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ماذا يعني البكاء اأثناء احلمل؟

خالل فرتة احلمل تتقّلب امل�صاعر �صعوداً وهبوطاً، وجتد كثري من 
مبا  مقارنة  �صبب  لأق��ل  ب�صهولة  البكاء  يف  انخرطن  اأنهن  ال�صيدات 

اعتدن عليه قبل احلمل.
قد تبكي احلامل عند م�صاهدة مادة اإعالنية يف التلفزيون، اأو خالل 

حمادثة عادية مع اأ�صخا�ص مقربني. ماذا يعني هذا البكاء؟
اأكرب خالل فرتة احلمل  ينتج املبي�ص هرمون ال�صرتوجني مبعدل 
ليحافظ على ليونة جدار الرحم، كما تقوم امل�صيمة باإنتاج كمية من 

هذا الهرمون خالل مرحلة لحقة من احلمل.
ونتيجة تغري م�صتوى الهرمونات يف اجل�صم تتاأثر الإ�صارات الع�صبية، 
نظام  تاأثر  نتيجة  الدماغ  يف  الكيميائية  امل��واد  بع�ص  تتاأثر  وبدورها 

الإ�صارات.
اأن��ه كلما زاد معدل هرمون   1999 ُن�صرت ع��ام  وق��د وج��دت درا���ص��ة 
كلما ع�صفت  الأخريين من احلمل  ال�صهرين  الربوج�صرتون خالل 

تقلبات املزاج باحلامل.
وب�صكل عام، يحدث البكاء يف اأوقات معينة من احلمل، عندما يرتفع 
اإىل  والربوج�صرتون  ال�صرتوجني  مثل  احلمل  هرمونات  م�صتوى 
احلد الأق�صى. اأما اإذا كنت ت�صعرين باكتئاب واإحباط م�صاحب لهذا 

البكاء فعليك مراجعة الطبيب.
وت�صري تقارير طبية من جامعة هارفارد اإىل اأن اأكرث وقت ت�صهد فيه 
احلامل تقلبات يف املزاج هو بني الأ�صبوع 6 و15، وقد ي�صاحب ذلك 
حالة متو�صطة من الكتئاب. ثم تعاود موجة تقلب املزاج يف مهاجمة 
اآخر  الثلث الأخ��ري من احلمل، وحتديداً  اأخ��رى خالل  احلامل مرة 

�صهرين.
خ��ط��ر الك��ت��ئ��اب. م��ن ال�����ص��روري ر���ص��د درج���ة الك��ت��ئ��اب وا�صت�صارة 
الطبيب بخ�صو�صه، فاإذا كان هناك اكتئاب احلمل الذي يعد مقدمة 
لكتئاب ما بعد الولدة عليك متابعة احلالة جيداً، فهي موؤ�صر على 

احتمال اإ�صابة الطفل با�صطراب ثنائي القطب.

الذكاء اال�صطناعي خطر 
على الب�صرية

اأكد امللياردير الأمريكي وموؤ�ص�ص �صركة تي�صال ال�صهري، اإيلون مو�صك، 
اأن الذكاء ال�صطناعي هو اأكرب تهديد �صتواجهه الب�صرية م�صتقبال. 
وخالل اأحد اللقاءات التي جمعته ب�صخ�صيات �صيا�صية اأمريكية قال 
الذكاء ال�صطناعي قد ي�صبح جزء من احلرب  اأن  "اأعتقد  مو�صك: 
الزائفة على  الأخبار  انت�صار  ي�صاهم يف  اأن  املمكن  الإلكرتونية، ومن 

�صبكة الإنرتنت، وهذا اأمر يف غاية اخلطورة". 
ما  اأح��دث  العتقادات كونه مطلع على  تلك  اإىل  تو�صل  اأن��ه  واأو�صح 

و�صلت اإليه هذه التكنولوجيا.
ك��ارث��ة تهدد  اأن مو�صك ك��ان ق��د ح��ذر، يف يوليو اجل���اري، م��ن  يذكر 
 New الب�صرية، حيث علق يف تويرت على مقال ملوقع اإيلون مو�صك
وحمدودية  ال�صكانية"  "ال�صيخوخة  ع��ن  حت���دث   Scientist
الو�صول اإىل موارد الغذاء حيث قال: "الب�صرية مهددة باخلطر، لكن 

القليلون يعلمون بذلك اأو يهتمون به".
�صتكون  "الب�صرية  ب��اأن  مو�صك  �صرح  املا�صي،  العام  من  نوفمرب  ويف 
على �صفا كارثة حقيقية، ما مل يتمكن الب�صر من التكيف مع الواقع 
اجلديد، واإنتاج الغذاء بنف�ص الوترية التي يطورون بها الروبوتات".

الذكاء  خطر  با�صت�صعار  ب���داأ  ال���ذي  الوحيد  لي�ص  مو�صك  اأن  ي��ذك��ر 
نيك  ال�صويدي،  الفيل�صوف  اأكد  الب�صر، فمنذ مدة  ال�صطناعي على 
اإىل  املنظور  امل�صتقبل  يوؤدي يف  الذكاء ال�صطناعي قد  اأن  بو�صرتوم، 
اأن مثل تلك الأفكار اخلطرية نراها اليوم  فناء الب�صرية، واأ�صار اإىل 
جمرد اأوهام اعتدناها يف اأفالم اخليال العلمي، ولكن بع�ص العلماء 
اأن التطور ال�صريع للتكنولوجيا يجعل  ك�"�صتيفن هوكينغ" يوؤكدون 

تلك الأفكار تبدو اأكرث واقعية.
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ال�صنة الفرعونية بداأت ام�س
راأ�ص  ليلة  هو  الثالثاء  ام�ص  ب��اأن  حديثة  م�صرية  تاريخية  درا�صة  اأف��ادت 
تبداأ  والتي  اأيامها،  اأول  هو  الأرب��ع��اء،  واليوم  اجلديدة،  الفرعونية  ال�صنة 
بالتزامن مع �صروق جنم ال�صعرة اليمانية، الذى ميثل الآلهة اإيزي�ص، يف 

املعتقدات امل�صرية القدمية.
وق��ال��ت ال��درا���ص��ة، ال��ت��ي اأع��ده��ا ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��و���ص، ال��ب��اح��ث يف علوم 
بينها  الفارق  الكبي�صة، وعرف  ال�صنة  القدمي عرف  امل�صري  اإن  امل�صريات، 

وبني ال�صنة الب�صيطة.
املدين"  "التقومي  ب�  ي�صمى  ما  ا�صتخدم  القدمي  امل�صري  اإن  عو�ص  وق��ال 
واحلياتية  الدينية  اأم���وره  كافة  تنظيم  يف  الفلكي"  القمري  و"التقومي 

اليومية.
واأ�صار اإىل اأن التقومي القمري الفلكي، هو تقومي التزم بتقلب اأطوار ال�صهر 
ع�صر،  الثالث  ال�صهر  اإ�صافة  مع  الأ�صلي،  القمري  التقومي  القمري، مثل 
لل�صنة القمرية الثالثة، لكل ثالث �صنوات قمرية، وذلك ملدة ت�صع �صنوات... 
بال�صنة  ع�صر  الثالث  ال�صهر  اأي���ام  لعدد  ال�صابق  امل��ن��وال  ت��ك��رار  يتم  وعليه 
لل�صهر  اأي���ام  ع��دد  فيه  ورد  قمرياً  تقومياً  ال��ربدي��ات  و�صجلت   .. القمرية 

القمري، تارة 29 يوماً، وتارة 30 يوماً، وتارة 31 يوماً.
ذات  القمرية  بال�صنة  ال��ق��دمي  امل�����ص��ري  احتفل  ع��و���ص،  ال��ب��اح��ث  وح�صب 
الثالثة ع�صر �صهراً، ولقب ذلك العيد با�صم عيد "ال�صنة الطويلة" واأي�صاً 
احتفل بال�صنة القمرية ذات الإثنى ع�صر �صهراً، ولقب ذلك العيد با�صم عيد 

الق�صرية". "ال�صنة 
اأعياد  م��ن  يتبعها  وم��ا  وال�صهور  الف�صول  مواقيت  تغدو  لعو�ص،  وطبقا 
دينية، يف و�صعية ثابتة، مما يكفل اإمكانية الحتفال بها، واإقامة �صعائرها 

املقد�صة، يف اأيام حمددة، من كل عام، وذلك دون تاأرجح اأو تغيري.

طفل ينجو من 
قفزة “مميتة”

كادت قفزة مروعة قام بها طفل يبلغ من 
العمر 12 عاما اأن تودي بحياته، عندما 
اقرتبت راأ�صه من حافة اجلبل الذي قفز 

من فوقه.
حينما  اأ�صدقائه  ب�صحبة  الطفل  وك��ان 
ق��ف��ز م��ن ف���وق ج��ب��ل ي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه 30 
لكنه  ب�صخرة،  راأ���ص��ه  ا�صطدم  اإذ  ق��دم��ا، 
مل يتعر�ص ل��الأذى، غري اأنه �صوهد وهو 
الت�صادم. وبح�صب  ب�صدة من جراء  يهتز 
الربيطانية،  ميل”  “ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ق���ام���ت م�������ص���ورة ه���اوي���ة ُت���دع���ى ك����ارول 
املروع حينما  امل�صهد  بالتقاط  زميريمان 
راأت  اإذ  امل��ك��ان،  ب��ال��ق��رب م��ن  ك��ان��ت ت�صري 
الأط���ف���ال وه���م ي��ق��ف��زون م��ن ف���وق حافة 
بيل” يف  ب��ورت��الن��د  “فنارة  ع��ن��د  اجل��ب��ل 
بريطانيا.  غرب  جنوب  دور�صت  مقاطعة 
تفاجاأت  اإن��ه��ا  م��ت��ق��اع��دة  معلمة  وق��ال��ت 
وقد  اجلبل  فوق  من  الطفل  قفز  حينما 
ال��ذي تعر�ص له  ال�صديد  اأدرك��ت اخلطر 
حينما نظرت اإىل ال�صور لحًقا لتجد اأن 

راأ�ص الطفل اقرتب كثريا من ال�صخور.

اخت�صا�س اأوالدنا.. دور االأهل 
يف التوجيه، ال يف الفر�س �ص 23

ال�صقة  عد�صة   27
داخل عيني �صيدة

�صينية  ع���ي���ون  ط��ب��ي��ب��ة  اك��ت�����ص��ف��ت 
خالل جتهيز �صيدة لإجراء عملية 
ت��ب��دي��ل ع��د���ص��ة، اأن��ه��ا حت��م��ل داخل 
27 عد�صة ل�صقة  عينيها ح��وايل 
تقرير  وب��ح�����ص��ب  ت�����ص��ع��ر.  اأن  دون 
التقني،  “ما�صبل”  م��وق��ع  ن�����ص��ره 
العمر  من  البالغة  ال�صيدة  �صعرت 
يف  راح��ة  وع��دم  بحكة  ع��اًم��ا،   67
ل�صتبدال  ذهبت  وعندما  عينيها، 
العد�صة، اكت�صفت الطبيبة املفاجاأة 
فتم تاأجيل العملية. وقالت ال�صيدة 
اإنها مل تالحظ اأبًدا وجود هذا الكم 
م��ن ال��ع��د���ص��ات، واإن���ه���ا ك��ان��ت تربر 
ون�صحت  ال�صن.  بكرب  عينيها  اأمل 
الطبيبة ال�صيدة اأن تتجنب ارتداء 
تغيريها  تن�صى  لأن��ه��ا  ال��ع��د���ص��ات، 

والأف�صل ارتداء نظارات طبية.

