدائرة توفري خا�شية  ال�شارقة، ما 
احل�شاب،  وتعبئة  االأف���راد،  ح�شابات  فتح 
من  العديد  يف  الهوية،  بطاقات  و�شحن 
بينها  ومن  ال�شرافة،  و�شركات  امل�شارف 

االأن�شاري لل�شرافة.

•• اأبوظبي/الغو�س-الفجر: 

�شركة  اأفريكا"،  "تيكربونيور  وق��ع��ت 
التطوير املجتمعي التي ت�شتهدف تعزيز 
االبتكار والريادة لتحقيق اآثار اقت�شادية 
تفاهم  م���ذك���رة  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف  م��ل��م��و���ش��ة 
م��ع ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز املايل 
الدويل يف اأبوظبي، لتنمية ودعم برامج 
االأو�شط  ال�شرق  يف  املالية  التكنولوجيا 

واأفريقيا. 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي اأول مركز  وي��ع��د ���ش��وق 
"املخترب  مبادرة  يطلق  املنطقة  يف  مايل 
التنظيمي" كاإطار عمل متكامل لتحفيز 
االخذ  املالية، عرب  اخلدمات  االبتكار يف 
العمل  ومن������اذج  امل���خ���اط���ر  االع���ت���ب���ار  يف 
التكنولوجيا  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال��ف��ري��دة 

تتيح  حمكمة  عمل  بيئة  وتوفري  املالية، 
�شاملة  حلول  وتطوير  اختبار  لل�شركات 
املالية دون فر�ص  ومبتكرة للتكنولوجيا 
ك��ام��ل��ة. ويحظى  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
التنظيمي"  "املخترب  يف  امل�������ش���ارك���ون 
حول  م��ت��وا���ش��ل  وار����ش���اد  م�شتمر  ب��دع��م 
ال�شوؤون التنظيمية، كما يتمتعون بفرتة 
عامني لتطوير واختبار حلولهم املت�شلة 

بالتكنولوجيا املالية.
التنفيذي  الرئي�ص  تنج،  ريت�شارد  وق��ال 
ل�شوق  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  ل�شلطة 
اأبوظبي العاملي: ياأتي توقيع هذه املذكرة 
م��ع ت��ي��ك��ربون��ي��ور اأف��ري��ك��ا ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
مع  �شراكاتنا  بتعزيز  امل�شتمر  التزامنا 
املنطقة،  يف  املالية  التكنولوجيا  جمتمع 
لتطوير  ال��������دويل  ال����ت����ع����اون  وت���ف���ع���ي���ل 

يف  امل�شاركني  بقدرات  واالرت��ق��اء  االبتكار 
التكنولوجيا املالية. واليوم باتت منطقة 
بفر�ص  تتمتع  واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق 
ك��ب��رية وم���ع���دالت ط��ل��ب م��ت��ن��ام��ي��ة على 
اأن ت�شاهم  ناأمل  املالية، ونحن  اخلدمات 
جماالت تعاوننا الوثيق وعملنا امل�شرتك 
مع املراكز الرائدة يف التكنولوجيا املالية، 
املالية  اأ�شواقنا  تعزيز مكانة وخ��ربات  يف 
تلبية  على  وق���درة  ك��ف��اءة  اأع��ل��ى  لت�شبح 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ط��اع امل���ايل ودع���م النمو 

االقت�شادي والتنمية يف املنطقة .
ال�شراكة اجلديدة  ت�شاهم هذه  واأ�شاف: 
اآفاق  ف��ت��ح  اأفريكا" يف  ت��ي��ك��ربون��ي��ور  م��ع 
ج��دي��دة، وخ��ل��ق ف��ر���ص ع��دي��دة ل�شركات 
االأو�شط  ال�شرق  يف  املالية  التكنولوجيا 
التو�شعية  واأفريقيا مبا يخدم خططتها 

يف اأ�شواق املنطقة ويدعم حتقيق اأهدافها 
املن�شودة .

من جانبه، قال بوالجي فينيه، الرئي�ص 
اأفريكا،  تيكربونيور  ل�شركة  التنفيذي 
برنامج  على هام�ص م�شاركته يف فعالية 
امل�شاريع االقليمية  تي" لت�شريع  اآي  "اإم 
الجو�ص  م���دي���ن���ة  يف  امل���ق���ام���ة  امل���ب���ت���ك���رة 
هذه  بتوقيع  ���ش��ع��داء  نحن  النيجريية: 
االتفاقية املميزة واال�شتفادة من الفر�ص 
ل����رواد االأعمال  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
التكنولوجيا  يف  امل��ب��ت��ك��ري��ن  االأف����ارق����ة 
املنطقة،  امل��ال��ي��ة يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ال��ي��ة، 
مبا يدعم هدف �شركتنا التي تاأ�ش�شت يف 
2015 لزيادة معدالت منو الدمج املايل 
يف القطاع بن�شبة 30 باملائة بحلول عام 

  .2020

بني  اجل������دي������دة  ال���������ش����راك����ة  اأن  ي����ذك����ر 
اأبوظبي  و����ش���وق  اأف���ري���ك���ا  ت��ي��ك��ربون��ي��ور 
العاملي تتيح ل�شركات التكنولوجيا املالية 
االأفريقية امل�شاركة يف املخترب التنظيمي 
امل�شاركة  ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  ع���رب  ل��ل�����ش��وق 
اأفريكا،  ت��ي��ك��������������������ربون��ي�����ور  خ�������الل  م���ن 
�شامل  تنظيمي  اإط����ار  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
وبيئة متكاملة لتطوير واختبار حلولهم 
املبتكرة، والتمتع بفر�ص وا�شعة للدخول 
الأ�شواق املنطقة اخلليجية، واأ�شواق راأ�ص 
باملنطقة  التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ات  يف  امل����ال 
اأفريكا  تيكربونيور  �شتتيح  كما  والعامل. 
من  التنظيمي  امل��خ��ت��رب  يف  للم�شاركني 
ال�شركات العاملية فر�ص تطبيق حلولهم 
املايل  ال��ق��ط��اع  يف  املبتكرة  التكنولوجيا 

االأفريقي.

�مل�سرف �ملركزي ي�ست�سيف قمة جمل�ض 
�خلدمات �ملالية �الإ�سالمية 22 �أكتوبر

•• كواالملبور-وام:
ي�شت�شيف م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي فعاليات قمة جمل�ص 
اأكتوبر   24  -  22 الفرتة  خ��الل  تقام  التي  االإ�شالمية  املالية  اخل��دم��ات 
االإ�شالمي:  التمويل  زخ��م  جتديد  " نحو  عنوان  حتت  اأبوظبي  يف  القادم 
املالية  اخل��دم��ات  جمل�ص  وق���ال  النمو".  على  واحل��ف��اظ  امل��رون��ة  تر�شيخ 
االإ�شالمية - يف بيان له ب�شاأن االإعالن عن مو�شوع قمته للعام 2017 - 
اإن االقت�شاد العاملي مير مبرحلة تغري جوهري لنموذجه املعياري مف�شية 
اإىل موجة جديدة من انعدام اليقني النا�شئة عن م�شهد عاملي جيو�شيا�شي 
املتحدة  الواليات  يف  الت�شييق  نحو  متيل  متغرية  نقدية  و�شيا�شة  متغري 
وتعاف متباطئ يف اأ�شعار النفط وغمو�ص عام يف التوقعات االقت�شادية وقد 
الالحق  االأث��ر  ذات  االقت�شادية  بال�شوابق  مقرتنة  العوامل  هذه  �شاهمت 

املرتاكمة من ال�شنوات ال�شابقة يف تباطوؤ عام يف االقت�شاد العاملي.
االإ���ش��الم��ي��ة مل تكن يف م��اأم��ن من  امل��ال��ي��ة  اأن �شناعة اخل��دم��ات  واأ���ش��اف 
منوها  معدالت  يف   2015 عام  منذ  تباطوؤا  �شهدت  حيث  التطورات  هذه 
وتاأتي  امل�شريف  القطاع  يف  �شنوات  لعدة  ا�شتمر  ال��ذي  الرقم  ثنائي  القوي 
هذه التطورات يف الوقت الذي ي�شتمر فيه التطبيق التدريجي للمتطلبات 

الرقابية اجلديدة لراأ�ص املال وال�شيولة.
واأو�شح اأنه يف ظل ما �شبق اأ�شبح من ال�شروري اأن يجد اأ�شحاب االهتمام 
ال��زخ��م يف  امل��ال��ي��ة االإ���ش��الم��ي��ة دف��ع��ة ج��دي��دة لتجديد  ب�شناعة اخل��دم��ات 
خمتلف قطاعات ال�شناعة مبا يف ذلك امل�شريفة االإ�شالمية واأ�شواق راأ�ص 
املال االإ�شالمية والتكافل التاأمني االإ�شالمي ويف الوقت نف�شه فاإن احلاجة 
اإ�شالمية  مالية  خدمات  تقدم  التي  املوؤ�ش�شات  مرونة  على  احلفاظ  اإىل 
اأي�شا كما تلوح يف االأفق فر�ص وحتديات جديدة  اأهمية جوهرية  تكت�شب 

نا�شئة عن التطورات االأخرية يف جمال التكنولوجيا املالية.
وذكر اأن ما �شبق يثبت اأهمية الرتكيز امل�شتمر على تطوير البنية القانونية 
املعامالت  خ�شو�شيات  مع  تتنا�شب  التي  املعمارية  والهيكلة  والتنظيمية 
اأك��رب من الرتابط  ت��زال هناك فر�ص لتحقيق قدر  االإ�شالمية وال  املالية 
واملواءمة بني البور�شات الدولية ف�شال عن تاأ�شي�ص من�شات لزيادة ت�شهيل 