اأغنية غريت 
تاريخ ال�صياحة يف 

هذا البلد
���ص��ه��د ق���ط���اع ال�����ص��ي��اح��ة يف دول���ة 
ملحوظا،  ان��ت��ع��ا���ص��ا  ب���ورت���وري���ك���و، 
بعدما حققت اأغنية م�صورة باأحد 
النظري  منقطع  جناحا  مناطقها 

يف فرتة حمدودة.
وب����ل����غ ع�������دد م���������ص����اه����دي اأغ���ن���ي���ة 
يوتيوب،  موقع  على  دي�صبا�صيتو، 
مليارين و599 مليون، بعد �صبعة 

اأ�صهر فقط من اإطالقها.
اأغنية  على  دي�صبا�صيتو  وتفوقت 
على  حافظت  التي  �صتايل  غانغام 

ال�صدارة لعدة �صنوات.
ببورتوريكو  ال�صياح  اهتمام  وزاد 
منظمو  واأ���ص��ح��ى  امل��ئ��ة،  يف  ب�45 
الرحالت يدرجون مواقع ت�صوير 
ما  وف��ق  اجل���ولت،  �صمن  الأغنية 

نقل "�صبوتنيك".
وولد جنما الأغنية لوي�ص فون�صي 
بورتوريكو،  يف  ي���ان���ك���ي،  ودادي 
اأمريكا  اأ���ص��ه��ر مطربي  م��ن  وه��م��ا 

اجلنوبية.
التقرير  من  ج��زًءا  فون�صي  ون�صر 
على �صفحته الر�صمية يف اإن�صتغرام 
قائال "يا لل�صعادة عندما تقراأ هذا 
يف ال�صحف العاملية، اأن بورتوريكو 
هي البطل احلقيقي لهذه الأغنية 
بال�صكر  املطرب  وتقدم  والكليب". 
يانكي،  دادي  الأغ��ن��ي��ة  يف  �صريكه 
ب���ريي���ز، وملكة  ك��ال��و���ص  وامل���خ���رج 
ج����م����ال ال����ك����ون ال����ت����ي ظ����ه����رت يف 

الكليب، زوليكا ريفريا.

تعمل الأع�صاب كخطوط ات�صال بني املخ واأج��زاء اجل�صم 
اإىل الأطراف  املخ  الأوام��ر من  املختلفة، حيث تقوم بنقل 
ونقل املعلومات احل�صية من الأط��راف اإىل املخ؛ لكن عند 
حركة  دون  طويلة  لفرتة  واح��د  و�صع  على  اجل�صم  ثبات 
ينقطع التوا�صل بني الأط��راف واملخ نتيجة ال�صغط على 
بال�صعور  ونبداأ  اجل�صم،  حترك  عدم  فرتة  ط��وال  الع�صب 

باإح�صا�ص الوخز اأو اخلدر يف ذلك الطرف.
الع�صب  م�صار  على  ال�صغط  اأن  ه��و  ذل��ك  وراء  وال�صبب 
والأوعية الدموية مينع نقل الإ�صارات ب�صكل �صحيح، ول 
تتمكن الأوعية الدموية من نقل الأوك�صجني واملواد املُغذية 
اإىل الأع�صاب، فذلك ال�صغط يوؤثر على التدفق الطبيعي 
التي  الإ���ص��ارات  وامل��خ، وت�صطرب  الطرف  للمعلومات بني 
ت�صل اإىل املخ وتتوقف بع�ص اخلاليا الع�صبية عن اإر�صال 
املعلومات متاًما، والبع�ص الأخر ُير�صل نب�صات ب�صكل غري 

منتظم.
اأن��واع خمتلفة من  مما يزيد من تعقيد امل�صكلة هو وجود 
الأع�صاب وامل�صتقبالت احل�صية التي تقوم بتلقي املُثريات 
ول  الإ���ص��ارات  تلك  تتعرث  وعندما  املختلفة،  واملعلومات 
تنتقل ب�صكل طبيعي يبداأ املخ بتف�صري املعلومات التي ت�صل 
اإليه ب�صكل خاطئ ويولد جمموعة من الأحا�صي�ص الغريبة 

مثل الدفء والوخز واخلدر.
اأط��راف��ن��ا ون��ح��اول حتريكه  اأح��د  ب��اخل��در يف  عندما ن�صعر 
اأخ��رى اإىل هذا الطرف، وي��زداد ال�صعور  يتدفق الدم مرة 
امل��خ، ولكن يف  اإىل  الإ���ص��ارات اخلاطئة  ب�صبب نقل  بالوخز 
ب�صكل �صحيح  التدفق  الع�صبية يف  النهاية تبداأ ال�صارات 
ال��ث��ب��ات على و�صع  ل��ذل��ك يجب علينا ع��دم  اأخ����رى؛  م��رة 
لفرتة طويلة حتى ل ن�صغط على الأع�صاب ونتجنب هذا 

ال�صعور قدر امل�صتطاع. يف حالة تكرار حالت خدر الأطراف 
وعدم زوالها ب�صرعة بعد حتريكها قد ي�صتلزم هذا الأمر 
زي����ارة ال��ط��ب��ي��ب، لأن���ه ق��د ي��ك��ون ع��ر���ص لأم���را����ص اأخرى 
اعتالل  اأو  امل��ت��ع��دد  والت�صلب  ال��غ�����ص��رويف  الن����زلق  م��ث��ل 

الأع�صاب.

�أعر��ض �أكرث خطورة
الأعرا�ص  بع�ص  م��ع  التنميل  يحدث  احل���الت،  بع�ص  يف 
الأخرى التي قد ت�صري اإىل الإ�صابة بحالة مر�صية خطرية 
اأو مهددة للحياة، ينبغي تقييمها على الفور كحالة طارئة. 
اآخر  اأي �صخ�ص  اأو  اإذا كنت  ف��وراً،  الطبية  امل�صاعدة  اطلب 

كان يعاين من اأي من الأعرا�ص اخلطرية التالية:
اأو  الوعي حتى لو للحظات وجيزة  اأو فقدان  -  الرتباك 

ق�صرية.
-  �صعوبة يف التنف�ص.

- �صعوبة يف امل�صي.
- الدوخة.

- فقدان ال�صيطرة على الأمعاء اأو املثانة.
-فقدان الروؤية اأو حدوث تغريات يف الروؤية.

-التنميل الذي يعقب حدوث اإ�صابة يف الراأ�ص، الرقبة اأو 
الظهر.

- ال�صلل.
-ثقل الل�صان.

- ال�صعف.
ما اأ�صباب الإ�صابة بالتنميل؟

وا�صعة ومتنوعة  ملجموعة  التنميل عر�صاً  يكون  اأن  ميكن 
من الأمرا�ص وال�صطرابات التي اإما تعيق تدفق الدم، اأو 

ت�صبب تلفاً لالأع�صاب.
ي�صبب  ن�����ص��اط  اأي  اإىل  امل��وؤق��ت  التنميل  ي��ع��ود  اأن  ومي��ك��ن 
من  جمموعة  اأو  م��ا  ع�صب  على  طويلة  ل��ف��رتة  ال�صغط 
الأع�صاب، مثل الرتبع يف اجللو�ص اأو و�صع �صاق على �صاق 
وكذلك احلال عند ركوب الدراجة مل�صافات طويلة. عالوة 
على ذلك، ميكن اأن يحدث التنميل نتيجة الإ�صابة ببع�ص 
الدموية،  ال���دورة  اأم��را���ص  اأو  بالعظام،  املتعلقة  امل�صاكل 
تلف  اأخ��رى مثل  اأمرا�ص وح��الت مر�صية  اإىل  بالإ�صافة 

الأع�صاب.
التنميل الناجت عن الإ�صابة مب�صاكل الدورة الدموية

ميكن اأن يحدث التنميل نتيجة نق�ص تدفق الدم ملنطقة 
ما ب�صبب الإ�صابة باأحد احلالت املر�صية التالية:

�صاذة  وت�صابكات  ات�صالت  ال��وري��دي  ال�صرياين  الت�صوه   -
لل�صرايني والأوردة.

الأوردة  يف  وجت����ل����ط  ح�����اد  ال���ت���ه���اب  ب����ورج����ر  م����ر�����ص   -
وال�صرايني.

- التجلط الوريدي العميق جلطة دموية يف ال�صاق ميكن 
اأن تتفتت، وتوؤدي اإىل حدوث الإ�صابة بالن�صداد الرئوي، 

النوبات القلبية، اأو حتى ال�صكتة الدماغية.
- ال�صقيع ودرجات احلرارة �صديدة الربودة.

مبر�ص  اأي�صاً  يعرف  ال��ذي  املحيطي  ال�صريان  مر�ص    -
الأوعية الدموية الطرفية، اأو ت�صيق ال�صرايني الناجت عن 
تر�صب الدهون والكولي�صرتول على جدار ال�صرايني، مما 

يحد من تدفق الدم اإىل الأطراف.
-  داء رينود ا�صطراب نادر يقوم بت�صييق الأوعية الدموية 
اأو  للربد  تتعر�ص  عندما  القدمني،  واأ�صابع  الأ�صابع،  يف 

اأحياناً ب�صبب التعر�ص للتوتر والإجهاد.

عالج نزيف االأنف فى 
خطوات  6

نزيف  اإىل  الأ���ص��خ��ا���ص  م��ن  الكثري  يتعر�ص 
مفاجئ فى الأنف ، وهناك عدد من الأ�صباب 
حلدوث هذا النزيف، بع�صها ب�صبب احلوادث، 
وبع�صها ب�صبب الظروف الطبية مثل ارتفاع 
���ص��غ��ط ال����دم وت�����ص��ل��ب ال�����ص��راي��ني والأدوي�����ة 
 ، التخرث  الإ�صربين وم�صادات  الأخرى مثل 
prevention الطبي هناك  ووفقا ملوقع 
خ��ط��وات لب���د م��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ا ل��وق��ف نزيف 

الأنف الدموي.
يبداأ  :عندما  الأن���ف  ف��ى  الأن�صجة  عقد   1
اأنفك فى النزيف، لبد من الإم�صاك مبن�صفة 
ال��دم، قد  الأن��ف لوقف  ، وعقده على  ورقية 
ما�صة  قما�ص  من�صفة  ا�صتخدام  اإىل  حت��ت��اج 

للنزيف الثقيلة.
2 ل ل�صرب الأنف: ل ت�صرب اأنفك لأنه قد 
اأن تلهب املزيد  اأ�صواأ ، وميكن  يجعل النزيف 

من الأوعية الدموية ال�صغرية وجعل الو�صع 
اأ�صواأ.

3 كن فى و�صع مريح: عدم ال�صتلقاء ويجب 
اأن جتل�ص وتتكئ اإىل الأمام قليال ، واجللو�ص 
فى و�صع مريح ي�صاعدك على ال�صيطرة على 

اأنفك.
جلعل  اأ�صابعك  ا�صتخدام  الأن��ف:  اإغ��الق   4

الأنف مغلقة ملدة 10 دقيقة.
ي�صاعد  الثلج  ا�صتخدام  البارد:  ال�صغط   5
الأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة ع���ل���ى ت��ق��ل�����ص واإب����ط����اء 

النزيف.
بخاخات  ت�������ص���اع���د  اأن  مي���ك���ن  اأدوي����������ة:   6
 ، ال��دم  اأي�صا على وق��ف تدفق  الأن��ف الطبية 
اأو  ال��ف��ازل��ني  مثل  مرطب  مرهم  وا�صتخدام 
اأنفك مينع عودة  الأن��ف كمطهر على  ك��رمي 

نزيف الأنف.

دون  و�حد  و�ضع  على  طويلة  ل�ضاعات  �لأن�ضان  يجل�ض  عندما 

تغيريه يبد�أ يف �ل�ضعور بالتنميل )�خلدر(؛ ذلك �لإح�ضا�ض �لذي 

ي�ضبه �لوخز بالإبر ولكن �ضرعان ما ينتهي مبجرد تغيري و�ضع 

�جللو�ض �أو تغيري و�ضع �جل�ضم، وميكن �أن يحدث �لتنميل يف �أي 

�لأطر�ف.  ُي�ضيب  ما  غالبًا  لكنه  �جل�ضم  �أج��ز�ء  من  جزء 

ولكن هل �ضاألت نف�ضك من قبل ملاذ� ن�ضعر بالتنميل 

�أ�ضباب  �أطر�فنا؟ وهنا نعر�ض  �خلدر يف 

حني  م��ن  بالتنميل  ���ض��ع��ورن��ا 

للآخر يف �أطر�فنا.