االإ�شدارات العابرة للحدود.
التمويل  ح���ول  ن��ق��ا���ص  حلقة   .. ال��ق��م��ة  تناق�شها  ال��ت��ي  امل��ح��اور  ب��ني  وم���ن 
للتكنولوجيا  ال�شيوع والتقدم االبتكاري  اإىل  االإ�شالمي: من اخل�شو�شية 
املالية وتطبيق االإ�شالحات الرقابية اجلديدة: حتقيق التوازن بني �شالمة 
راأ�ص  واأ���ش��واق  التناف�شية  وقدرتها  االإ�شالمية  املالية  اخلدمات  موؤ�ش�شات 
للحدود  العابرة  االأن�شطة  يف  اأكرب  مواءمة  حتقيق  نحو  االإ�شالمية:  املال 
املقرتحة  القيمة  تعزيز  االإ���ش��الم��ي:  بالتمويل  قدما  امل�شي  اإىل  اإ�شافة 
االإ�شالمية  املالية  اخل��دم��ات  قمة جمل�ص  وتهدف  امل��رون��ة  على  واحل��ف��اظ 
تداعيات  لبحث  امل�����ش��ارك��ة  ال��وف��ود  ب��ني  امل�شتوى  رف��ي��ع  تفاعل  اإت��اح��ة  اإىل 
املالية  اخلدمات  �شناعة  على  املتغرية  العاملية  واملالية  االقت�شادية  البيئة 
االإ�شالمية. وت�شعى اإىل زيادة الوعي بالتحديات النا�شئة املتعلقة مبرونة 
فيه  يتم  الذي  الوقت  وا�شتقرارها يف  االإ�شالمية  املالية  �شناعة اخلدمات 
ال�شيا�شات  جانب  اإىل  النمو  زخ��م  جتديد  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  مناق�شة 

االإ�شالحية الداعمة. 
وي�شارك يف القمة ح�شور رفيع امل�شتوى من ال�شلطات الرقابية واالإ�شرافية 
الدولية وبنوك  اإ�شالمية واملنظمات  التي تقدم خدمات مالية  واملوؤ�ش�شات 
املعنية  االأط��راف  وجميع  االأكادمييني  وكذلك  االأط��راف  متعددة  التنمية 

االأخرى.
يذكر اأن جمل�ص اخلدمات املالية االإ�شالمية هو هيئة دولية ت�شع معايري 
وا�شتقرارها  االإ�شالمية  املالية  اخلدمات  �شناعة  متانة  وتعزيز  لتطوير 
التي  ال�شناعة  لهذه  اإر���ش��ادي��ة  وم��ب��ادئ  اح��رتازي��ة  معايري  باإ�شدار  وذل��ك 
ت�شم ب�شفة عامة قطاعات امل�شرفية واأ�شواق راأ�ص املال والتكافل التاأمني 

االإ�شالمي.

دوالر� للربميل �سعر ت�سوية �لعقد    45.80
�الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة �ليوم

•• دبي-وام:

تراجع �شعر ت�شوية العقد االآجل خلام عمان � ت�شليم اأغ�شط�ص املقبل � لدى 
تداوله يف بور�شة دبي للطاقة ام�ص 0.15 دوالر اأمريكي للربميل الواحد 
 12:30 ال�شاعة  عند  دوالر   45.80 ليبلغ  اأم�ص  ت�شويته  ب�شعر  مقارنة 

بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ص .
ال�شرق  منطقة  يف  دولية  بور�شة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�شة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �شركات  تزويد  اإىل   � وال�شلع  االآجلة  الطاقة  لعقود  االأو�شط 
باأ�شعار  ال�شوي�ص  �شرق  تقع  التي  باالأ�شواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني 

تت�شم بال�شفافية للنفط اخلام .
املتخ�ش�شة  البور�شات  اإح��دى   2007 عام  افتتاحها  منذ  البور�شة  وتعد 
على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�ص وهو العقد االآجل خلام عمان 
ت�شهد منوا  التي  ال�شوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  االأك��ر موثوقية  املعيار 
االآ�شيوية  املنطقة  اقت�شادات  تعك�ص  التي  واالأداة  ال�شوي�ص  �شرق  �شريعا 
ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�شليم الفعلي 
وثالث معيار �شعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 

الذي يتم ت�شديره من عمان ودبي .
وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى االأنظمة االإلكرتونية 
التي ميكن الو�شول اإليها انطالقا من اأكر من 20 منطقة منها املراكز 

املالية الرئي�شة يف اآ�شيا واأوروبا والواليات املتحدة .
وتقع البور�شة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو منطقة مالية حرة مت 
اإن�شاوؤها لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة االإمارات العربية املتحدة � وتخ�شع 
جميع  و�شمان  مقا�شة  تتم  كما  املالية  للخدمات  دبي  �شلطة  قوانني  اإىل 

التداوالت من خالل جمموعة تابعة لبور�شة �شيكاغو التجارية.
يذكر اأن بور�شة دبي للطاقة م�شروع م�شرتك بني دبي القاب�شة و�شندوق 
متتلك  كما  ال��ت��ج��اري��ة  �شيكاغو  ب��ور���ش��ة  وجم��م��وع��ة  ال��ع��م��اين  اال�شتثمار 
الطاقة  ع��ق��ود  ت����داول  و���ش��رك��ات متخ�ش�شة يف  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وفيتول  و�شل  �شتانلي  ومورغان  بي مورغان  �شاك�ص وجي  منها غولدمان 

وكونكورد اإنرجي اأ�شهما فيها .
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العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3571  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  االبنية  امل��دع��ي عليه / 1-ال���رباق خل��دم��ات حرا�شه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /حيدر علي حممد يا�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26119 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170306542AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/7/13 ال�شاعة 8.30 �ص 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1889  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-جيا�ص هاي فا�شن 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  املدعي /ثمر عمر دراز  قد 
والر�شوم  دره����م(   900( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   99000( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB170010278AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/6/21  االرب��ع��اء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/774  عمايل جزئي
جمهول  فردية  موؤ�ش�شة   - اليمني  الريف  وخمابز  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /كليف ديكالرو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   9500( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت    mb1691820ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
جل�شة يوم االربعاء املوافق:2017/7/5 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3444  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دايرك�شن للمقاوالت الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /راتي�ص كونهريامان نيتادوكان بي�شانكى  قد اأقام عليك الدعوى 
عوده  وت��ذك��رة  دره��م(   31028( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
  mb170875057ae:مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
مبكتب  ���ص   8.30 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/7/17  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2782  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايتك انرتيورز �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
فيجايان باين ناريانان باين وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي  قد اأقام عليك 
والر�شوم  درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )56.671  الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى 
وحتى ال�شداد التام رقم ال�شكوى:MB170604723EA/2017  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   8.30 ال�شاعة  امل��واف��ق:2017/7/17  االثنني  يوم  جل�شة 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1509  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام تيك انرتنا�شيونال ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /الفريا البرو �شيلي�شتيال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )42196 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
  MB167598076AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم االث���ن���ني امل������واف������ق:2017/7/17 ال�����ش��اع��ة 8.30 �ص 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4675  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي�شي باي �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد 
انو�ص حممد رايف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16798( وقدرها 
رقم ال�شكوى:MB172546719AE  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/7/5
او م�شتندات للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4229  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للكهروميكانيكية  ا���ص  يو  1-اي��ه   / عليه  املدعي  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د م��زم��ل اع��ظ��م حم��م��د اع��ظ��م ���ش��دي��ق��ي  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�شاريف رقم  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000   98950(
ال�شكوى:mb172465273ae  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/7/13 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ارجان�شيلينا للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق���ام عليك الدعوى  اب��وط��ال��ب  ق��د  امل��دع��ي /حممد ف��ار���ص �شليمان ليبي  مب��ا ان 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37079 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172254223AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة   2017/7/13 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2648  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ري�شولف تكنولوجيز �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي /اميت �شاتي�ص فال�شاجنكار  قد 
درهم(   500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   99462( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171211110AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/7/17 ال�شاعة 8.30 �ص 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�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/226 تنفيذ �سرعي  
اق��ب��ال  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اق��ب��ال بوتوفيتيل  اىل املنفذ ���ش��ده/1-  �شيانا 
طالب التنفيذ/عبدالرزاق ابراهيم وميثله:ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك لتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رق��م:1608/2015 حوال نف�ص م�شلمني واملعدل باال�شتئناف رق��م:2016/201 ا�شتئناف 
و�شداد  مبنطوقه  ورد  ملا  وفقا  �شده  املنفذ  بالزام  القا�شي  ومواريث  �شخ�شية  اح��وال 
املنفذ به وقدره )880( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ اال�شتحقاق  املبلغ 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1812  تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شيلفاكومار �شينجيني �شينجيني  جمهول حمل االقامة 
وميثله:عبدالرحمن  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  اأق��ام عليكم الدعوى  ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب   قد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )111903( درهم وب�شحة احلجز 
بامللف  دب��ي  املحكمة  خ��زان��ه  امل���ودع  املبلغ  ال��ت��ح��ف��ظ��ي:577/2016 جت���اري على 
رقم:2016/1245 بيع مال مرهون تنفيذ 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/422 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-ع��ب��داهلل حممد اح��م��د خ��ل��ف  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فرح فلكناز عبدالرحمن علي الفقي 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شايغ   نا�شر  ح�شن  وميثله:مع�شومة 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)45395( 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�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/761 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-�شرار حممد ابو زعالن  جمهول حمل االقامة 
وميثله:هاين  قا�شم  حممد  التنفيذ/عبدال�شالم  طالب  ان  مب��ا 
رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املبلغ املنفذ به وق��دره )978216(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/765 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-ريان �شارلي�ص جرى  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ريكو ريت�شارد ايني�ص  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1010( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة 1- ب�شحة ونفاذ عقد بيع ال�شيارة املوؤرخ:2016/12/16 واملت�شمن بيع 
املدعي عليه للمدعي ال�شيارة رقم:H91097 خ�شو�شي دبي ماركة فورد ايدج 
موديل 2008 نظري مبلغ )ثمانية االف درهم( وعلى ادارة مرور دبي ت�شجيل 
العقد مع الزام املدعي عليه امل�شاريف.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/166  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �شده / 1-يو واجن جمهول حمل االقامة مبا ان املتنازع / �شامل 
احمد عبداهلل املو�شي وميثله:هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعي 
عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�شلح   مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة     2017/7/11 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

الت�سويات    الودية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1986  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- جراند فور�ص ملقاوالت البناء �ص ذ م م   جمهول 
قد  كونات   كري�شنان  التنفيذ/�شاجي�ص  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )25766( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�شافة اىل مبلغ )2005( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1304  مدين جزئي

ي��و���ش��ف  جم��ه��ول حم��ل االقامة  امل��دع��ي عليه / 1- حممد ج��اب��ر  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املدعي/ ح�شنه زمفا�شل  قد  ان  مبا 
وامل�شاريف.  والر�شوم  والفائدة  دره��م(   2000( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
امل��واف��ق  2017/7/24   ال�شاعة 8.30  ي��وم  االثنني  وح��ددت لها جل�شة 
�ص 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 على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1266  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اك��رب علي خ��ان  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
امل��دع��ي/ حممد ام��ان اهلل خ��ان �شلطان خ��ان  قد اأق��ام عليك الدعوى 
والر�شوم  والفائدة  درهم(  وقدره )72000  املطالبة مببلغ  ومو�شوعها 
امل��واف��ق  2017/7/24    ي���وم  االث��ن��ني  وامل�����ش��اري��ف. وح���ددت لها جل�شة 
ال�شاعة 8.30 �ص 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 على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1403  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- طوين اليان ح�شواين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
جنيب جورج عازر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )4100 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  
االثنني املوافق  2017/7/10   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1200  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد ه��ارون عبداحلق  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ عطاء اهلل عنايت اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م(   12000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
امل���واف���ق  2017/7/12    وامل�����ش��اري��ف. وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم  االرب���ع���اء 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.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 على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/887  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ديك�شا �شري�شتا �شينغ  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ريان 
وورلدوايد �ص.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
اال�شتحقاق  تاريخ  والفائدة 9٪ من  وامل�شاريف  والر�شوم  مببلغ وقدره )6000 درهم( 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد   املوافق  2017/7/9   ال�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1360  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- رودريجو مارتن ديال ي�شال  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �شولني بينويال دالي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13.630 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و�شمول 
املوافق   االث��ن��ني    ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة     2017/7/24
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/709  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ح�شن اخرت غالم مرتظى جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ اقبال �شاه زمان �شاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
وق��دره )23000 دره��م( مع الفائدة والر�شوم وامل�شاريف.  وح��ددت لها جل�شة 
 Ch1.B.10 يوم االثنني   املوافق  2017/7/17   ال�شاعة 8.30 �ص 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/02493/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08137/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : رامي طرخون للتجارة - �ص ذ م م 
ورامي ه�شام طرخون -  جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: طاهر حممد �شعيد عبدالرحيم عبدالرحمن    
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي باالتي:

ال�شيك   قيمة  دره��م    125833 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  1-ال���زام 
والزمته   2015/11/30 وح��ت��ى   2015/5/3 ت��اري��خ  م��ن  ل��ل��ف��رتة  امل��رجت��ع 

بامل�شروفات  
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف اال�ستئناف  03005652017 / �سناعي  

اىل امل�شتانف �شده : الفا ون للتجارة العامة  - �ص ذ م م 
ولطف الدين بوتيا كوتي 

مبا اأن امل�شتانف  : عقارات الغرير - ذ م م 
قد اأقام �شدكم اال�شئناف  03005652017/ �شناعي  امام املركز بطلب بالتايل : 

تعديل احلكم امل�شتاأنف - قبول اال�شتئناف �شكال - تعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 
باداء  بينهما  فيما  والتكافل  الت�شامن  �شبيل  على  �شدهما  امل�شتاأنف  بالزام  جم��ددا 

مبلغ 113525.50 درهم 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

املوافق  الثالثاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
اال�شتئنافية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  الظهر  بعد  ال�شاعة 1.30   2017/6/20
الثانية( بالدائرة اال�شتئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر 
. فاأنت  الن�شر  تاريخ  اي��ام من  امل�شافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�شري م��دة  ، وق��د  الدعوى 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات. يتم  مكلف باحل�شور 

ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 4400 ل�سنة 2017 اإيجارات    
املنظورة امام الدائرة الق�شائية االبتدائية اللجنة الثانية 

املحكوم له طالب االعالن / �شركة كلداري للخدمات املحدودة 
عنوانه : دبي  - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ص 110-0 ت : 042664424 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه : تي ا�ص ايه للتجارة العامة - �ص ذ م م 
 19B عنوانه : دبي - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ص 110-0 - رقم العقار

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري بجل�شة 2017/6/14 باالتي : 
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة 

2- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 27450 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من تاريخ 
2016/6/9 وحتى تاريخ 2017/1/10 

3- الزام املدعي عليها بت�شليم املدعي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- الزام املدعي عليها بامل�شروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ .
اأمني ال�سر       

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 4403 ل�سنة 2017 اإيجارات    
املنظورة امام الدائرة الق�شائية االبتدائية اللجنة الثانية 

املحكوم له طالب االعالن / �شركة كلداري للخدمات املحدودة 
عنوانه : دبي  - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ص 110-0 ت : 042664424 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه / �شركة بن مهال للتجارة العامة - �ص ذ م م  
عنوانه : دبي - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ص 110-0 - رقم العقار 319 

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري بجل�شة 2017/6/14 باالتي : 
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة 

2- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 7875 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من تاريخ 
2016/10/21 وحتى تاريخ 2017/1/10 

3- الزام املدعي عليها بت�شليم املدعي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- الزام املدعي عليها بامل�شروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ .
اأمني ال�سر       

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 4397 ل�سنة 2017 اإيجارات    
املنظورة امام الدائرة الق�شائية االبتدائية اللجنة الثانية 

املحكوم له طالب االعالن / �شركة كلداري للخدمات املحدودة 
عنوانه : دبي  - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ص 110-0 ت : 042664424 

املحكوم عليه املطلوب اعالنه : عبداهلل جرب اهلل عبدالف�شيل عبيد  
عنوانه : دبي - الرقة - بناية كلداري بالزا - رقم االر�ص 0-110  

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري بجل�شة 2017/6/14 باالتي : 
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة 

2- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 20790 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من تاريخ 
2016/10/20 وحتى تاريخ 2017/1/10 

3- الزام املدعي عليها بت�شليم املدعي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- الزام املدعي عليها بامل�شروفات. 

 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ .
اأمني ال�سر       

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04985/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مطعم �شتيفانو�ص 

مبا اأن املدعي : �شركة برتول االإمارات الوطنية املحدودة - اينوك - ذ م م   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/04985/2017 /جت��اري  اأق��ام �شدكم  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 

2015/12/15 وحتى اخالء املاجور بالرتا�شي يف 2016/6/14 
الكهرباء واملياه  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  الزام بت�شليم م�شتندات - 

والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

االحد  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  م    3.00 ال�شاعة    2017/7/2 املوافق 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�شر.  تاريخ  اي��ام من  امل�شافة اىل ثالثة  م��دة  اأم��ر بتق�شري  وق��د   ،

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 02/3862/2017  ايجارات

املحكوم له طالب االعالن /  حممد خليفة عبداهلل حممد العطية  
العنوان :  دبي - عود ميثاء - بنايات نادي الن�شر بالزا - الطابق االول - �شقة رقم 105 

- هاتف : 043573330
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / جي بي اف لال�شت�شارات 

العنوان : جمهول حمل االقامة 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/29  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
 ، ال�����ش��واغ��ل  م��ن  للمدعي خاليا  وت�شليمها  امل��وؤج��ر  ال��ع��ق��ار  ب��اخ��الء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
القيمة االيجارية للفرتة  وبالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ 28.778 درهم والذي ميثل 

من 2016/11/28 ولغاية 2017/4/25 ، والزمته بامل�شروفات 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
دائرة االرا�سي واالأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 02031122017 �سكني ل�سنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبداهلل قرقا�ص للعقارات 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / �شركة هرديب للتجارة العامة -ذ م م 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/5/30 م   
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 
- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية بدل االيجار عن الفرتة املطالب بها مببلغ 
بدل  من  ي�شتجد  وما   2016/10/31 تاريخ  وحتى   2016/7/15 من  اعتبارا   39000

ايجار حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع بدل ايجار �شنوي مقداره 89000 درهم 
- الزام املدعي عليها بت�شليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 

- الزام املدعي عليها مب�شروفات الدعوى 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن 
املواعيد  يف  عليه  الطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك 

القانونية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/573 مدين جزئي                                              
                          اىل املدعي عليه/1- �شريف حممد عبيد 2-حممد بوكات مو�شى بوكات ، 3-عيد احمد را�شد �شامل 4- �شعيد علي هالل عبيد 
اخلاطري 5- موؤيد عو�ص النابل�شي 6- احمد مطارد عبا�ص 7-حممد علي غالم عبداهلل 8-لوكاجور لريو 9- نوف عقيل حممد 10- موؤيد عمر 
عبداحلفيظ قفي�شة 11- وليد علي حممد ال�شعدي املن�شوري 12- خالد حممد حمد حممد 13- ا�شباتت ا�شوك كومار 14- عمر نا�شر ن�شر 15- 
�شامل ربيع حممد ربيع  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / �شركة اك�شا للتاأمني - اخلليج - �ص م ب )م( وميثله : �شعد حممد عبداهلل احلمادي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/4/19   يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة اك�شا للتاأمني - اخلليج - �ص م ب )م( 