ملاذا ن�صعر بالتنميل »اخلدر « يف اأطرافنا
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�ش�ؤون حملية

�ضمن �أن�ضطة �لربنامج �لوطني"�ضيف ثقايف"

املجتمع فئات  كافة  لدى  الوطنية  القيم  رجال" لتعزيز  يحر�صه  "وطن  حملة  "الثقافة" تطلق 

بهدف �لطلع على �أف�ضل �ملمار�ضات و�لتقنيات �لطبية

وفد طالبي من مدر�صة برايتون كولج يزور م�صت�صفى العني

•• اأبوظبي - الفجر

نظمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة حملة وطنية لكافة 
ثقايف  �صيف  الوطني  الربنامج  يف  امل�صاركني  الطالب 
بجميع مراكزها الثقافية املنت�صرة بالدولة حتت �صعار 
"وطن يحر�صه رجال"، متهيدا للو�صول بهذه احلملة 
اأفالماً  ال�����وزارة  ان��ت��ج��ت  امل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث  اإىل ك��ل ف��ئ��ات 
ورجال  و�صباب  امل�صلحة  ال��ق��وات  دور  تعر�ص  وثائقية 
ا�صم  اإليها ودوره��م البطويل يف رفع  املنتمني  الإم��ارات 
 " �صعار  الإم���ارات عالية خفاقة واطلقت احلملة  وراي��ة 
ومكانة  بقيمة  التوعية  اأجل  وطن يحر�صه رجال" من 
القوات امل�صلحة البا�صلة يف حماية احلق والعدل والذود 
اأفالماً  عر�ص  مت  حيث  ومكت�صباته،  الوطن  ت��راب  عن 
�صمن  توعوية  وحم��ا���ص��رات  وطنية  واأغ��ن��ي��ات  وثائقية 
الأن�صطة اليومية ل�صيف ثقايف، كما عربت عنها الور�ص 
والفنون  واملو�صيقى  امل�صرح  يف  املختلفة  التخ�ص�صية 
ميتلكه  وما  باأ�صلوبه  كل  الإبداعية  والكتابة  الب�صرية 

من ادوات اإبداعية.
وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى �صهد الأ���ص��ب��وع ال��ث��اين م��ن "�صيف 
وفرت  بعدما  الطالب  جانب  من  كبريا  ثقايف" اإق��ب��ال 
امل�صاركني فيه  املوا�صالت لكافة الطلبة  الوزارة و�صائل 
املراكز  بع�ص  داع��ا  ما  وه��و  الثقافية،  مراكزها  بجميع 
التي و�صلت طاقتها ال�صتيعابية اىل اأق�صاها من طلبة 
اإر����ص���ال الطالب  اإىل  امل���دار����ص واجل��ام��ع��ات،  وط��ال��ب��ات 
اأقرب مركز ثقايف  اإىل  الراغبني بامل�صاركة يف الأن�صطة 
ال��راغ��ب��ني يف ال���ص��ت��ف��ادة مما  لها لإي��ج��اد م��ك��ان لكافة 

يقدمه �صيف ثقايف من ور�ص متخ�ص�صة وفعاليات.
الثقافية  امل��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ال�صريعي  اأح��م��د  وق���ال 
من  الكبري  الإق��ب��ال  اإن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  ب��وزارة 
والربامج  الفعليات  الأم��ور على  واأولياء  الطلبة  جانب 
يوؤكد  ث��ق��ايف  �صيف  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  يقدمها  ال��ت��ي 
ال������وزارة، وي�صع  ب��اإم��ك��ان��ات ودور  ال��ك��ب��رية  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى 

على  امل�صرف  الفريق  عاتق  على  امل�صوؤولية  من  مزيدا 
الفعاليات بكافة املراكز الثقافية التي تغطى كافة ربوع 
نوعية  نقلة  الرئي�صية متثل  الور�ص  اأن  موؤكدا  الدولة، 
يف فعاليات برامج ال�صيف، لأنها ل ت�صغل اأوقات الفراغ 
فقط واإمنا توؤ�ص�ص لثقافة �صاملة يف امل�صرح واملو�صيقى 
والفنون الب�صرية والإبداع الأدبي لدى الطلبة متهيدا 
يعتمد  ب��اأ���ص��ل��وب  ال��ط��الب،  وق����درات  م��واه��ب  لكت�صاف 
عرب  التلقني  من  اأك��رث  واملناق�صة  والتطوير  التدريب 
والأكادمييني،  والكتاب  الفنانني  جمموعة متميزة من 
وهو ما بداأت ال��وزارة جتنى ثماره مع اقرتاب الأ�صبوع 
ب��رزت ع��دة م��واه��ب حقيقية  ال��ث��اين م��ن نهايته، حيث 

ميكن �صقلها ورعايتها خالل املرحلة املقبلة.
على  فقط  تتوقف  ل  الفعاليات  اأن  ال�صريعي  واأ���ص��ار 
الور�ص الرئي�صية واإمنا ت�صمل اأي�صا الرحالت والربامج 
الرتفيهية، وكذلك الربامج حتث على الولء والنتماء 
القوات  ومكانة  قيمة  وتربز  الر�صيدة،  وقيادته  للوطن 
خالل  من  اجلديدة  الأجيال  وعقول  قلوب  يف  امل�صلحة 
تفعيل الطاقات الوطنية لديهم وحتفيزيهم على اإعالء 
قيم الت�صحية والفداء من اجل الوطن ومكت�صباته ومن 
اأجل احلق والعدل ودعم املحتاج اإىل امل�صاعدة موؤكدة ان 
اإل مثال لتعزيز هذه  حملة وطن يحر�صه رجال ماهي 

القيم يف نفو�ص الطالب.
واأ�صاف ال�صريعي اأنه �صمن فعاليات �صيف ثقايف نظم 
باأم القيوين ور�صة  الثقافة وتنمية املعرفة  مركز وزارة 
بعنوان "اخلدمة الوطنية" بالتعاون مع القيادة العامة 
لل�صرطة باأم القيوين التي تناولت �صرحا مف�صال للطلبة 
امل�صاركني يف الور�صة حول العديد من املعلومات املتعلقة 
باخلدمة الوطنية والهدف منها والذي يعد اأول واجب 
وطني لكل مواطن على اأر�ص دولة الإمارات واأنه جتديد 
وللحكومة للدفاع  الر�صيدة  للقيادة  والنتماء  للولء 
عن الدولة وحماية اأرا�صيه ومكت�صباته وتوفري الأمن و 

الأمان لكل من يقطن على اأر�ص المارات احلبيبة.

ب��ن غامن  اأ���ص��اد �صعادة حممد احمد  اأخ���رى  وم��ن جهة 
بفعاليات  ال��ف��ج��رية  ل�����ص��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��ك��ع��ب��ي 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ث��ق��ايف مب��رك��ز  ���ص��ي��ف  ب��رن��ام��ج 
قام  التي  ال��زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  بالفجرية،  املعرفة 
بها اأم�ص للمركز لالطالع على ما يقدمه �صيف ثقايف 
اأن�صطة وفعاليات ودورات  لطلبة وطالبات املدار�ص من 
متخ�ص�صة تهدف لكت�صاف مواهب وميول الطالب يف 
و�صملت  الت�صكيلية،  والفنون  والأدب  واملو�صيقى  امل�صرح 
ج��ول��ة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ص��رط��ة ال��ف��ج��رية ك��اف��ة الور�ص 
الرئي�صية ب�صيف ثقايف حيث ا�صتمع ل�صرح مف�صل عما 
تقدمه الوزارة للطالب قدمه �صلطان مليح مدير املركز 
الثقايف بالفجرية والأ�صاتذة امل�صرفني على الدورات كما 
املتواجدين  الأم����ور  واأول���ي���اء  ال��ط��الب  راأي  اإىل  ا�صمع 
تطوير  يف  واأثرها  الفعاليات  حول  اأبنائهم  مع  باملركز 

املحتوى الثقايف واملعريف لدى اأبنائهم.
اأهمية  الفجرية على  ل�صرطة  العام  القائد  �صعادة  واكد 
تراعي  ال��ت��ي  الأن�صطة  م��ن  املميزة  النوعية  ه��ذه  دع��م 
الإبداعية  امل��ي��ول  وت��ع��زز  امل��واه��ب  وت��دع��م  الفئات  كافة 
لدى الطلبة م�صيدا بدور وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

ممثلة باملركز الثقايف بالفجرية يف هذا ال�صدد.
�صيف  بربنامج  املو�صيقية  الفنون  ور���ص��ة  حظيت  كما 
جانب  من  كبري  باهتمام  الثقايف  عجمان  مبركز  ثقايف 
ث��ق��ايف حيث  امل�����ص��ارك��ني يف �صيف  ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات 
ت�صاعف ع���دد امل�����ص��ارك��ني خ���الل الأ���ص��ب��وع ال��ث��اين من 
الفعاليات وبداأت تظهر اإمكانات وقدرات بع�ص الطلبة 

�صواء يف العزف على البيانو اأو الكمان.
واأو����ص���ح ال��ف��ن��ان ج��ا���ص��م حم��م��د امل�����ص��رف ع��ل��ى الور�صة 
ال�صيفي  الربنامج  �صمن  كن�صاط  املو�صيقى  دخ��ول  اأن 
ت���ط���ورا ه���ائ���ال لأن�����ه لأول م����رة مي��ك��ن لطالب  مي��ث��ل 
املو�صيقية  الآلت  على  ق��رب  ع��ن  يتعرفوا  ان  امل��دار���ص 
وان  ا�صتخدامها  وم��ه��ارات  عملها  واأ���ص��ل��وب  وطبيعتها 
وجماليات  اإب����داع  بها  وم��ا  املو�صيقى  ع��ن  امل��ي��د  ي��ع��رف��وا 

ترتقى بالذائقة الب�صرية، ولذا فالور�صة فر�صة للطلبة 
ي�صتمعوا  واأن  املو�صيقية  الآلت  على  والعزف  للتدريب 
النوتة  وق���راءة  املو�صيقى  ال�صلم  ع��ن  مف�صل  �صرح  اإىل 
امل��و���ص��ي��ق��ي��ة، اإىل غ��ري ذل���ك م��ن امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��م��ة عن 
منذ  للور�صة  عاما  ت�صورا  و�صع  اأن��ه  موؤكدا  املو�صيقى، 
امل�صاركني  كافة  ا�صتيعاب ودمج  يقوم على  الأول  يومها 
النظرية  املعلومات  خ��الل  من  املو�صيقى  ه��واة  من  بها 
والتدريب على الآلت املختلفة ول�صيما البيانو والكمان 
اإ�صافة اإىل تدريب الأذن على اإدراك النغمات املو�صيقية 
وكيفية التفريق بينها، منبها اإىل اأن مدة الور�صة متثل 
جمرد بداية فقط، لأنها مبثابة بوابة لإطالل على عام 
املو�صيقى واختيار املتميزين ل�صقل مواهبهم من خالل 

دورات اكرث تخ�ص�صا يف امل�صتقبل.
ومن جانبها اأو�صحت الفنانة الت�صكيلية خلود اجلابري 
اأبو ظبي  "امل�صرفة على ور�صة الفنون الب�صرية مبركز 
العام تنبع  الثقايف"  اأن م�صاركتها يف �صيف ثقايف هذا 
املواهب  اكت�صاف ودعم ع�صرات  من رغبتها اخلا�صة يف 
ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا الإم�����ارات ب��اع��ت��ب��ار ان ال��ف��ن ه��و مراآة 
لتطور الأمم وال�صعوب، موؤكدة اأن وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة ركزت على ان تكون ور�صة الفنون الب�صرية اأكرث 
تطورا هذا العام وا�صركت عددا كبريا من كبار الفنني 
لالإ�صراف على هذه الور�ص، بحيث تقدم منهجا مب�صطا 
للفن الب�صري ب�صكل عام، والر�صم واللوحة ب�صورة اأكرث 
تركيزا، من خالل العمل على رفع درجة الوعي بقيمة 
الت�صكيلي واإعالء قيم اجلمال يف نفو�ص الطلبة،  الفن 
فنية  اأع��م��ال  اإن��ت��اج  على  العملي  ال��ت��دري��ب  ي��ك��ون  حتى 
مثمرا وميكن ال��وزارة من اكت�صاف املواهب التي تزخر 
بها مدار�ص وجامعات الإمارات، موؤكدة اأن الإقبال على 
رغبة  يدل على  يوم  بعد  يوما  الأع��داد  وتزايد  الور�صة 
امل�صاركني يف تطوير مهاراتهم، وهو ما يعمل عليه كافة 
اأو  املنظمة  اللجنة  ���ص��واء  ث��ق��ايف  �صيف  على  القائمني 

اخلرباء والفنانون الذين يديرون الور�ص املختلفة.