1-بالزام املدعي عليه االول بان يوؤدي للمدعية مبلغ  26.629 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
2- بالزام املدعي عليه الثاين  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  21.900 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
3- بالزام املدعي عليه الثالث بان يوؤدي للمدعية مبلغ  35.500 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد

4- بالزام املدعي عليه الرابع  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  127.927 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
5- بالزام املدعي عليه اخلام�ص  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  224.500 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد

6- بالزام املدعي عليه ال�شاد�شة بان يوؤدي للمدعية مبلغ  26.629 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
7- بالزام املدعي عليه ال�شابعة بان يوؤدي للمدعية مبلغ  28.000 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
8- بالزام املدعي عليه الثامن  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  38.000 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
9- بالزام املدعي عليه التا�شع بان يوؤدي للمدعية مبلغ  45.800 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد

10- بالزام املدعي عليه العا�شر  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  32.900 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
11- بالزام املدعي عليه احلادي ع�شر  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  36.340 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
12- بالزام املدعي عليه الثاين ع�شر بان يوؤدي للمدعية مبلغ  67.000 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
13- بالزام املدعي عليه الثالث ع�شر  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  16.500 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد
14- بالزام املدعي عليه الرابع ع�شر  بان يوؤدي للمدعية مبلغ  27.108 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد

15- الزام املدعي عليهم   بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 300 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

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/893  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية �ص.ذ.م.م 2- هارجيت �شينغ اندار �شينغ 
���ص.م.ك.ع وميثله:�شعد  الكويتي  االهلي  املدعي/البنك  ان  االقامة مبا  �شا�شار جمهويل حمل 
حممد عبداهلل احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم جميعا 
بالت�شامن والت�شامم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.540.557.00( درهم مع الفوائد 
الزامهما  مع  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شيكات  ا�شتحقاق  تاريخ  من  اعتبارا   ٪9 بواقع  القانونية 
 2017/7/4 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شروفات  بالر�شوم 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة  ال�شاعة 09.30 �ص 
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/227  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- �شركة دامكو لاللكرتونيات �ص.م.ح 2- امين حممد ح�شن الرتغل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�شالمي �ص.م.ع وميثله:�شعد حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  عبداهلل احلمادي  قد 
بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )1947222.51 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االحد   املوافق  
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص     2017/7/2
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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1895  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نيو �شيلفر �شتار للتجارة ���ص.ذ.م.م 2- جيتيندرا ب��ارواين نارايان 
دا�ص بارو جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/اك�شيوم تيليكوم �ص.ذ.م.م وميثله:احمد 
مهري خمي�ص عبيد بن م�شحار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )155.45( وق��دره  مببلغ  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�ص املوافق 2017/7/6 ال�شاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch1.C.13 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 ، علما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/277  جتاري  جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ح�����ش��ام اح��م��د ح�شني ال��زي��ر جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ابراهيم  ���ص.ذ.م.م وميثله:ب�شار عبداهلل علي  العامة  املدعي/دانة االفاق للتجارة 
يف    2017/4/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل�شايبة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دانة االفاق للتجارة العامة �ص.ذ.م.م بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ )150000( درهم  والزامته بالر�شوم وامل�شاريف 
 . ذلك من طلبات  ما عدا  املحاماة ورف�شت  اتعاب  دره��م مقابل  ومبلغ ثالثمائة 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/561  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة )�شركة منطقة حرة( 2- �شاندان 
بانريجي )ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي( 3- �شيمرت بانريجي )ب�شفتها الكفيل ال�شخ�شي( جمهويل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ص.م.ع  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  حمل 
تاريخ:2017/3/1  كما يف  درهم(  املدعي عليهم مببلغ وقدره )44.829.211.53  بالزام  املطالبة 
مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وتثبيت احلجز التحفظي رقم:217/225 حجز 
حتفظي جت��اري.   وح��ددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2017/7/9 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.15 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1238  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-موؤ�ش�شة طليطلة لالعمال الكهربائية وامليكانيكية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ديال لتوريد احلديد )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( وميثله:عبدالرحمن 
ح�شن حممد املطوع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/28  يف 
حمدودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  احلديد  لتوريد  ل�شالح/ديال  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائة وثالثة االف واربعمائة واربعة و�شبعني 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:2015/10/18 وحتى 
متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/160  جتاري كلي 
)ح�شب  خ��ان  ���ش��رف��اراج  خ��ان  ا���ش��د   -2 �����ص.ذ.م.م  لل�شحن  �شوي�ص  عليهما/1-يور  املحكوم  اىل 
الرخ�شة( - ا�شد خان �شرفار از خان )ح�شب االقامة( جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/انرتنا�شيونال 
مارين & اإنريجي م.د.م.���ص بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره )1.159.470.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شلة يف:2017/1/10 وحتى متام ال�شداد ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة  ما عدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  ومبلغ خم�شمائة 
التايل لن�شر هذا االعالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1617  جتاري كلي 
راجيندران  راجي�ص   -2 ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال  ار  ال  عليهما/1-جي  املحكوم  اىل 
راجيندار - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك ومدير �شركة جي ال ار انرتنا�شيونال للتجارة العامة 
ذ.م.م - و�شامن �شخ�شي جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/4/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك برودا حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام 
وفائدة  دره��م   )1669645.63( مقداره  مبلغ  املدعي  البنك  اىل  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامكما  ال�شداد  وحتى متام  ت��اري��خ:2016/8/7  من  �شنويا   ٪9 بواقع  ب�شيطة 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  دره��م مقابل  الف  ومبلغ 
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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1013  جتاري  جزئي 
ف��رج اهلل  ا���ش��رف حممد ح�شني  ف��رج اهلل 2-  ع��ل��ي��ه/1-حم��م��د ح�شني ع��و���ص  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة العارف للمقاوالت ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن 
ح�شن حممد املطوع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/30  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة العارف للمقاوالت ذ.م.م بالزام املدعي عليه االول 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )مائة وواحد وثمانني الف و�شبعمائة واربعني درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/3/22 وحتى ال�شداد 
. حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  بامل�شروفات ومببلغ  والزمته 
االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1462  تنفيذ عمايل 
م   جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ص  ال��ري��ام��ي فابريك�ص  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
را�شد   : �شنكر  وميثله  اوم��ا  التنفيذ/راماراج  ان طالب  االقامة مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال���زب���ادي   �شيف  �شعيد  �شيف 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )144126( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1538  جتاري جزئي
امل��دع��ي/ ان  االق��ام��ة مب��ا  �شانتو�ص كينجر جم��ه��ول حم��ل  1-ب��و���ش��ب��ا   / امل��دع��ي عليه  اىل 

اميك�ص )ال�شرق االو�شط( �ص.م.ب )م( فرع دبي وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن 
هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
املقررة عليه بواقع 12٪ من  املركبة  للمدعية مبلغ وقدره )103.675.96( درهم والفائدة 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام الوفاء والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف وبدل اتعاب 
بالقاعة  ال�شاعة 08.30 �ص  املوافق 2017/7/6  يوم اخلمي�ص  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت 
Ch 1.C.14 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�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/167  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- هولتفيل بروبرتي هولدجنز املحدودة جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/اعمار العقارية �ص.م.ع وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي قد اأقام عليك 
 976.621.41( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم( وفوائدها القانونية بواقع 9٪ �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد.  وح��ددت لها جل�شة يوم االرب��ع��اء   املوافق  2017/7/12   ال�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12051 بتاريخ 2017/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1112  جتاري  جزئي 
ان  ال�شحي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ال�شابي  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ام��ن��ه ع��ب��داهلل علي  اىل 
املدعي/بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/بنك ابوظبي التجاري )فرع( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي 
مبلغ )مائتي وثمانية و�شتني الف وخم�شمائة واربعني درهم وت�شعة ع�شر فل�شا( والفائدة 
ال�شداد  مت��ام  وحتى  يف:2017/2/23  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية 
والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري 
االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



�لتكّيف مع �ل�سغوط �ليومية
كافة  ال�شابقة  ال��ع��ادات  ب���اأن  زوج���ك  ذّك���ري 
التعب يف هذه  ي���وؤدي  اأث��ن��اء احل��م��ل.  تتغرّي 
)اال�شطرار  ال��ن��وم  دورة  ت��غ��رّي  اإىل  ال��ف��رتة 
اأخ���ذ قيلولة يف  اأو  اأب��ك��ر  ال��ن��وم يف وق��ت  اإىل 
العادات  اأي�شاً  �شتنقلب  الظهر(.  بعد  فرتة 
م�شطرة  احل���ام���ل  امل�������راأة  الأن  ال���غ���ذائ���ي���ة 
املاأكوالت  ب��ع�����ص  ت��ن��اول  ع��ن  االم��ت��ن��اع  اإىل 
معينة  اأغذية  من  تنفر  كذلك  وامل�شروبات، 

وقد تنزعج من رائحتها.
اجلو  ه����ذا  يف  زوج�����ك  ي��دع��م��ك  اأن  مي��ك��ن 
املتبّدل عرب تقّبل هذه االإيقاعات وال�شغوط 
تتقا�شما  اأن  اأي�������ش���اً  مي��ك��ن��ك��م��ا  اجل����دي����دة. 

االأطباق نف�شها وحتى فرتات القيلولة!

�لذهاب معًا �إىل �ملو�عيد �لطبية
اإن���ه���ا اأه�����م خ���ط���وة ك���ي ي���راف���ق ال������زوج االأم 
�شرورية  ال������زي������ارات  ت���ل���ك  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
بفهم  للرجل  وت�شمح  احلمل  م�شار  ملراقبة 
التحوالت احلا�شلة يف ج�شم زوجته. خالل 
يدرك  ال�شوتية،  فوق  باملوجات  �شورة  اأول 
اأب��اً حني ي�شمع خفقان  اأن��ه �شي�شبح  الرجل 
الطبية مهمة  امل��واع��ي��د  ه���ذه  ط��ف��ل��ه.  ق��ل��ب 
لتقوية الروابط بني الزوجني. وبعد  اأي�شاً 
انتهاء املوعد، ما املانع من تناول الع�شاء يف 

اخلارج وحدكما؟!

�لهتمام بامل�سائل �لإد�رية
واململة  ال�����ش��اق��ة  االإداري���������ة  امل���ه���ام  ت���ت���ع���ّدد 
خ����الل احل��م��ل م��ث��ل ال��ت�����ش��ج��ي��ل امل�����ش��ب��ق يف 
احل�شانة واختيار طريقة االعتناء بالطفل 
الالحقة.  الطبية  للمواعيد  والتخطيط 
لكن لن تن�شغل امل��راأة احلامل بهذه امل�شائل 

بال�شرورة، لذا ميكن اأن يهتم بها الزوج.

�لتدليك
ع  ُيخ�شِ الأن��ه  مريحة  مغامرة  لي�ص  احلمل 
ي�شمح  لكن  �شعبة.  الختبارات  امل���راأة  ج�شم 
ب��ع�����ص احل���ل���ول مب��واج��ه��ة امل�����ش��اع��ب، من 
الكرمي  ت��ده��ن��ي  اأن  ب���دل  ال��ت��دل��ي��ك.  بينها 

على ع��الم��ات مت���ّدد اجل��ل��د وح���دك، ميكن 
اأن يدّلك زوجك بطنك وي�شتطيع ا�شتغالل 
ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة ك���ي ي���ب���داأ ب��ال��ت��وا���ش��ل مع 
زاد  اأو  ظهرك  يف  ب���االأمل  �شعرِت  اإذا  طفله. 
اأن يدّلك لك هذه  �شاقيك، ميكن  الثقل يف 
اأي�شاً بكرميات منا�شبة. �شت�شعرين  املناطق 

با�شرتخاء تام!

حت�سري غرفة �لطفل
����خ احل�����م�����ل، ي����ح����ني ال����وق����ت  ح�����ني ي����رت�����شّ
بالن�شبة  امل��ن��ت��ظ��ر.  ال��ط��ف��ل  غ��رف��ة  لتجهيز 
اختيار  ي�شّكل  امل�شتقبليني،  ال��وال��دي��ن  اإىل 
دي��ك��ور غ��رف��ة ال��ط��ف��ل جت��رب��ة مم��ت��ع��ة. لكن 

يجب اأن يتوىل الزوج وحده مهمة التنفيذ. 
قد  الأن��ه  للطالء  نف�شك  تعّر�شي  اأال  عليِك 
حتملي  اأن  ميكن  وال  �شامة  م��رّك��ب��ات  ي��ب��ّث 
املفرو�شات طبعاً. لذا اأوكلي هذه املهمة اإىل 
زوجك. �شيتمكن بهذه الطريقة من تقدمي 
امل�شاعدة و�شيتقّرب من الطفل قبل والدته.

�لت�سّوق معًا
قد تقت�شر م�شاركة الزوج على هذه اخلطوة 
اأن ت��ت��ج��ّن��ب امل�����راأة حمل  ال��ب�����ش��ي��ط��ة! ي��ج��ب 
حملها  ك���ان  اإذا  �شيما  ال  الثقيلة،  االأوزان 
امل�شتقبلي  االأب  اأراد  اإذا  للمخاطر.  معّر�شاً 
ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة ف��ع��اًل، اق��رتح��ي عليه اأن 

اإذا مل يكن معتاداً على هذا  يذهب للت�شوق 
ال��ن�����ش��اط ق��ب��ل احل��م��ل. رمب���ا ال ت��ب��دو هذه 

املبادرة مهمة، لكنها �شت�شاعدك كثرياً.

�مل�����س��ارك��ة يف ح�����س�����ص �ل���س��ت��ع��د�د 
للولدة

اأن ي�شارك فيها  تكر احل�ش�ص التي ميكن 
ومن  للوالدة  ا�شتعداداً  اليوم  معاً  الزوجان 
والدة  م��ن  ج��زء  ب��اأن��ه  االأب  ي�شعر  اأن  املفيد 
التي  امل�شاعب  حقيقة  اأي�شاً  �شيفهم  طفله. 
متّر بها االأم. يف يوم الوالدة، يكون ح�شوره 
اال�شرتخاء  على  زوجته  وي�شاعد  جداً  قّيماً 

عرب طماأنتها.

�لتنظيم �مل�سبق لليوم �لكبري
للتاأكد من وجود زوجك اإىل جانبك يف يوم 
ال��والدة، اطلبي منه اأن يناق�ص املو�شوع مع 
اإىل  با�شطراره  ينذره  كي  م�شبقاً  رب عمله 
ميكن  طفله.  والدة  حل�شور  ف��ج��اأًة  التغّيب 
االأغ���را����ص غري  بع�ص  زوج���ك  ��ر  ي��ح�����شّ اأن 
االأ�شا�شية لكنها تبقى مهّمة يف نظرك مثل 
لكما  لقاء  اأول  ذكرى  لتخليد  الت�شوير  اآلة 
مع الطفل، واأجهزة �شحن الهواتف لتجّنب 
ومو�شيقى  وم��ن��ادي��ل  ط���ارئ���ة،  اأع���ط���ال  اأي 
مريحة...  ومالب�ص  وم�شروبات  وماأكوالت 
ال���والدة،  غ��رف��ة  داخ���ل  يح�شر  اأن  اأراد  واإذا 
املو�شوع وعن  اأن يقراأ كتباً عن  اطلبي منه 

خمتلف ال�شيناريوهات املحتملة.

�ف�سل �لو�سائل كي ير�فقك زوجك خالل �أ�سهر �حلمل

خطــــــو�ت ت�ســـــاعـــــد ر�سيعـــــك عـــلى �لنــــوم بعـمـــــق وهــــدوء

مــــــــــــــراأة
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�خلطوة �لأوىل : �ساعدي �لطفل على �لتج�سوؤ:
؛  التج�شوؤ  على  ت�شاعديه  اأن  يجب  الر�شاعة،  من  الطفل  ينتهي  اأن  بعد 
طرق  عدة  وهناك  النوم،  وحترمك  فتحرمه  معدته،  الغازات  متالأ  لكيال 

مل�شاعدته على التخل�ص من تلك الغازات املزعجة، هي :
- الرتبيت برفق على ظهره .

- امل�شح برفق على الظهر من االأعلى اإىل االأ�شفل .
- هز الطفل برفق مثل بندول ال�شاعة .

�خلطوة �لثانية: �أ�سعريه بالأمان :
يرغب الر�شيع يف ال�شعور باالأمان، متاماً كما كان ي�شعر اأثناء وجوده داخل 
الرحم ؛ لذلك ينبغي االعتناء بطريقة لف الطفل يف غطاء منا�شب حلالة 

اجلو، لينعم بالهدوء والنوم العميق .

�خلطوة �لثالثة: �سعي طفلك على �أحد جنبيه :

يعترب نوم الطفل على اأحد جانبيه، اأكر االأو�شاع اأماناً بالن�شبة حلياته، 
كما اأن ذلك الو�شع مينحه اإح�شا�شاً بالدفء. وملزيد من اال�شرتخاء قومي 

بتدليك ظهره برفق، مما �شيمنحه هدوءاً وراحة .

�خلطوة �لر�بعة: بع�ص �لأ�سو�ت �خلافتة
ر�شيعها، هو  نوم  الكامل يف غرفة  الهدوء  توفري  اأن  االأمهات  بع�ص  تظن 
احلل االأمثل ليح�شل على نوم ه��ادئ، لكن اخل��رباء يقولون عك�ص ذلك . 
بال�شكون والهدوء،  اأمه، مل يكن حماطاً  فالطفل حني كان جنيناً يف رحم 
بل كان ي�شتمع اإىل الكثري من االأ�شوات، منها �شريان الدم يف عروق االأم، 

و�شوت ال�شائل املحيط به .
اأذنه  اأن تهم�شي يف  ولهذه االأ�شباب �شيكون من املفيد مل�شاعدته على النوم 
كان  ال��ذي  ال�شجيج  ذلك  ت�شبه  فهي  خفي�ص،  ب�شوت  )ه�ش�ش�ش�ص(  بكلمة 

ي�شمعه يف الرحم واعتاد عليه .
كما ميكنك اإ�شماعه بع�ص املو�شيقى الهادئة ب�شوت منخف�ص.

يكون  �أن  زوج���ك  ي��ري��د  ه��ل 
�أ���س��ا���س��ي��ًا م��ن جتربة  ج���زءً� 
لكنه  تعي�سينها  �لتي  �حلمل 
دون  م��ن  ذل��ك  فعل  يجيد  ل 
�أف�سل  �إليك  �أن ي�سبح خانقًا؟ 
خالل  ير�فقك  كي  �لو�سائل 

�أ�سهر �حلمل.

يولد �لطفل بعاد�ت �لنوم �لتي تعود عليها فرتة وجوده يف رحم �أمه، ويظل لفرتة بعد ولدته يعاين وتعاين �لأم من عدم �نتظام نومه . كما قد متنعه ��سطر�بات 
�ملعدة من �لنوم بهدوء، مما ينعك�ص على نظام �لبيت وهدوئه . وحلل تلك �مل�سكلة ين�سح �خلرب�ء بعدة خطو�ت، ت�ساعد �لر�سيع على �لنوم بعمق وهدوء .