•• العني - الفجر

اأحد من�صاأت �صركة  العني،  اأعلن م�صت�صفى 
)�صحة(  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
16 طالب  ا���ص��ت�����ص��اف��ه  اأم�������ص ع���ن  ���ص��ب��اح 
اطار  وذل��ك يف  كولج  برايتون  من مدر�صة 
العني  م�صت�صفى  ب��ني  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ه م���ن اأج�����ل رفع 
القطاع  ال��ط��الب يف  ل��دى  ال��وع��ي  م�صتوى 
املجال  ه��ذا  خلو�ص  وت�صجيعهم  ال�صحي 
على  امل�صت�صفى  حر�ص  حيث  امل�صتقبل،  يف 
اأهم  زي����ارة  ي�صم  متكامل  ب��رن��ام��ج  اإع����داد 
اإىل  بالإ�صافة  الطبية  والدارات   الأق�صام 
والتقنيات  الج��ه��زة  اأح���دث  على  الط���الع 
العالجية املتطورة التي اإبتكرها امل�صت�صفى 

خالل الفرتة  املا�صية.
الأق�صام  ال��ط��الب��ي  ال���وف���د  زي�����ارة  ���ص��م��ل��ت 
والطفال  والباطنية  ك��اجل��راح��ة  الطبيه 
امل�صاندة  الطبية  والق�����ص��ام  امل���راأة  و�صحة 
واملختربات.  وال�صيدلة  ال�صعة  ق�صم  مثل 
كما قاموا بزيارة الإدارات الإدارية كاملوارد 
والت�صويق  وامل���ال���ي���ة  واجل������وده  ال��ب�����ص��ري��ة 
وغ���ريه���ا. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب��اأن��ه مت اإطالع 
الطالب على ال�صرتاجتية املتبعه يف اإدارة 
امل�صت�صفى  ح��ر���ص  وم����دى  الق�����ص��ام  ه���ذه 
ت�صهيل  خ��الل  م��ن  ال��ع��الج  تلقي  لت�صهيل 
مبا  للمري�ص  املقدمة   اخلدمات  وتي�صري 

وذلك  »�صحة«  �صركة  روؤي���ة  م��ع   يتما�صى 
الرعاية  ت���ق���دمي  يف  ال����ري����ادة  خ����الل  م���ن 
ال�صحية املتكاملة واملتميزة باأعلى معايري 
والرتكيز  ال���دول���ي���ة  وال�����ص��الم��ة  اجل������ودة 
�صعيد  هالل  قال  املر�صى.  احتياجات  على 
الب�صرية   امل�������وارد  اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���ه���ايل 
بامل�صت�صفى خالل لقائه بالوفد الطالبي : 
اإن دورنا اليوم يف م�صت�صفى العني ل يقت�صر 
على  تقدمي اخلدمات ال�صحية فح�صب بل 
ت�صاعد على  اأخ���رى  ن��واح��ي  لي�صمل  ميتد 
بناء منوذج �صحّي متكامل يلبي اإحيتاجات 
ومن  وموؤ�ص�صاته  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
العني  م�صت�صفى  ي��ح��ر���ص  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا 

م�صتمر  ب�صكل  الزيارات  مثل هذه  يتنظيم 
امل���ب���ادرات املجتمعية  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  وال��ت��ي 
التي يقدمها امل�صت�صفى من خالل التعاون 
مع املدار�ص واجلامعات يف تنظيم مثل هذه 
املحاور  كما مت عر�ص   العلمية.  ال��زي��ارات 
"�صحة"  �صركة  ل�صرتاتيجية  الأ�صا�صية 
متكاملة  خدمات  توفري  اأوًل:  على  ترتكز 
وحت�صني  املري�ص  حمورها  اجل��ودة  عالية 
�صهولة الو�صول للخدمات ال�صحية، ثانياً: 
والت�صغيلية  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ك��ف��اءات  الرت���ق���اء 
املالية  ل���ل���م���وارد  الأم����ث����ل  وال����ص���ت���خ���دام 
املوارد  ا�صتقطاب  ثالثاً:  الإي���رادات،  واإدارة 
ال�صحية  الرعاية  يف  املتخ�ص�صة  الب�صرية 

التدريب  تطوير  ورابعاً:  بهم،  والحتفاظ 
وتعزيز البنية التحتية ال�صحية.

يعد  م�صت�صفى العني اأحد اأبرز امل�صت�صفيات 
يف ال��دول��ة و ال��ت��ي ت��ق��دم ب��رام��ج  تعليميه 
وت��دري��ب��ي��ه م��ت��م��ي��زه وه���ن���اك ال��ع��دي��د من 
املوؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأوج������ه 
التعليمية  خا�صة يف جمال البحث العلمي 
والتدريبي . ويف اخلتام مت اطالعهم  على 
ال�صحية   للخدمات  اأبوظبي  �صركة  ر�صالة 
متميز  ���ص��ح��ي  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر  "�صحة 
اإىل  املقدمة  ال�صحية  باخلدمات  لالرتقاء 
الطبية  العاملية يف اجلودة  امل�صتويات  اأعلى 

وخدمة املتعاملني".

بها  تتميز  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  وع��ل��ى خمتلف  
باكر  موعدكم  م��ب��ادرة  مثل  �صحة  �صركة 
والتي تتيح للمت�صل على الرقم 80050 
اليوم  يف  الطبيب  وم��ق��اب��ل��ة  امل��وع��د  ح��ج��ز 
على  تعمل  وال��ت��ي  اأب�صر  وم��ب��ادرة  ال��ث��اين. 
يعمل  فريق  خ��الل   املتعاملني من  خدمة 
التابعة  ملن�صاأت  املر�صى  على ت�صهيل  زيارة 
ل�صركة �صحة وتقدمي لهم كافة اخلدمات 
املري�ص  اأ�صتقبال  مثل  يحتاجونها  ال��ت��ي 
خالل  مرافقتة  و  األوىل  اللح�صة  م��ن��ذ  
توجده يف املن�صاأة ال�صحية  وحجز املواعيد 
العالجية  اخلدمة  اإمت��ام  حتى  ومرافقته 

املقدمه له.

ما�ضا و�لدب يف �أد�ٍء �إبد�عي على �جلليد خلل مو�ضم �ضيف �أبوظبي

اأكرث من 30 متزجلًا وراق�صًا وبهلوانيًا �صمن 
عر�ٍس م�صرحي مذهل جلميع اأفراد العائلة

•• اأبوظبي - الفجر

يتاألق مو�صم �صيف اأبوظبي هذا العام من خالل العر�ص امل�صرحي املذهل 
والذي  ال�صهري  املتحركة  الر�صوم  م�صل�صل  من  امل�صتوحى  والدب"،  "ما�صا 
مميز  ا�صتعرا�صيٍّ  اأداٍء  خ��الل  م��ن  وف��ري��د  جديد  باأ�صلوب  تقدميه  �صيتم 
على �صطح اجلليد. �صتجمع هذه الفعالية املذهلة، والتي تاأتي للمرة الأوىل 
لي�صتعر�صوا  30 متزجلاً وراق�صاً وبهلوانياً  اأكرث من  اإىل دولة الإم��ارات، 

مهاراتهم املبهرة خالل عر�ٍص م�صرحٍي ل يفوت. 
�صيف  مو�صم  فعاليات  تنظيم  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  وتتوىل 
تنظيم  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  اأبوظبي، 
لتنظيم  وي��اك  بروجكت  واألكمي  �صي  بي  اإم  جمموعة  فيها  مبا  الفعاليات 

الفعاليات و�صامر اإيفينت�ص واأوبريوي ميدل اإي�صت اإيفنت�ص.
الرائعة  الفعاليات  باقة من  العام  لهذا  اأبوظبي  وي�صت�صيف مو�صم �صيف 
التي �صتقام يف كافة اأرجاء الإم��ارة، بالإ�صافة اإىل جمموعة من العرو�ص 
الت�صوق والعديد من  الفريدة يف مراكز  الرتفيهية وامل�صرحية والأن�صطة 

العرو�ص الرتويجية املذهلة خالل ف�صل ال�صيف.
ويعد م�صل�صل "ما�صا والدب" امل�صتوحى من حكاية خيالية رو�صية اأحد اأكرث 
ب�صهرة  حالياً  يحظى  حيث  العامل،  ح��ول  رواج��اً  املتحركة  الر�صوم  اأعمال 
وا�صعة بني الأطفال. ويحكي امل�صل�صل عن ما�صا، الفتاة الن�صيطة والبالغة 
من العمر ثالث �صنوات، و�صديقها املقّرب الدب مع جمموعة من الأ�صدقاء 
امل�صل�صل  ليقدم  امل�صلية،  املغامرات  من  العديد  ي�صاركونها  الذين  املرحني 
وال�صداقة  كالإخال�ص  عديدة  اإن�صانية  قيماً  تتناول  ممتعة  ق�صة  بذلك 
ويقدم  والبتكار.  الإب��داع  الأطفال على  ت�صجيع  اإىل  بالإ�صافة  احلقيقية، 
العمل اأداًء �صادقاً وحمبباً يف قالٍب مرح غني بالدرو�ص القيمة، ما يجعله 

امل�صل�صل املف�صل لدى الكبار وال�صغار على حٍد �صواء.
ولقى امل�صل�صل الكرتوين ال�صهري الذي ُعر�صت اأوىل حلقاته عام 2009 
انت�صاراً وا�صعاً و�صعبية كبرية بني الأطفال، يف حني حظيت م�صرحية "ما�صا 
والدب على اجلليد" التي مت عر�صها للمرة الأوىل عام 2015 مباليني 
ال��ع��امل، حيث مت عر�صها منذ ذل��ك احل��ني يف  اأن��ح��اء  املعجبني من جميع 

العديد من دول اأوروبا ال�صرقية كجمهورية الت�صيك و�صلوفاكيا و�صربيا.
ويتميز العر�ص ال�صتعرا�صي الذي �صُيقام على اجلليد بت�صميمات م�صرحية 
ارتفاع  التي ي�صل  ال�صاحرة  باأعمدتها  امل�صرح  �صتتاألق خ�صبة  فريدة، حيث 
بع�صها اإىل 10 اأمتار، كما ت�صّم امل�صرحية م�صاهد رائعة يتم النتقال فيما 
مع  لتن�صجم  اأي�صاً  املو�صيقية  الأنغام  وتاأتي  وممتع،  ب�صيط  باأ�صلوب  بينها 
العر�ص باأ�صلوٍب جميل. وهكذا تقدم م�صرحية "ما�صا والدب على اجلليد" 
مزيجاً رائعاً يجمع بني اأحداث الق�صة الأ�صلية والأجواء املبهجة والأزياء 
امللونة اإىل جانب الإ�صقاطات ثالثية الأبعاد، لتقدم بذلك جتربة تفاعلية 
اجلليد  على  التزلج  وعرو�ص  واملو�صيقى  امل�صرح  فنون  بني  جتمع  �صاحرة 
ما ي�صمن للجمهور اأوقاتاً فريدة ل ُتن�صى. تنطلق فعاليات مو�صم �صيف 
للجمهور  لتقدم  اأغ�صط�ص،   20 لغاية  وت�صتمر  يوليو   20 من  اأبوظبي 
جمموعة من العرو�ص امل�صوقة واملالئمة جلميع اأفراد الأ�صرة، بالإ�صافة 
اإىل العديد من الأن�صطة الرتفيهية التي �صت�صمن ل�صكان الإمارة وزوارها 

من خمتلف الأعمار اأوقات مفعمة باملرح واملتعة.

يعك�ض جودة و�ضلمة �خلدمات �ملقدمة للمر�ضى
م�صت�صفى الكورني�س يح�صد اجلائزة 

االأوروبية للتميز يف اجلودة
•• ابوظبي – الفجر

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  من�صاآت  اإح���دى  الكورني�ص  م�صت�صفى  ح�صد   
فئة  ع��ن  اجل���ودة  يف  للتميز  الأوروب���ي���ة  اجل��ائ��زة  على  "�صحة"  ال�صحية 

امل�صت�صفيات يف جمال الرعاية ال�صحية على م�صتوى العامل لعام2017.
وجاء يف املوؤمتر الدويل للتميز يف اجلودة والذي اقيم يف �صوي�صرا اأن تر�صيح 
املن�صاأة  املتحدة وهي  العربية  الإم��ارات  الكورني�ص ممثاًل لدولة  م�صت�صفى 
حر�ص  ليعك�ص  العربي،  الوطن  م�صتوى  على  امل�صاركة  الوحيدة  ال�صحية 
العاملية  باملعايري  الل��ت��زام  على  "�صحة"  �صركة  التابعة  ال�صحية  املن�صاآت 

وجودة و�صالمة اخلدمات املقدمة للمر�صى. 
"�صحة" اأن  التنفيذي ل�صركة  الرئي�ص  اأكد الدكتور مطر را�صد الدرمكي 
نتيجة  الأوروبية جاء  التميز يف اجلودة  الكورني�ص بجائزة  فوز م�صت�صفى 
للدعم املتوا�صل والالحمدود من القيادة احلكيمة التي ت�صع الإن�صان يف 
اأبوظبي  والتميز يف حكومة  تعزيز مفهوم اجل��ودة  واأن  اأولوياتها،  مقدمة 
كان احلافز ل�صركة "�صحة" واملن�صاآت ال�صحية للمزيد من النمو والتطور 

يف قطاع الأعمال بهدف حتقيق التنمية امل�صتدامة. 