فــن اأجــنبــي

31

ملاذ� كانت �لنجمة �أديل حافية 
قرب حريق برج لندن ؟!

جي�سيكا بيال ت�سور 
The Sinner؟

يدور معظم �أجز�ء �لفيلم عام 1973 مع �قرت�ب حرب فيتنام من نهايتها

جون ر�يلي: Kong عر�ض ممتع ومرح �عادين �إىل �لطفولة
يف  �شخ�شيته  ت��ع��رب  ال����ذي  راي���ل���ي،  اإىل  حت���دث���ُت 

ال��ف��ي��ل��م ع���ن احل��ن��ني اإىل 
م���ل���ع���ب )ري���غ���ل���ي 
وفريقه  ف���ي���ل���د( 

 ،Cubbies
ف����ي����م����ا ك����ان 
املمثل،  ه���ذا 

ن�شاأ  ال��������ذي 
�����ش����ي����ك����اغ����و،  يف 

ي�شّور  ل��ن��دن  يف 
ق�شة 

كوغان.  �شتيف  اإىل جانب  وه��اردي(  )لوريل  حياة 
كان رايلي اأنهى يف لندن اأي�شاً ت�شوير فيلم �شارلوك 
ع��دة ويل  اأع��م��ال  �شاركه يف  ال��ذي  هوملز مع زميله 

فاريل. اإليكم بع�ص املقتطفات من درد�شتنا.

 Kong: ف��ي��ل��م  جت���اه  ف��ع��ل��ك  رد  ك���ان  ك��ي��ف   •
عر�شه؟ بعد   Skull Island

 Kong: Skull( اأق��ول اإن الفيلم ال بد من اأن 
كاأي  به  ا�شتمتعُت  �شارة.  مفاجاأة  �شّكل   )Island
م�شاهد اآخر. ما كنت اطلعت على تاأثريات 
وتفا�شيل  اخل���ا����ش���ة،  ال���ك���ائ���ن���ات 

كثرية غريها.
�شيكاغو  جنوب  يف  • ترعرعت 
فريق  ب���ع�������ش���ق���ك  وت�������ش���ت���ه���ر 
كيف   ،White Sox
تقّبلت هذا احلب كله لفريق 

الفيلم؟ يف   Cubs
هذا  ب�����اأن  اأق�����ّر  اأن  ي��ج��ب   -
االأم����ر ك���ان ���ش��ع��ب��اً. م��ا كنا 
َمن  الت�شوير  اأث��ن��اء  نعلم 
كاأ�ص  نهائيات  يف  �شيفوز 
امل�شرب.  ل��ك��رة  ال���ع���امل 
لكنني فرحت جداً لفوز 
ثباته  اأق���ّدر   .Cubs
ب���ع���د ت���ل���ك امل���ب���اري���ات 
ذل��ك يوماً  ك��ان  كافة. 
ل�شيكاغو،  مم����ي����زاً 
اإىل  بالن�شبة  حتى 
اأح���د ع�����ش��اق فريق 
وا�شتمتعنا   .Sox
ذلك  باإ�شافة  كثرياً 
متّثل  ال���ف���ي���ل���م.  اإىل 
ر�شالة  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ي 

 Wrigley اإىل  ب��ح��ن��ي��ن��ه��ا  ���ش��ي��ك��اغ��و  اإىل  ح���ب 
الوطن. اإىل  العودة  وحماولتها   Field

املوؤثرات  وتلك  اخل�شراء  ال�شا�شة  ا�شتخدام  • مع 
مر  على  تعلمته  ال��ذي  ما  اأخربنا  كافة،  الب�شرية 

ال�شنني عن التمثيل اأمام �شيء غري موجود؟
مع  ل��وج��ه  وج��ه��اً  ك��ث��رياً  �شخ�شيتي  ت��ت��ف��اع��ل  ال   -
الوحو�ص يف الفيلم، بل نهرب منها. نحاول النجاة 
منها، كما تعلم، ونقاتلها. اإال اأن كثريين يبالغون يف 
حتدثهم عن �شعوبة القيام بذلك يف ظل غياب ما 
تتفاعل معه. لكن هذا العمل يعيدك يف الواقع اإىل 
وميثلها  ق�شة  يختلق  ولد  ب��اأين  �شعرت  الطفولة. 
م��ع اأ���ش��دق��ائ��ه. يف ه��ذه احل��ال��ة اأي�����ش��اً، ال وج��ود ملا 
تبذل  ول����داً،  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  االأوالد.  م��ع��ه  يتفاعل 
وممتعاً.  واقعياً  اللعب  يبدو  كي  جهدك  ق�شارى 
على نحو مماثل، تبدو املوؤثرات اخلا�شة والكائنات 
مذهلة يف هذا العمل. ثمة اأفالم عدة ترفع راهناً 
ذلك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  قلياًل.  التكنولوجي  املعيار 
يف  كونغ(  )كينغ  على  اأ�شفوها  التي  امل�شاعر  تبدو 

هذا الفيلم مذهلة حقاً.
ال�شحيح  االجت��اه  يف  ي�شري  الفيلم  باأن  �شعرت   •
م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ا���ش��ط��دم��ت ب��ه��ا ك���ف كونغ، 
)بوم(، باأعلى اجلرف. ت�شّكل هذه مقدمة مبتكرة 

تعّرف بتلك ال�شخ�شية.
ويتميز  امل�شهد،  ه��ذا  يف  ب��اك��راً  كونغ  اإىل  تتعرف   -
على  ال��ت��ف��وق  يف  ينجح  اإذ  امل��ج��ال،  ه���ذا  يف  الفيلم 

التوقعات كافة مع تطور اأحداثه.
وجهك. �شعر  عن  • اأخربنا 

- هذا �شعري عموماً. ا�شطر القيمون على العمل 
جداً.  ط��وي��اًل  ليبدو  زي��ادت��ه  اإىل  قليلة  م�شاهد  يف 

ولكن يف معظم امل�شاهد، اكتفوا ب�شعري.
مملة؟ كثرية  حركة  اأفالم  اأن  تعترب  • هل 

- )ي�شحك(. نعم، اأعترب كثرياً من اأفالم احلركة 
ال�شيء، خ�شو�شاً  االأي��ام مماًل بع�ص  الكبرية هذه 

اأفالم االأبطال اخلارقني، الأنها تفتقر اإىل الفكاهة. 
ع�شقت  ب�شرعة.  ت�شاأمها  لذلك  ج���داً،  ج���ادًة  تبدو 
االأ�شلوب الذي اعتمده خمرجنا، جوردان فوغت-

لنا  و�شمح  العمل،  ه��ذا  م��ع  التعاطي  روب��رت�����ص، يف 
ب��ال��ت��ف��اع��ل م��ع االأو����ش���اع ال��غ��ري��ب��ة ك��اف��ة بطريقة 

�شادقة.
املف�شل لديك حني كنت  • ما كان فيلم الوحو�ص 

�شغرياً؟
�شاهدته  ال��ذي  االأول  الوحو�ص  فيلم  اأن  اأت��ذك��ر   -
كان Jaws، مع اأنه كان وح�شاً اأ�شغر حجماً. لكنه 
لي�ص املف�شل لدي الأنه منعني من ال�شباحة طوال 
 King فيلم  اأي�شاً  �شاهدت  تقريباً.  �شنوات  ع�شر 
Kong من بطولة ج�شيكا النغ وجيف بريدجز 
حدثاً  ل��دي  ف�شّكل  ���ش��دوره،  عند  ال�شينما  دور  يف 
تلك  اأن�َص مطلقاً  كنت �شغرياً. ومل  عندما  مميزاً 

الكف ال�شخمة يف امل�شهد االفتتاحي.
التوازن  اأن  اأعتقد  اجلديد،   Kong فيلم  يف   •
ب���ني اجل���دي���ة وامل�����رح م��ت��ق��ن، ���ش��اأن��ه يف ذل���ك �شاأن 
اإذاً، مهما كان اخليال الذي ين�شجه  العنف.  درجة 
امل�شاهد، عليه اأن يكتفي باملقدار املنا�شب من العنف، 

ما يجعل هذا العمل اأكر واقعية و�شراحة.
- نعم، اأنا اأي�شاً ال اأهوى اأعمال العنف املبالغ بها. 
تاأثريه  اأن  اإال  عنيفة،  م�شاهد  الفيلم على  يحتوي 
االأكرب يظل عاطفياً. اأفرح كثرياً عندما ينجح اأي 
فيلم اأ�شارك فيه. يبدو Kong يف الظاهر عماًل 
باأنه  �شعرنا  اإع����داده،  اأث��ن��اء  ولكن  �شخماً.  خيالياً 
يدور حويل وحول جمموعة من املمثلني املميزين 

الذي يهربون يف االأدغال.
امل�شروع  اإدارة  م��وه��وب��ون  اأن��ا���ص  ي��ت��وىل  وع��ن��دم��ا   

وتوجيهه،
 يحالفك احلظ اأحياناً. �شخ�شياً، حالفني احلظ. 
االأعمال،  م��ن  متنوعة  جمموعة  م�شريتي  ت�شّكل 

�شئت ذلك اأو اأبيت.

مواقع  ع���ل���ى  م���ن�������ش���ورات  اأف��������ادت 
املغنية  ب��اأن  االجتماعي  التوا�شل 
ان�شمت  اأدي�����������ل  ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
قرب  م��وؤخ��را  اجتمعوا  الأ�شخا�ص 
الربج الذي تعر�ص حلريق كارثي 

يف لندن.
ل�شبكة  م�����ش��ت��خ��دم��ة  و�����ش����اه����دت 
تدعى  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ت���وا����ش���ل 
ف��ورم��ي مغنية ال��ب��وب امل��ول��ودة يف 
ل���ن���دن ون�������ش���رت ل��ه��ا ث����الث �شور 
ال�شهرية  املغنية  اأن  تبني  اإح��داه��ا 
ال���ق���دم���ني. وقالت  ك���ان���ت ح��اف��ي��ة 
فورمي اإن زوجها �شاميون كونيكي 

كان برفقتها.
اأديل  للتو  راأي���ت  ف��ورم��ي:  وكتبت 
و���ش��امي��ون ك��ون��ي��ك��ي ي������زوران برج 
عباءة.  ت��رت��دي  وك��ان��ت  جرينفل. 
تعلن  ل����الث����ن����ني.ومل  اح����رتام����ي 
اأدي����ل ع��ن م��ك��ان وج���وده���ا ك��م��ا مل 
ت�شدر اأي بيان. ومل ي�شر ح�شابها 
قرب  وج���وده���ا  اإىل  االل����ك����رتوين 
اأديل  حمبو  املحرتق.واأ�شاد  املبنى 
و�شائل  على  وموقفها  بتعاطفها 

التوا�شل االجتماعي.

ر�شدت عد�شات الباباراتزي 
الهوليوودّية  ال��ن��ج��م��ة   ،
يوم  �شباح   ، بيال  جي�شيكا 
امل���ا����ش���ي، خالل  اجل���م���ع���ة 
اأحد  م��ن��زل  اإىل  ��ه��ه��ا  ت��وجُّ
االأ����ش���دق���اء، ح��ي��ث ظهرت 

الفرحة على وجهها.
 35( ب����ي����ال  و������ش�����وِه�����دت 
اخلمي�ص،  ي������وم  ع������اًم������ا(، 
ن������ي������وي������ورك  والي��������������ة  يف 
تتجّول  وه���ي  االأم��ري��ك��ّي��ة، 
ون�شرت  املدينة.  �شوارع  يف 
ح�شاباتها  اأح���د  ع��رب  ب��ي��ال 
�����ة ع����ل����ى م����واق����ع  اخل�����ا������شّ
ال���ت���وا����ش���ل االإج���ت���م���اع���ي، 
باللون  ُمل�شقة  لها  �شوًرا 
االأ������ش�����ود واالأب����ي���������ص، مع 
كامبو�ص  اأنطونيو  النجم 
وع����ّل����ق����ت ع���ل���ي���ه���ا: ال���ي���وم 
احللقة  ت�����ش��وي��ر  اأن���ه���ي���ن���ا 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة م��ن @

thesinnerusa،من 
وقًتا  اأم�شينا  اأننا  الوا�شح 

ُمتعًبا".

يف Kong:Skull Island �لذي يقّدم في�سًا من �ملتعة و�ملرح، ي�سرق جون �سي. ر�يلي �جلزء �لب�سري 
�لفيلم ي�سقط يف  نر�ه يف مقدمة  �لثانية  �لعاملية  مارلو، طيار يف �حلرب  موؤديًا دور هانك  �لأ�سو�ء  من 
يبقى وحيدً�. يدور معظم  لكنه ل  لها.  �لتي ل خارطة  �لهادئ �جلنوبية  �ملحيط  �إحدى جزر منطقة 

�أجز�ء �لفيلم عام 1973 مع �قرت�ب حرب فيتنام من نهايتها.
 ينّظم عدد من �ملغامرين �ملدنيني و�لع�سكريني )يوؤدي �أدو�رهم كل من بري لر�سون، وتوم هيدل�ستون، 
وجون غودمان، و�سامويل ل. جاك�سون( بعثة لكت�ساف عجائب جزيرة Skull �لغام�سة، يجهل بع�سهم 
ما ينتظره فيما يدرك �آخرون �سبب خو�سهم هذه �لرحلة. يف هذه �جلزيرة )كونغ( هو �مللك، وت�سّكل 

حياة ما تبقى من جن�سه �سل�سلة من �ملعارك حتى �ملوت. 
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�لبد�نة تقلل من فعالية لقاح �الإنفلونز�
اأظهرت نتائج الدرا�شة التي اأجرتها جامعة نورث كارولينا يف ت�شابل هيل اأن 

ال�شمنة تلعب دورا يف فعالية التطعيم �شد االنفلونزا.
ال�شمنة  النا�ص الذين يعانون من  وتبعا لهذه الدرا�شة قد تتطلب حماية 

املفرطة من فريو�ص االنفلونزا املو�شمي نهجا بديال.
ووفقا لورقة البحث العلمي التي ن�شرت يف دورية املجلة الدولية للبدانة، 
�شارك حوايل 1022 �شخ�شا يف الدرا�شة. ومت تق�شيم امل�شاركني اإىل ثالث 

جمموعات وفقا ملوؤ�شر كتلة اجل�شم: عادي، وزن زائد، و�شمني.
كما مت تطعيمهم بلقاح الأنفلونزا )IIV3(  قبل مو�شم الوباء 2013-

2014 و2015-2014.
هذا واأظهرت النتائج اأن االأنفلونزا اأو اأعرا�ص �شبيهة باالإنفلونزا مت الك�شف 
عنها لدى ٪9.8 من املر�شى الذين يعانون من ال�شمنة املفرطة، مقارنة 

مع ٪5.1 لدى جمموعة امل�شاركني ذوي الوزن الطبيعي.

در��سة: �الإ�سابة باحلمى �أثناء �حلمل 
تعر�ض �الأطفال ملر�ض �لتوحد

حذرت درا�شة جديدة من اأن تعر�ص الن�شاء للحمى خالل االأ�شهر الثالثة 
الثانية م��ن احل��م��ل، ي��زي��د م��ن خطر اإ���ش��اب��ة االأط��ف��ال ب��ا���ش��ط��راب طيف 
احلوامل  الن�شاء  اإن  كولومبيا،  جامعة  علماء  ويقول   .)ASD( التوحد 
اللواتي ُي�شنب باحلمى )فوق 37.22 درجة مئوية(، يزيد لديهن احتمال 
اإ���ش��اب��ة اأط��ف��ال��ه��ن مب��ر���ص ال��ت��وح��د، بن�شبة %40، م��ق��ارن��ة ب��ال��ل��وات��ي ال 
يعانني من احلمى. وقال الدكتور مادي هورنيغ، وهو بروفي�شور يف كلية، 
"اإن االإ�شابة باحلمى  Mailman، لل�شحة العام يف جامعة كولومبيا: 
عند  موجود  اخلطر  ولكن  الن�شاء،  كل  على  خطرا  ت�شكل  ال  احلمل  اأثناء 

البع�ص. ونحن نعتقد اأن احلمى تزيد من خطر االإ�شابة بالتوحد".
الثاين  الثلث  دماغ اجلنني خالل  التطورات يف  "حتدث  واأ�شاف هورنيغ: 
من احلمل، لذا فاإننا نعتقد اأن اإ�شابة احلوامل باحلمى خالل هذه الفرتة، 

مرتبطة بزيادة خطر اإ�شابة االأطفال بالتوحد".
اجلدير بالذكر، اأن درا�شات اأخرى اأ�شارت اإىل اأن اإ�شابة احلامل باالأمرا�ص 

ب�شكل م�شتمر، يرفع من خطر التوحد عند االأطفال.
املراحل  اأك���ر، يف  اأو  اإ���ش��اب��ة باحلمى  3 ح���االت  اأن  وي��ح��ذر ه��وري��ن��غ، م��ن 
االأخرية من احلمل، مرتبطة بزيادة خطر تطور ا�شطراب طيف التوحد 
االإ�شابة  اأن  الربوفي�شور،  واأو�شح   .300% قدرها  بن�شبة  االأطفال،  عند 
ب��االل��ت��ه��اب��ات مي��ك��ن اأن ت��ع��رق��ل من��و دم���اغ اجل��ن��ني. وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون اإن 
التوحد  عالمات  ظهور  منع  كيفية  معرفة  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  نتائجهم 
بيانات  اإىل  البحث اجلديد  االأمهات. وا�شتند  االأطفال، حتى يف رحم  عند 
درا�شة نرويجية، تتبعت حاالت اأكر من 95 األف امراأة وطفل، بني عامي 
اللواتي  الن�شاء  اأن  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شة  وتو�شلت  و2009.   1999
اأط��ف��اال م�شابني بطيف  ي��ل��دن  ل��ع��الج احل��م��ى، مل  االإي��ب��وب��روف��ني  تناولن 
البارا�شيتامول  تناولن  اللواتي  االأمر مل يكن كذلك، عند  التوحد. ولكن 
اأو االأ�شيتامينوفني. ولكن قدمت الدرا�شة بع�ص التحذيرات، حيث مل يكن 
االإيبوبروفني، يف  اللواتي عاجلن احلمى بدواء  الن�شاء  العديد من  هناك 

البحث، لذا فاإن نتائجها ت�شتند على عينة �شغرية ن�شبيا.

• من هي خطيبة �لن�ساء وهي ثاين �إمر�أة بايعت �لر�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم يف بيعة �لعقبة �لثانية؟ 

- اأ�شماء بنت يزيد بن ال�شكن االأن�شاريه. 
�لفر�ساد؟  ��سم  �لعرب  �أطلق  �سيء  �أي  • على 

- التوت. 
�أفالطون؟  �لتالية:  �لكلمة  تعني  • ماذ� 

- ال�شخ�ص عري�ص الكتفني. 
�لعربي؟  �لأدب  يف  �لر�سائل  �أ�سلوب  �أن�ساأ  من  �أول  • من 

- عبد احلميد الكاتب. 
�لأثايف؟  ثالثة  بكلمة  �لعرب  ق�سدت  •  ماذ� 

احلجر االأكرب من احلجارة التي يو�شع عليها القدر. 