»اخلري يف عيالنا« مبادرة اجتماعية �صارك فيها اأطفال العني
•• العني-الفجر:

اخلري يف عيالنا مبادرة اجتماعية كوميدية اأطلقها فريق "�صباب 
 . والعمرة  للحج  النفرة  حملة  مع  " بالتعاون   .com

تهدف املبادرة التي ت�صم ال�صاعر خلفان بن نعمان الكعبي والفنان 
واملونتاج   الكعبي  م�صطفي  والفنان  العي�صائي   علي  والإع��الم��ي 
اإر���ص��اء مفهوم اخل��ري �صمن ع��ام اخل��ري الذي  اإىل  حممد عو�ص 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  الدولة  رئي�ص  ال�صمو  �صاحب  اأطلقه 
نهيان ، حفظه اهلل ، وبرعاية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  دبي و�صاحب 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
هذا وقد �صمت املبادرة العديد من الأطفال طلبة املدار�ص الذين 
�صعبية  بينها خيمة  ليكون من  الفعاليات  العديد من  �صاركوا يف 
اأ�ص�صها ورثة املرحوم ال�صيخ �صلطان  الب�صرة مبدينة العني التي 
بن �صرور الظاهري والتي �صهدت اإقبال كبريا من قبل املواطنني 
ا�صتقبال  الأطفال يف  �صاهم  رم�صان حيث  �صهر  واملقيمني طوال 
زوار اخليمة وتقدمي وجبات الإفطار لهم والرتحيب بهم وكذلك 
توديعهم وذلك يف حماولة من القائمني على املبادرة لغر�ص روح 

التعاون والتكامل بني اأبناء الوطن وكذلك املقيمني.
بتقدمي  املبادرة  واأع�صاء  البلو�صي  قام عبد اهلل حممد  هذا وقد 

الهدايا جلميع الأطفال امل�صاركني .



هل �ل�ضورة و��ضحة؟
ومطالعته  درو�����ص����ه  اأث����ن����اء  يف  ال����ول����د  ي���ت���ع���ّرف 
التلفزيون  على  الوثائقية  الأف���الم  وم�صاهداته 
وال��و���ص��ائ��ل الإل��ك��رتون��ي��ة الأخ����رى اإىل ك��ث��ري من 
امل��خ��رتع��ني وامل���ب���دع���ني يف ���ص��ّت��ى احل���ق���ول. وقد 
مييل منذ �صغره اىل حقل ما وجد فيه ما يحقق 
اإىل  ينظر  اأن  دون  من  رغباته،  ويلبي  طموحاته 
اأو  كانت  اأج��ي��دة  �صتنتج عنه،  التي  امل��ادّي��ة  الأم���ور 

عادّية.
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�����رتّددون يف  وم���ن الأولد اأي�����ص��اً 
ينبغي  ال��ذي  الخت�صا�ص  يعلمون  ول  الختيار، 
ويكون  ي��ن��ت��ق��وه  اأن 
م�������ن�������ا��������ص�������ب�������اً 

وا�صحة،  غ���ري  ل��دي��ه��م  ف��ال�����ص��ورة  مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م، 
وبالتايل ل ميكنهم ح�صم قرارهم.

ان��ط��الق��اً م���ن ه���ذا ال���واق���ع، ف�����اإّن دور الأه�����ل يف 
وعليهم  ج�����داً،  م��ه��ّم  ال���ف���ر����ص،  ال��ت��وج��ي��ه، ل يف 
م�صاعدة اأولدهم ليكت�صفوا بنف�صهم املجال الذي 

�صيختارونه لأجل م�صتقبلهم.

�لتفكري من دون �ضغط
القاعدة الأوىل يف امل�صاعدة هي 

اأّن ل  الأخ���ذ بعني الع��ت��ب��ار 
ة  فكر

يعّدل  ق��د  وه��و  ال��ول��د،  ع��ن  ت�صدر  اأو غبّية  �صيئة 
ال�صائب،  القرار  اإىل  للو�صول  ع��ّدة  م��ّرات  روؤيته 
ال�صحيح  طريقه  يجد  وعندما  ح��ّق��ه.  م��ن  وه��ذا 
�صي�صتغرب الأهل من قدرته وت�صميمه على بلوغ 

الهدف.

�لتحليق يف �لختيار
ل �صّك يف اأنه من ال�صروري اأن يعرف املرء حدوده 
ومدى اإمكاناته، لكن هذا ل مينع الولد الطموح 
من احللم والتحليق باأفكاره لبلوغ الأف�صل. فال 
يقف اأحد يف وجه اأحالمه، وقد تريان يوماً اأن ما 

ي�صتطيع ولدكما حتقيقه �صيفاجئكما.

و�ضع برنامج للختيار
وما  ع�صرة  ال�صابعة  يف  الخت�صا�ص  اخ��ت��ي��ار  اإّن 

فوق يف العمر لأمر �صعب. لت�صهيل املو�صوع، 
ن�����ص��ت��ع��ر���ص مع 

ال�����ول�����د يف 

زراعة،  �صناعة، جتارة،  امليادين:  البداية خمتلف 
اقت�صاد، اإعالم، �صياحة، �صّحة وغريها.

وب��ع��د اأن ي��ت��ج��اوب م��ع اأح���د ه��ذه امل��ي��ادي��ن نبحث 
معه يف الخت�صا�ص. اإذا اختار ال�صّحة مثاًل فاإنها 
فروعه،  خمتلف  يف  كالطّب  ع���ّدة  مهناً  تت�صّمن 
ال�صعاعي،  والت�صوير  وامل��خ��ت��ربات،  وال�����ص��ي��دل��ة، 

ووظائف اخلدمة يف امل�صت�صفيات وغريها.

�لإ�ضغاء �ىل �لآخرين
الخت�صا�ص،  ف���ك���رة  ت���ت���ب���ل���ور  ك����ي 
يحتاج ك��ل م��ن الأه���ل وال��ول��د اإىل 
وهوؤلء  املهنة.  ومار�ص  �صبق  من 

الإ�صغاء  من  باأ�ص  ول  ب��اخل��ربة،  يتمتعون  اأن��ا���ص 
ملالحظاتهم، ولكن ل تعتقدوا اأنكم جمربون على 
خمتلف  اىل  ال��ول��د  ي�صتمع  فبعدما  بها.  التقّيد 
ول  منها،  املنا�صب  ويختار  بنف�صه  يغربلها  الآراء 

تدعوا اأحداً يقّرر عنه.

در��ضة �أ�ضو�ق �لعمل
ثمة مهن تولد وتربز، فيما ترتاجع مهن اأخرى 
ومتوت، ومن واجبكما درا�صة اأ�صواق العمل ب�صكل 

مبدئي وعر�صها على الولد ليكّون فكرًة عنها.
ي��وم، كذلك  بعد  يوماً  تتقّدم  ال�صّحة مثاًل  مهنة 
ال�صمعّية  الت�������ص���الت  وم��ه��ن��ة  الإع�������الم،  م��ه��ن��ة 
وال��ب�����ص��رّي��ة ن�����ص��اأت م��ن��ذ ع��ق��ود ع���دة وه���ي ت�صري 
ال�صيارات  ميكانيك  ومهنة  ت�صاعدية،  ب�����ص��ورة 
بداأت بالتبّدل من الفح�ص امليكانيكي اليدوي اإىل 
التجارة  واأ�صاليب  الكمبيوتر،  بوا�صطة  الفح�ص 
قد تعّدلت فاأ�صبح الزبون ي�صتطيع �صراء ما يبغيه 

عرب الإنرتنت.

خيار و��ضح
لالخت�صا�ص  ولدكما  اختيار  مّت 
ال�����ذي ي���ري���ده وق����د ي��ن��ت��ه��ي يف 
اأو  خ��م�����ص  اأو  ���ص��ن��وات  ث����الث 
���ص��ب��ع. اأ���ص��ب��ح ���ص��اب��اً ويريد 
اخت�صا�صه  ط���ري���ق  ����ص���ّق 
يتحّمل  اأن  وعليه  بنف�صه، 
من  تفر�صه  وما  درا�صته  م�صوؤولّية 
تاأمني  وعليكما  واج��ت��ه��اد،  م��ث��اب��رة 
ليتمكن  والطماأنينة  الهدوء  اأج��واء 

من اإجناز فرو�صه بذهن �صاٍف.
تعترب هذه املرحلة من حياة ولدكما 
فهي  م�صريته،  يف  امل��راح��ل  اأدّق  من 
املهنة  اىل  وتقوده  درب��ه  �صتنري  التي 
التي يتمّناها والتي قد يزاولها طوال 

عمره.

�صبب فيزيولوجي
من الطبيعي اأن يكون خّدا الطفل ممتلئني اأو 
يولد  حني  بدينتني  فخذاه  اأو  م�صتديراً  بطنه 
اأوان��ه. لكن اأثبت بع�ص الدرا�صات اأن املولود  يف 

اجلديد الذي يفوق وزنه 4.2 كلغ عند الولدة 
مييل اإىل مواجهة م�صكلة الوزن الزائد يف عمر 

ال�صابعة تقريباً.
يك�صب  ال��ذي  الطفل  على  نف�صه  امل��ب��داأ  ينطبق 

لكن  الأوىل من حياته.  ال�صنة  يف  مفرطاً  وزن��اً 
ال�صهرية  الطبية  املواعيد  لأن  للهلع  داع��ي  ل 
وت�صحيح  الطفل  مبراقبة  ت�صمح  الطبيب  مع 
و���ص��ع��ه ع��ن��د احل���اج���ة. جت���در الإ����ص���ارة اإىل اأن 

الر�صاعة الطبيعية حتمي من الوزن الزائد.

منحنى �ل�ضمنة
وطوله  طفلك  وزن  الأط���ف���ال  طبيب  يقي�ص 
بطاقته  على  الأرق���ام  ه��ذه  وي�صجل  �صهر  كل 

ال�صحية
ك��ت��ل��ة ج�صمه  ، ومي��ك��ن اح��ت�����ص��اب م��وؤ���ص��ر 

ال��ق��ي��ا���ص��ات. لذا  اإىل ه���ذه  ا���ص��ت��ن��اداً 
الطبيب  ي��ت��ع��رف  اأن  ي�����ص��ه��ل 

امل��ول��ود اجل��دي��د الذي  اإىل 
اللزوم  من  اأك��رث  ي�صمن 

املعايري  ع���ن  وي��ب��ت��ع��د 
النموذجية.

ب����ني ال�����ص��ه��ر ال���راب���ع 
ال�����ص��ن��ة، يزيد  وع��م��ر 
اجل�صم  كتلة  م��وؤ���ص��ر 

ثم  مت�صارعة  ب��وت��رية 
يرتفع  اأن  ق��ب��ل  ي��ه��ب��ط 
جمدداً يف عمر ال�صاد�صة.

يكفي  م�صكلة،  اأي  ر���ص��د  عند 
الب�صيطة  التدابري  بع�ص  اتخاذ 

اإىل ن�صابه. يتاأكد  كي يعود الو�صع 
بجرعات  تلتزمني  اأن���ك  م��ن  الأط���ف���ال  طبيب 
اإذا كنت تطعمني  املو�صى بها وي�صاألك  احلليب 
ت�صيفني  اأو  �صبب،  لأب�صط  يبكي  ح��ني  طفلك 

احلبوب اإىل زجاجة حليبه.

التنويع الغذائي... مرحلة حمفوفة باملخاطر؟

يتحدد 
الطفل عرب  بداية حياة  منذ  الغذائي  ال�صلوك 

جتارب متنوعة. 
الغذائية  الأخ��ط��اء  تبقى  ال�صابع  ال�صهر  قبل 

نادرة.
ال�صهَرين  ب��ني  ال��غ��ذائ��ي  التنويع  مرحلة  ت��ب��داأ 
ال�����راب�����ع وال���������ص����اد�����ص وق������د ت���ك���رث ال���وج���ب���ات 

لأن  الفرتة  ه��ذه  بعد  الع�صوائية 
الطفل يتعّرف اإىل مذاق احللويات.

ي�����ص��ب��ح نظامه  ال���ث���ان���ي���ة،  ال�����ص��ن��ة  م����ن  ب�������دءاً 
الدهون  بالكبار وقد تكرث فيه  �صبيهاً  الغذائي 

وال�صكريات.
 لكن اإذا التزمِت بتو�صيات طبيب الأطفال، فلن 

تواجهي اأي م�صكلة مع طفلك.

مـــنــ�عــــات
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�لنور حتى يعي�ض �لأهل هاج�ض  �لطفل  �إن يرى  ما   
�ختيار مدر�ضته، وما �إن يبلغ �ملرحلة �جلامعّية حّتى 
يعي�ضو� هاج�ض �ختيار �خت�ضا�ضه وفر�ضه عليه! فهل 

من م�ضلحة �لولد �أن يبقى م�ضرّيً� لرغبة و�لديه؟
�ل�ضر�ع  هذ�  مثل  بتاتًا  �لغرب  يف  �ملجتمع  يعي�ض  ل 
موعد  ي��اأزف  حني  وولدهما  �لو�لدين  بني  �لقائم 
�لتخ�ض�ض  �ختياره  ث��ّم  وم��ن  باجلامعة،  �لتحاقه 

�ملنا�ضب له.

تابعي منو طفلك منذ الوالدة حتى بلوغه عامه االأول
 رغم �ملخاطر �لتي يطرحها �لوزن �لز�ئد على �ل�ضحة، نادرً� ما ي�ضمن �لطفل ب�ضكل مفرط يف �أول �ضنة من 

حياته. وحده طبيب �لأطفال ي�ضتطيع تاأكيد وجود م�ضكلة يف هذ� �ملجال. حني يولد �لطفل، يخ�ضر 
�لر�بع تقريبًا، قد  �ل�ضهر  �لكيلوغر�مات �ملفقودة �ضريعًا. حتى  نحو 10% من وزنه، لكنه يعّو�ض عن 

يك�ضب بني 600 غر�م وكيلوغر�م يف �ل�ضهر �أو �أكرث �أحيانًا، ثم يتباطاأ �كت�ضاب �لوزن بكل و�ضوح.
لة، يزد�د وزن �لطفل بثلثة �أ�ضعاف خلل �ل�ضنة �لأوىل. يف �ملح�ضّ

دعوهم يكت�ضفو� باأنف�ضهم �ملجال �لذي �ضيختارونه لأجل م�ضتقبلهم

اخت�صا�س اأوالدنا.. دور االأهل يف التوجيه، ال يف الفر�س
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4520   

املنذر  : حممد ريا�ص احمد عبداهلل ب�صفته وكيال عن �صعيد بالكاندي 

املنذر اليها الول - �صركة جامون للمقاولت وميثلها كال من رفيق وحممد حميد ال�صيخ 

)جمهول حمل القامة( 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليه بهذا النذار لالعالنه برغبته يف اخلروج من ال�صركة مع التنازل 

عن احل�ص�ص لل�صركاء الخرين وذلك دون مقابل ، وذلك خالل مهلة اق�صاها 15 يوم من تاريخ 

اعالنه بهذا الن��ذار وال ف�صوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ 

الر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  ال��زام  مع  الق�صائية  اجلهات  اىل  اللجوء  طريق  عن  وذل��ك  حقوقه 

وامل�صاريف الق�صائية ، مع التعوي�ص املنا�صب 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم 3770/2017   

 امل���ن���ذر : ���ص��م��ري ع��م��ر ن���وت���وك���اران - ه��ن��دي اجل��ن�����ص��ي��ة ، ي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ه��وي��ة اإم���ارات���ي���ة رقم
)9-9853529-1982-784(  - العنوان : دبي - ابراج بحريات اجلمريا - كل�صرت يف - مكتب 1209 
& 1201  - بردبي - الإمارات العربية املتحدة   ت : 0501072942  - املنذر اليه : كو�صو كوجنو 
حممد كوجنو - هندي اجلن�صية ، جواز �صفر رقم )Z1834877( - وعنوانها : دبي - بناية 
العربية  الإم���ارات   - دي��ره   - العنز  ه��ور   - - مقابل م�صجد  والربيد  البلدية  قريبة من مكتب 
املتحدة ، ت : 0503942760 - يخطر املنذر  املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )80000( درهم 
خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا النذار ، وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر الداء ، مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  يف الدعوى  رقم   2017/621  جتاري جزئي 

ا�صم  حتت  اي�صا  تعمل  التي   - م  م  ذ  �ص   - لل�صياحة  العربية  اللوؤلوؤة   : عليها  املدعي 
اللوؤلوؤة العربية لل�صفر وال�صياحة 

نحيط �صيادتكم علما بانه مت انتدابنا خبريح�صابي بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة 
�صدكم من : فندق تاورز روتانا -  وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�صور 
 :  00 ال�صاعة  2017/8/3  يف متام  املوافق  اخلمي�ص  يوم  املقرر عقده  اجتماع اخلربة 
11 �صباحا  - وذلك مبكتب اخلبري املنتدب  الكائن دبي - الهنا �صنرت - بجوار دوار 
ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم : 229/228 و نطلب 
علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  واإح�صار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�صور 
لل�صالحيات  وفقا  اعمالها  �صتبا�صر  اخلربة  فاإن  احل�صور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه 

املخولة لها قانونا. 
       عمر ن�سري / اخلبري احل�سابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/1881 جتاري كلي ال�سارقة

اإعالن املدعي عليهما بت�سحيح �سكل الدعوى
اىل املدعى عليهما : 2- �صركة الواحة اوفر�صيز اأند - ذ م م 

3- �صركة الواحة موزمبيق لتكرير الزيوت - ذ م م 
حيث ان املدعيتان : 1- موؤ�ص�صة داناتا املا�صية 2- موؤ�ص�صة نبيل حممد عبيد املنهايل التجارية 

قد اقامتا عليكما الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، وحيث انه بجل�صة 2017/7/4 م 
قدم وكيل املدعيتان لئحة بت�صحيح �صكل الدعوى بتعديل ا�صم املدعي عليها الثانية - ح�صب الوارد 
اعاله  -  لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�صاعة الثامنة 
 ، والن�صف من �صباح يوم 2017/9/6 م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.  
 مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

 يف  الدعوى 2017/244  نزاع تعيني خربة جتاري 
م   م  ذ   - ح���رة   ت��ي كون�صاتن�صي منطقة  كيه  اي��ه  ���ص��ده/1-  امل��ت��ن��ازع  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع / امري احمد عادل �صربي احمد - 
قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص  مع الزام املدعى 
عليه بالر�صوم وامل�صايف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد  
مكلف  فانت  ل��ذا  امل�صلح  مبكتب  �ص   8.30 ال�صاعة   2017/7/23 امل��واف��ق 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/74  نزاع تعيني خربة مدين 

اىل املتنازع �صده/1- م�صت�صفى ميدى كلينك ولكري - �ص ذ م م جمهول حمل 
�صلطان  را�صد  �صلطان  را�صد   : احمد هديب وميثله  املتنازع/  ان  القامة مبا 
الكيتوب النعيمي قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص  مع 
الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صايف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب امل�صلح لذا فانت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل  
  رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/62 ا�سكاالت �سرعية  

اىل امل�صت�صكل �صده / 1- نورا حممد زغلول حامد حممد - جمهول 
حمل القامة - مبا ان امل�صت�صكل/ احمد عبدالفتاح عبدالعظيم احمد 
بانه  البلو�صي - نعلنكم  اأمل خمي�ص دروي�ص حممد  ل�صني وميثله / 
 11.00 ال�صاعة    2017/7/31 املوافق  الثنني   ي��وم  قد حت��ددت جل�صة 
�صباحا بالقاعة رقم)1( للنظر يف ال�صكال اعاله والتي يتوجب عليكم 
ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع 

نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/76    تظلم مدين                

اىل املتظلم �صده / 1- ماك�صيم روجر جاك جان لوي�ص ماهي  جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /ديجاليل الكورتي وميثله : را�صد عبدالرزاق حممد تهلك - قد اقام 
عليك التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه قبول التظلم من حيث ال�صكل ويف املو�صوع 
على   الم��ر  املت�صمنة يف  املتظلم  باجابة طلبات  والق�صاء من جديد  التظلم  بقبول 
عري�صة . وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2017/7/25  ال�صاعة 11.00 �صباحا 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.B.6 بالقاعة رقم
بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ مطعم لزيزه 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/23 ال�صاعة 8:30  

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري )وامرت املحكمة بتق�صري مدة العالن(. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 5475/2017/13 
 5379/2017/13
 5474/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
 �صاجد ممتاز احمد 

حممد نويد اجنم عبد املجيد
حممد اكرم منور خان 

مبلغ املطالبة
15333 درهم +  تذكرة العودة
13466 درهم +  تذكرة العودة
10175  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ �صام لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/24   ال�صاعة 8.30

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 2029/2017/13 
2037/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صوهاج تارا 

اجمني علي �صكور علي 

مبلغ املطالبة
30980  درهم + تذكرة العودة 
33963 درهم + تذكرة العودة

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 مذكرة اإعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ مارت لالعمال الفنية - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/7/25   ال�صاعة 15.00

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 5312/2017/13 
5313/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صعبان احمد بكري حمدون 

عبداحلميد حممود ر�صوان عمر 

مبلغ املطالبة
15217 درهم + تذكرة العودة 
15217 درهم + تذكرة العودة

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1573 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ادمريال هاردجن مارين - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ ادمريال هاردجن مارين - �ص ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 40286.15  درهم )اربعون الف ومائتان و�صتة وثمانون درهم وخم�صة ع�صر فل�ص( 
 2017/4/27 يف  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1415 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حم�صن علي ابراهيم احمد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ امل�صرف 
املدعي  للم�صرف  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   - والتجارة اخلارجية  العربي لال�صتثمار 
والفائدة  فل�صا  ع�صر  واثني  درهم  وثالثني  وثمانية  واربعمائة  الف  وع�صرين  اربعة  مبلغ 
متام  وحتى   2017/2/15 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/277 جتاري كلي                                                

القامة  حم��ل  جمهول  �صقار   ع��ب��داهلل  طعمه  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/14  يف الدعوى 
امل��وؤرخ 2016/12/13  البيع  بف�صخ عقد  بوتابيفا  ليال  ل�صالح/  اعاله  املذكورة 
بني املدعية واملدعي عليه واعادة احلالة اىل ما كانت عليه قبل التعاقد والزمت 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعي 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1747 جتاري كلي                                                

 - اودراين  كوندامال  2-وي�صامبار  م  م  ذ   - للتجارة  علي  في�صل  �صركة  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
ب�صفته كفيال للمديونية 3-جاي�صيم للتجارة العامة - ب�صفتها كفيل للمديونية  جمهويل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/11  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية - امل�صرف حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري بالزامكم بان توؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره / 924.916.27 درهم ت�صعمائة واربع 
وع�صرون الف و ت�صعمائة و�صتة ع�صر درهم و�صبعة وع�صرون فل�صا ف�صال عن فائدة ب�صيطة بواقع 
9% �صنويا تبداأ من تاريخ 2016/5/3 وحتى متام ال�صداد والزامكم امل�صروفات ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/932 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- مطعم بالجي بهافان 2-�صيرتا كول�صيكاران كول�صيكاران  
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
 2017/6/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة اخلليج للتمويل - �ص م خ - 
مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام 
الدعوى  رفع  تاريخ  من  اعتبارا   %9 بواقع  القانونية  وفوائده  درهم   591181.75
ما  ورف�صت  اتعاب  درهم مقابل  والف  امل�صروفات  والزمتهما  ال�صداد  وحتى متام 
عدا ذلك.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1414 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ميلون ميدل اي�صت لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  جمهول حمل 
الدعوى  بتاريخ  2017/6/18  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  القامة 
م  م  ذ  �ص   - ارامتك   - للتكنولوجيا  الأمريكية  العربية  ال�صركة  ل�صالح/  اعاله   املذكورة 
 28490.41 م��ق��داره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   - املحكمة  بحكمت 
وفائدة  فل�صا(  واربعني  وواح��د  درهما  وت�صعون  واربعمائة  الفا  وع�صرون  )ثمانية  دره��م 
بالر�صوم  والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى   2016/12/12 تاريخ  من  �صنويا   %9 باملائة  ت�صعة 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/17  ا�ستئناف تظلم عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-اك�صنتيال ميدي�صت للو�صاطة التجارية - �ص ذ م م 
2-اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف /ح�صن ميزار وميثله : مع�صومة ح�صن نا�صر ال�صايغ   قد 
: 2017/11 تظلم عقاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف 
  2017/8/9 املوافق  الربعاء   يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2017/4/24 بتاريخ 
ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/401  ا�ستئناف مدين    