� اأن عملة  )اليورو( هي العملة املوحدة بني كل دول اأرووبا .
� اأن اأكرب لوؤلوؤة يف العامل هي التي عر عليها �شيادو اللوؤلوؤ اأمام �شواحل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349.5 

قرياط ، وقد عر�شت للبيع ، واإ�شرتاها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دوالر .
� اأن ال�شينيون هم الذين اإخرتعوا البو�شلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 

�شمال املحيط االأطل�شي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�شلة بعد اأ�شفارهم التجارية اإىل بالد امل�شرق .
� اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�ص احلوت فوق جمجمته ي�شل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار .

� اأن احلوت االأزرق هو اأكرب حيوان على الكرة االأر�شية .
� اأن �شوء ال�شم�ص ي�شل اإىل االأر�ص يف 8 دقائق.

� اأن تون�ص هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون.
� اأن نابليون بونابرت كان يق�شي وقت فراغه يف حل االألغاز.

� اأن اأول من و�شع �شورة على العملة هو االإ�شكندر املقدوين .
� اأن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكر من 103 خفقة.

الفالح امل�سكني
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فو�ئد زهور �لتبغ 
لزهور  اأن  ع��ل��م��اء  اك��ت�����ش��ف 
اأن  التبغ فوائد فريدة ميكن 
االأمرا�ص  ع���الج  يف  ت�����ش��اع��د 

ال�شرطانية.
ت��و���ش��ل ع��ل��م��اء جامعة  وق���د 
نتيجة  االأ�شرتالية،  الت��روب 
اأن  اىل  ط���وي���ل���ة،  درا�������ش������ات 
زه���ور ن��ب��ات��ات ال��ت��ب��غ حتتوي 
على م��ادة ق��ادرة على تدمري 
بال�شرطان،  امل�شابة  اخلاليا 
ب���اخل���الي���ا  امل���������ش����ا�����ص  دون 

ال�شليمة. 
التي �شت�شبح منقذا للم�شابني باالأورام   NaD1 املادة هى بروتني  هذه 

اخلبيثة، تفرزها نباتات التبغ حلماية نف�شها من الفطريات والبكترييا.
يذكر اأن العلماء �شبق واأثبتوا وجود اخلاليا ال�شرطانية يف ج�شم االإن�شان، 
لكن جهاز املناعة يف اجل�شم يكت�شفها ويدمرها يف الوقت املنا�شب. اإال اأنه يف 
بع�ص االأحيان ونتيجة للتاأثري ال�شلبي لبع�ص العوامل، يفقد جهاز املناعة 

القدرة على اكت�شاف اخلاليا امل�شابة ومكافحتها، مما ي�شبب تكاثرها.
وت�شاعد بنية الربوتني NaD1 ال�شبيهة بالكما�شة، على التقاط اخلاليا 
امل�شابة ومنع ان�شطارها وبالتايل توؤدي اىل تدمريها. كما اأن هذا الربوتني 
ال مي�ص اخلاليا ال�شليمة، مثلما هو احلال يف االأدوية والعقاقري امل�شتخدمة 

حاليا يف عالج االأمرا�ص ال�شرطانية.

يوؤثر  املو�شيقى  اإىل  اال�شتماع  اأن  نتائج  اإىل  بريطانيون  تو�شل علماء 
على عملية النطق، ويغري من طريقة الكالم عند االإن�شان.

ويف مقال ن�شرته جملة Eurekalert قال العلماء: "بينت اأبحاثنا 
االأخرية اأن اال�شتماع للمو�شيقى يرتك تاأثريات ملحوظة على طريقة 
من  معينة  مناطق  على  ت��وؤث��ر  املو�شيقى  ك��ون  االإن�����ش��ان،  عند  ال��ك��الم 
االأفكار..  وترتيب  النطق  عملية  عن  م�شوؤولة  تعترب  والتي  ال��دم��اغ، 
ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ه��ن��ا ع��ن االأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ت��وح��د، اأو 
الدماغ،  اإ�شابات يف ق�شم معني من  اأو  اأو اخلرف  الدماغية  ال�شكتات 
لديهم،  النطق  وظيفة  يف  كبرية  با�شطرابات  تت�شبب  امل�شاكل  ه��ذه 

وجتعلهم غري قادرين على الكالم ب�شكل طبيعي".
واأ�شافوا: "خالل اأبحاثنا الطويلة التي اأجريناها مل�شاعدة االأ�شخا�ص 
ال�شليم،  نطقهم  ي�شتعيدوا  لكي  االأم��را���ص  تلك  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

ا�شتخدمنا العديد من الو�شائل كالتحفيز الكهربائي للدماغ وجل�شات 
املختلفة،  االأ�شوات  با�شتخدام  العالج  النف�شي، وحتى جل�شات  العالج 
اأن املو�شيقى كانت من اأكر الطرق فعالية يف عالج هوؤالء  لقد تبني 
املر�شى، فقد الحظنا اأنها حتفز اخلاليا الع�شبية يف الدماغ وت�شاعدها 
عدم  على  باخلرف  امل�شابني  ت�شاعد  اأنها  كما  ن�شاطها،  ا�شتعادة  على 
على  بل حتفزهم  اآخ��ر،  لعامل  باأفكارهم  واخل��روج  للياأ�ص  اال�شت�شالم 
اأفكارهم، وحت�شن من طريقة النطق عند امل�شابني  ا�شتعادة وترتيب 

مب�شاكل معينة يف الدماغ".
املو�شيقى  اعتماد  العلماء، م�شتقبال، يف  ياأمل  النتائج  وبناء على تلك 
من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى  ت��اأه��ي��ل  واإع����ادة  مل�شاعدة  فعالة  كو�شيلة 
اأمرا�ص  اأو  ال��دم��اغ  يف  الإ���ش��اب��ات  تعر�شهم  نتيجة  النطق  يف  م�شاكل 

نف�شية معينة.

�ملو�سيقى توؤثر على �لنطق عند �الإن�سان

عر فالح يف ار�شه على زجاجة قدمية مل ي�شتطع ان يحدد ما بداخلها ولكن الن �شكلها جميل قرر ان ينظفها 
ويحتفظ بها يف بيته، وعندما انتهى من تنظيفها وجاء دور تنظيف الغطاء انخلع الغطاء ودوى �شوت فرقعة 
املت�شاعد  الدخان  لذلك  ينظر  وه��و  ويختبئ  ال�شجرة  خللف  ويندفع  يرجتف  امل�شكني  الفالح  جعلت  عالية 
من الزجاجة، وعندما انق�شع الدخان ظهر مارد �شخم مهيب تقدم لالمام ووقف امام الفالح وقال ا�شكرك 
على �شنيعك �شاأرتاح خارج الزجاجة ثالثة ا�شهر فقط وعليك ان تطلب مني يف كل �شهر امنية واحدة فقط، 
متالك الفالح نف�شه وعرف ما حدث وقال ح�شنا ايها املارد عليك ان متنحني قطعة ار�ص زراعية كبرية �شا�شعة 
.. مر �شهر  العمر كله.. ويف احلال كان عنده مطلبه  بالفواكه واخل�شروات وتكون ملكا يل  خم�شرة مثمرة 
والفالح �شعيد ومعه ا�شرته ينعمون باخلري الذي وهبهم اهلل اياه، ويف ال�شهر الثاين جاء املارد لي�شاأل الفالح 
امنيته الثانية فقال امنحني بيتا جميال وفيه مزرعة للطيور الداجنة، ويف احلال حتقق مطلبه وعا�ص الفالح 
يف بيته �شعيدا يربي طيوره وتعاونه زوجته واوالده وي�شهر على ار�شه وكاأنه ي�شهر على عائلته ويف تلك الفرتة 
اخذت زوجة الفالح واوالده يفكرون يف املطلب الثالث فمنهم من يقول ذهب او اموال كثرية او مالب�ص جديدة 
او .... احالم كثرية راودتهم حتى جاء موعد ال�شهر الثالث فجاء املارد للفالح و�شاأله عن مطلبه فقال ال اطلب 
اكر من ان ميتعني اهلل وزوجتي واوالدي بال�شحة والعافية الأ�شتطيع ان اخدم االر�ص واخدم البيت مبن فيه 
من طيور وب�شر وان احج لبيت اهلل من اموايل التي �شاأك�شبها من تعبي وان يقدرين اهلل ان اقدم لكل من يريد 
امل�شاعدة بدون ان يح�ص به احد وانا ا�شكرك ايها املارد الطيب جازاك اهلل كل خري، فقال املارد مل ي�شكرين احد 
من قبل والنا�ص جميعها كانت تطلب الثالث طلبات وتريد اكر ومل ار احدا يطلب ال�شحة والعافية ولكن انه 
طلب مقبول من عند اهلل لو اراد ذلك فاأنت ت�شتحق كل خري وان �شاء الرحمن نراك يف بيت اهلل، وان�شرف املارد 
كما جاء يف فرقعة عالية، وملا ذهب الفالح لبيته �شاأله اوالده ماذا طلبت فنظر اليهم وقال ال�شحة والعافية 
االوالد  اليه  .. نظر  بيت اهلل  ازور  وان  وباأحفادي  بكم  واف��رح  رج��اال وعرائ�ص  اعي�ص الراك��م  ان  والقدرة على 
وخجلوا من انف�شهم ومن �شيق تفكريهم وقال اكربهم نعم يا ابي متعك اهلل بال�شحة والعافية هي من تاأتي 
مبا مل ياأت به املارد .. نظر الخوته فهلل اجلميع وتكاتفوا على والده ميطروه قبالتهم وهم يقولون كفانا 

ب�شتانا جميال وبيتا ي�شمنا وابا يحبنا .