امل�صتاأنف �صده/ 1-برين�صي طوما�ص فاديكوت  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /جم�ص مكينالي وميثله : علي ا�صماعيل 
اب��راه��ي��م اجل��رم��ن - ق��د ا���ص��ت��اأن��ف   احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم  
املوافق  ي��وم اخلمي�ص   لها جل�صه  وح��ددت  كلي   م��دين   2016/419
2017/8/3 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/541  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ماركو�ص ا�صتينتون براد�صاو  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /ال�صويدي مارين - �ص ذ م م   قد ا�صتاأنف   
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2017/59 مدين جزئي وحددت لها 
�صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/7/31 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�صه 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2014/9  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة فر�صت جوبالتي للو�صاطة العقارية  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ال�صركة اخلليجية لال�صتثمارات العامة - 
�ص م ع وميثله : �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  قد ا�صتاأنف القرار/ 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2011/110 عقاري كلي بتاريخ 2014/4/8   
ال�صاعة 17.30  امل��واف��ق 2017/7/26    الرب��ع��اء   ي��وم  وح��ددت لها جل�صه 
م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/277  ا�ستئناف جتاري   

مبا  القامة  حمل  جمهول  علي  حممد  1-حممود  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ان امل�صتاأنف /فاطمه حممود احمد حممد املال - وميثله : عبدالرحمن 
ال�����ص��ادر بالدعوى  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ص��ت��اأن��ف  امل��ط��وع  ق��د  ح�صن حممد 
لها جل�صه  وح��ددت   2017/2/11 بتاريخ  كلي  2016/1566 جت��اري   : رقم 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/8/8 املوافق  الثالثاء   ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/959  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-حممد ر�صا قا�صم عادليان 2-حممد جواد قا�صم 
عادليان 3-جمتبى قا�صم عادليان جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
/بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي    قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2016/1457 جتاري كلي بتاريخ 2017/5/15    وحددت لها 
جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/7/31 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2831 جتاري جزئي                                                 

اىل املحكوم عليه/1-  مطعم ت�صت اوف فيم جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�صالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/2/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 

توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام   - ارامتك   - للتكنولوجيا  المريكية  العربية  ال�صركة 
واربعني درهم وثالثة وخم�صني فل�صا  الف ومائة وواح��د  للمدعية مبلغ مائة وواح��د 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف  2016/12/12 
وحتى ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم  �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/380  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- �صركة املنال للتطوير �ص م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
ابراهيم  ح�صن  ا�صماعيل   : وميثله  عبدالقادر  عبدالرحمن  التنفيذ/يا�صر  طالب 
يوم  جزئي  عقاري   2016/80 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم  ال�صفار   
الثالثاء بتاريخ  25-10-2016  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد 
ال�صداد  مت��ام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )173426( وق��دره  مبلغ 
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
الع��الن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/358  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- مزيود جيجا الدولية - م م ح  جمهول حمل 

القامة مبا ان طالب التنفيذ/خلفان �صعيد خلفان املزروعي  قد 

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 

خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3340590( وق��دره  به  املنفذ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/392  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-املا�صة انرتنا�صيونال للتطوير العقاري - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  اأم��ل عمري ال�صبيعي   قد  مبا ان املدعي/ ليفينتي بيرت روز�صا هجيى وميثله : 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد البيع املوؤرخ 2009/11/5 املت�صمن بيع الوحدة رقم 
414 بامل�صروع امل�صمى ت�صي�ص تاور الكائن مبدينة دبي الريا�صية واعادة املتعاقدين للحالة التي 
كانا عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم مبلغ وقدره )527.459.08 
درهم( والفائدة 9% من تاريخ 2010/12/1 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
 Ch1.B.8 وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/7/24  ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1538  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-توب نوت�ص للتجار العامة -  �ص ذ م م  جمهول حمل 
املثنى حممد   : ا�صيفه وميثله  املدعي/ مهليت �صيواجنزاو  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�صوعها  دعوى  اأق��ام عليك  الرم�صي   قد  علي احمد حممد 
الأمور  دائ��رة  عن  ال�صادر  م��دين   37/2017 رق��م  التحفظي  احلجز  �صحة 
املوافق   الح���د   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   2017/5/25 ب��ت��اري��خ  امل�صتعجلة 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة    2017/7/23
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2183  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صائر حممد امني راجحه جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  ال�صيارات   قد  مبا ان املدعي/ جرنا�ص لتاأجري 
ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره =/7500 درهم - والفائدة والر�صوم 
وامل�صاريف.   وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2017/7/25  
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/796  ا�ستئناف جتاري   

ال�صخ�صية  ب�صفته   - كورياكو�ص  نيليكوزي  1-ك��وري��ان  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
الب�صاعة  وم�صتلم  ال�صيكات  علي  بالتوقيع  واملخول  و�صريك  ومدير  وب�صفته 
ذ  �ص   - وال��زج��اج  امل�صتاأنف /بيت حلم لالملنيوم  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
م م وميثله : عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب  قد ا�صتاأنف   احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/1169 جتاري جزئي بتاريخ 2017/4/20   وحددت 
لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/19  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1483  مدين  جزئي              

الق��ام��ة مبا  ب��الب��را جمهول حمل  ب��الب��را  الرحيم ح�صينار  / 1-عبد  عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ موؤ�ص�صة ادوات��ي لتجارة ادوات التجميل - وميثلها مالكها/ بدر بن ابراهيم 
الدعوى  اأق��ام عليك  املطوع قد  : عبدالرحمن ح�صن حممد  �صعد بن جفال وميثله  بن 
ومو�صوعها املطالبة الزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )40000 درهم( 
والفوائد القانونية بواقع 9% حتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  
والزامها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع �صم ملف النزاع رقم 4836/2016 نزاع 
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة  املوافق  2017/7/23   م��دين  وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د  
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2077  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�صالمي - �ص م ع وميثله : احمد مهري 
خمي�ص عبيد بن م�صحار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )196.685  املدعي عليه مببلغ 
امل��واف��ق  2017/7/23  ال�صاعة  ي��وم الح���د   امل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�صة 
8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/336   تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �صده/1- عمر بن عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بيجوم   التنفيذ/يا�صمني 
رق���م   2017/406  ال��دع��وى  ال�صادر يف  لتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اله 
احوال نف�ص م�صلمني القا�صي بالزام املنفذ �صده ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )3820 درهم( وفقا ملا ورد مبنطوقه.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/565   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- بزل اأحمد مانو مياه  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد 
مزمل �صرياج ال�صالم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
التنفيذ او خزينة املحكمة 1- ب�صحة ونفاذ العقد  املنفذ به وقدره )9850( درهم اىل طالب 
املربم بني املدعي واملدعي عليه يف ما ت�صمنه من بيع املركبة رقم )M/48618( نوع �صوبارو 
رمادي اللون رقم ال�صا�صي JFSG93M53H005830 ، والزامه بت�صجيل هذه ال�صيارة 
متكني  او  البيع  عقد  �صدور  تاريخ  من  اعتبارا  املخت�صة  ال�صلطات  ل��دى  ا�صمه  يف  وحتويلها 
و�صروط  اج���راءات  ا�صتيفاء  بعد  عليه  املدعي  نفقة  على  الج���راءات  بتلك  القيام  من  املدعي 
الت�صجيل لدى تلك ال�صلطات.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/705   تنفيذ مدين  
ان���ور  جم��ه��ول حمل  ع��اط��ف �صيخ حممد  املنفذ ���ص��ده/1- حممد  اىل 
موؤ�ص�صة  ال�����ص��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  التنفيذ/جرنا�ص  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
فردية - وميثلها / احمد نبي داد مبوجب وكالة م�صدقة  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9295( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2071   تنفيذ جتاري  
التوزيع 2-�صاندان بانريجي بو�صان   اىل املنفذ �صده/1- �صركة عرب البحار خلدمات 
وال�صالك  ال�صياج  لتجارة  التنفيذ/قهرمان  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
ال�صائكة - �ص ذ م م وميثله : عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32538( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - بقبول الدخ��ال �صكال -  يف مو�صوع الدعوى 
والدخال بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل برد ال�صيكني رقمي 000294 ، 000295 
امل�صحوبني على بنك ابوظبي الوطني وخماطبة البنك بوقف �صرف ال�صيكني.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1711   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- املنطقة الذهبية للتجارة العامة -  �ص ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ام ا�ص جي ترايدينغ 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ت��ي   ا���ص  اي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )201491( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1710   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار - �ص ذ م م  جمهول 
التنفيذ/عمر عبدالرحيم جميل احلايك   حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله : �صالح ح�صن حممد مبا�صري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )543817( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1707   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار - �ص ذ م م  جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن عي�صى بن 
اأق��ام عليك  حممد  فالته وميثله : �صالح ح�صن حممد مبا�صري  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )583386(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1026   تنفيذ جتاري  
م م جم��ه��ول حمل  ذ   - ل��ل��م��ق��اولت  رال�����ص  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/املهر العربي ملقاولت التك�صية والر�صيات 
ح�صن  ع��ب��داهلل  حميد  ح�صن   : وميثله  مديرها  ميثلها   - بال�صارقة   -
ال�صويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )67441.95( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/335  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- اإجنيل �صركي�ص نيزيليان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد  امل��ازم��ي    عبداهلل  احمد ح�صن حممد   : للعقارات وميثله  الدين  فخر 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤدوا للجهة املدعية  
مبلغ وقدره )733.960 درهم( �صبعمائة وثالثة وثالثون الف وت�صعمائة و�صتون درهم 
احلا�صل يف  ال�صداد  ع��ن  المتناع  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  اإم��ارات��ي 
املوافق  2017/8/2   الربعاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.  ال�صداد  2012/2/28 وحتى 
ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/832   عقاري كلي                 
اىل اخل�صم املدخل / 1-م��زن - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
و�صام الدين �صحاته ال�صيد �صاحته وميثله : ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه   قد 
 2008/7/10 امل��وؤرخ��ة  التفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   212.650 وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
Ch1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق  2017/7/25   الثالثاء    يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1913  جتاري جزئي              
ذ م م  جمهول  الغذائية -  التموين بالوجبات  اىل املدعي عليه / 1-ابيك�ص خلدمات 
ارامتك   - للتكنولوجيا  الأمريكية  العربية  ال�صركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم(   78.428/12( وق��دره  مبلغ  للمدعية   ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ  رفع 
الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة �صم ملف النزاع 
2017/283 جتاري - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/26  ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/987  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-منجرة بورما ذ م م 2-مادينا ح�صن �صادق 3-عبا�ص ح�صن �صادق 
4-م�صبح الكندي وم�صبح الكندي املرر  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ربيع 
احمد ربيع حممد �صريف العو�صي وميثله : حممود ح�صني علي احمد   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم فيما بينهم بالت�صامن والت�صامم 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 530.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامهم  ال�صداد  متام  وحتى   2015/7/6 يف  امل��وؤرخ  ال�صتحقاق 
واتعاب املحاماة. وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/7/24  ال�صاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ص بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1829  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مبا  �صاه  جمهول حمل  �صاجد ح�صني  1-�صيد   / عليه  املدعي  اىل 
املازمي    نا�صر  �صالح  علي  احمد   : وميثله  ح�صني  غ��الم  غ��الم  اعجاز  املدعي/ 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  قد 
)217000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
الثنني   يوم  لها جل�صة  التام.  وح��ددت  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
املوافق  2017/7/24 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/492  عمايل كلي              
ح  جم��ه��ول حمل  م  ���ص   - ا�صو�صيت�ص  اك�����ص��ب��ريي��ا   -1  / امل��دخ��ل  اخل�����ص��م  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  اني�ص    نهاد  احمد حممد   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
والفائدة  دره��م(   املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )165665  ومو�صوعها 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والر�صوم 
وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/7/27 ال�صاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2263  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- املعمورة للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
 مبا ان املدعي/ فينيك�ص كونكريت برودكت�ص - فرع من وايف ال�صناعية - �ص ذ م م 
وميثله : روكز جورج حبيقه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   82030.44( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
املحاماة والفائدة   12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/8/16 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة 
للمحكمة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2235  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نيو �صيتي ويل للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-حممد نوفل 
 حممد جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك دب��ي التجاري - ���ص م ع 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين    احمد  : من�صور عبداهلل حممد  وميثله 
درهم(   406809.68( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/8/14  ال�صاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch1.C.13 لذا  بالقاعة  �ص 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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لتحقيق �أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ضتد�مة:

اختيار اإمارة دبي مركزًا اإقليميًا لبيانات املدن 

تعاونية راأ�س اخليمة ت�صتكمل �صواغر جمل�س االإدارة 

غرفة ال�صارقة تروج جلائزة »التميز االقت�صادي« يف الكويت

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« ي�صارك يف مهرجان ليوا للرطب

•• دبي-الفجر: 

ال��ذي تلعبه دبي  البارز  ال��دور  متا�صياً مع 
املجالت، مدفوعة بحر�ص  �صتى  يف  عاملياً 
الريادة  ال��ر���ص��ي��دة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ق��ي��ادت��ه��ا 
يف  ام�ص  اأعلن  اخل��دم��ات،  اأف�صل  وتقدمي 
مقر الأمم املتحدة يف نيويورك عن اختيار 
لبيانات  اإقليمياً  مدينة دبي لتكون مركزاً 
امل���دن، واإح����دى امل���دن ال��رائ��دة ال��ت��ي تقود 
اجلهود نحو حتقيق اأهدف الأمم املتحدة 
للتنمية امل�صتدامة “اأجندة 2030 للمدن 

واملجتمعات املحلية«.  
الأمانة  ب��ني  م��ا  م�����ص��اورات  وجت��ري حالياً 
دبي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�ص  ال��ع��ام��ة 
وامل��ج��ل�����ص ال��ع��امل��ي ل��ب��ي��ان��ات امل���دن لتوقيع 
دبي  ت�صمية  مبوجبها  يتم  تفاهم  مذكرة 
امل����دن ملنطقة  ل��ب��ي��ان��ات  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 
وجنوب  اإفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 

اآ�صيا.
وتدور املباحثات حالياً بني املجل�ص العاملي 
لبيانات امل��دن وع��دد من امل��دن يف خمتلف 
القارات، للعب دور �صبيه يف مناطق اأخرى 
م���ن ال���ع���امل، م��ن��ه��ا ج��وه��ان�����ص��ربغ جنوب 
اإفريقيا، وبوين�ص اآير�ص الأرجنتني، ولو�ص 
الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأجن��ل��و���ص 
هولندا،  وروت��������ردام  ال��ف��ل��ب��ني،  وم���اك���ات���ي 
الأمم  م��ن  اإدراك�����اً  وذل���ك  نيجرييا  ومينا 
املتحدة باأن حتقيق الأه��داف الإمنائية ل 
ميكن اأن يتم مبعزل عن تفعيل دور املدن 

واملجتمعات املحلية.  
للمجل�ص  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  و���ص��ت�����ص��ع��ى 
التنفيذي لإم���ارة دب��ي م��ن خ��الل مذكرة 
كمركز  م�صوؤولياتها  حتديد  اإىل  التفاهم 
دوراً  تلعب  اأن  املتوقع  م��ن  حيث  اإقليمي، 
ق��ي��ادي��اً يف ع���دد م��ن امل��ح��اور ال��ه��ام��ة مثل 
املنطقة  م��دن  وحتفيز  للمبادرة  ال��رتوي��ج 
نظام  واإن���������ص����اء  ل���ل���م���ب���ادرة،  ل��الن�����ص��م��ام 
املدن  كافة  بيانات  يجمع  مفتوحة  بيانات 
املن�صوية حتت املبادرة يف املنطقة، واإ�صدار 
ت��ق��اري��ر دوري����ة ب�����ص��اأن ال��ت��ق��دم امل��ح��ق��ق يف 
امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف 
البيانات  دور  وا���ص��ت��ع��را���ص  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
العمل على حتقيق هذه  املعيارية لتحفيز 
الأه��داف، عالوة على امل�صاهمة يف تنظيم 
لقاءات دورية  جتمع ممثلي مدن املنطقة 
مل�صاركة جتاربها والدرو�ص امل�صتفادة حملياً 

واإقليمياً وعاملياً.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد، اأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
للمجل�ص  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال�������ص���ي���ب���اين، 
هذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  دب���ي،  لإم����ارة  التنفيذي 
التفاقية بني اإمارة دبي واملجل�ص الدويل 
املتحدة،  الأمم  مظلة  حتت  امل��دن  لبيانات 
مب��ا ي��وؤك��د مكانة الإم���ارة يف جم��ال قيادة 
دور  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  العاملية  اجل��ه��ود 
م�صتدامة  ب��ي��ئ��ة  وت���اأه���ي���ل  ب���ن���اء  يف  امل�����دن 
لالأجيال القادمة، ومبا يتما�صى مع روؤية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل - يف العمل 
ع��ل��ى خ��ط��ط ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة املدى 
املوؤ�صرات،  جميع  يف  التح�صني  ت�صتهدف 
ب��ه��دف ب��ل��وغ غ���اي���ات خ��ط��ة دب���ي 2021 

واأهداف التنمية امل�صتدامة 2030.
للمجل�ص  ال���ع���ام  الأم������ني  ����ص���ع���ادة  وق�����ال 
درا�صة  “تعتمد  دب���ي:  لإم����ارة  التنفيذي 
روؤيتها  امل����دن احل��ال��ي��ة وحت���دي���د  اأو����ص���اع 
تكمن  هنا  ومن  البيانات،  على  امل�صتقبلية 
اأهمية البيانات املعيارية القابلة للمقارنة 
م�صتدامة  مدن  بناء  �صبيل  ويف  الدولية.  
وذك����ي����ة، ومت���ا����ص���ي���اً م���ع ت���وج���ه دب����ي نحو 
مناحي  خمتلف  يف  امل�����ص��ت��دام  التخطيط 
احلياة، ت�صتند جهود حتقيق غايات خطة 
بنهج  �صمولية  ن��ظ��رة  ع��ل��ى   2021 دب���ي 
ع��ل��م��ي م��ت��ط��ور، ي��ع��ت��م��د ب���الأ����ص���ا����ص على 
امل�صتقبل  ل���ص��ت�����ص��راف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
تتطلع  التي  الطموحة  الأداء  وم�صتويات 

لها الإمارة«.
واأ����ص���اف ال�����ص��ي��ب��اين: م���ن م��ن��ط��ل��ق روؤي���ة 
ال�صتدامة،  جم���ال  يف  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
للعقول  كقبلة  دبي  اإم��ارة  ملكانة  وتر�صيخاً 
�صهر  يف  دبي  ا�صت�صافت  العاملية،  واملعرفة 
مار�ص املا�صي قمة املدن العاملية بال�صراكة 
م����ع امل���ج���ل�������ص ال���ع���امل���ي ل���ب���ي���ان���ات امل������دن، 
ومب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن ال���ق���ادة واخل����رباء 
املحليني والإقليميني والعامليني وممثلني 
قارات،   5 م��ن  50 مدينة  م��ن  اأك���رث  ع��ن 
“اإعالن  ع��ل��ى  ب���ال���ت���واف���ق  ت��ك��ل��ل��ت  وال���ت���ي 

املوقعة  امل��دن  تلتزم  ال��ذي   ”2017 دب��ي 
املقارنة  البيانات  تبني  على  بالعمل  عليه 
لتحقيق  وتطويرها  كونية،  لغة  بو�صفها 
اأجندات عاملية بحلول العام  اأهداف ثالث 
اإىل م��دن داجم��ة، واأمم  2030، و���ص��وًل 
�صت�صعى  ما  وه��و  م�صتدام.   وكوكب  ذكية، 
دبي اإىل التاأكد من حتقيقه يف املنطقة بعد 
لبيانات  اإقليمياً  مركزاً  تكون  لأن  دعوتها 

املدن املتعلقة بهذه الأجندة.
واأ�صاف ال�صيباين: من �صاأن اختيار مدينة 
دبي كمركز اإقليمي لبيانات املدن اأن يدعم 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  جهود 
اأهداف  حتقيق  جت��اه  بالتزاماتها  ال��وف��اء 

الأمم املتحدة الإمنائية يف 2030.  
ونوؤمن اأن هذا يتم من خالل التن�صيق مع 
كل من اللجنة الوطنية لأه��داف التنمية 
للتناف�صية  الحت��ادي��ة  والهيئة  امل�صتدامة 
والإح�صاء، ل�صمان مواءمة اجلهود جتاه 
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف.  وه��و م��ا �صرعنا به 

بالفعل.
وت��ت��ب��ن��ى دب����ي م��ف��ه��وم ال���ص��ت��دام��ة كنهج 
اأ�صا�صي �صمن خططها امل�صتقبلية، ل�صمان 

م�صتقبل مزدهر لالأجيال القادمة.  
وي��ع��د ذل���ك اأح����د اأه����م حم����اور خ��ط��ة دبي 
فكر  ون�صر  تر�صيخ  اإىل  الهادفة   ،2021
البيئي  العمل  وحتفيز  ودع��م  ال�صتدامة 
التنمية  ي�����ص��ب يف حت��ق��ي��ق  ال����ذي  امل��ت��م��ي��ز 
اقت�صادياً  من����واً  ي�صمن  مب��ا  امل�����ص��ت��دام��ة 
م�صتمراً، والتي ت�صتند يف تطبيقها ب�صكل 

عرب  وحتليلها  البيانات  جمع  على  كبري 
ان�صيابية تدفق  ال��ذي ي�صمن  ق��رار،  نظام 
البيانات التي من �صاأنها اأن تدعم اأ�صحاب 
الربامج  ملتابعة  العليا  القيادة  من  القرار 
ال���ت���ي تقوم  وامل�����ب�����ادرات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلكومية،  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
الأداء  م���وؤ����ص���رات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  والط������الع 
التقارير  عن  ف�صاًل  املعيارية،  واملقارنات 
وخالل  دب��ي.  نب�ص  تقرير  مثل  ال�صنوية 
دبي  ح�صلت   ،2017 العاملية  امل��دن  قمة 
على املرتبة البالتينية الأعلى يف املوا�صفة 
من  الأوىل  »اآيزو37120«  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة 
مبوؤ�صرات  ُتعنى  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  يف  نوعها 
املدن يف جمال التنمية امل�صتدامة وتوظيف 
البدائل الذكية لتح�صني نوعية احلياة يف 

جمتمعاتها.
اجلدير بالذكر اأن مبادرة “اأجندة 2030 
اإحدى  ه��ي  املحلية”  واملجتمعات  للمدن 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املتحدة  الأمم  م��ب��ادرات 
الدفع باجتاه حتقيق اأهداف الأمم املتحدة 
من  للتنمية امل�صتدامة “اأجندة 2030”، 
حمرك  ب�صفتها  امل���دن،  دور  تعزيز  خ��الل 
امل�صتقبل.   يف  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ول  ال�����ذي  ال��ن��م��و 
يف  امل��دن  لبيانات  العاملي  املجل�ص  وي�صهم 
التي  املنظمة  باعتباره  املبادرة،  قيادة هذه 
املن�صود،  باإبراز دور املدن يف التغيري  ُتعنى 
عالوة على دوره يف تطوير قاعدة بيانات 
يف  امل��دن  م�صتوى  على  وموثوقة  معيارية 

العامل.

•• راأ�س اخليمة -  الفجر

ال��ع��م��وم��ي��ة جلمعية  ع��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة 
ال�صتهالكية  التعاونية  اخليمة  راأ����ص 
اأم�ص الأول اجتماعا برئا�صة حمد املري 
�صادقت خالله على امليزانية العمومية 
عن عام 2016  وانتخبت اأربعة اأع�صاء 
ل�صغل املقاعد ال�صاغرة يف جمل�ص الإدارة  
الغافري  ���ص��امل   : وه��م  الإدارة  جمل�ص 
ا�صماعيل   ، م�صعل جكة   ، ، عدنان جكة 

احلرمي .
وق����ال د.ج��ا���ص��م ال��ي��ع��ق��وب��ي م��دي��ر عام 
�صاركوا  ال���ذي  امل�صاهمني  ان  اجلمعية 
يف اجلمعية العمومية ناق�صوا ب�صفافية 
واجلهود  للجمعية  ال��ع��ام��ة  الأو�����ص����اع 
امل��ب��ذول��ة ل��الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات ل�صيما 

توفري املواد ال�صتهالكية .

•• الكويت -وام: 

ع��ق��دت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة مب�صتهل 

ال�صارقة  ل�”جائزة  الرتويجية  اخلليجية  جولتها 
للتميز القت�صادي” ندوة تعريفية يف دولة الكويت 
خليجية”  من�صاآت  ع�صر  “اأف�صل  فئة  عن  ال�صقيقة 

التي ا�صتحدثتها الغرفة مطلع العام اجلاري.
ا�صت�صافتها  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  خ����الل  ال��غ��رف��ة  ودع����ت 
الول  ام�ص  مبقرها  الكويت  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
من�صاآت القطاع اخلا�ص الكربى يف دولة الكويت اإىل 
امل�صاركة يف اجلائزة �صمن فئة “اأف�صل ع�صر من�صاآت 
خليجية”.. حيث قّدم وفد “غرفة ال�صارقة” �صرحاً 
ا�صتحدثتها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال��ف��ئ��ة  ع��ن  تف�صيلياً 

موؤخراً .
���ص��ارك يف ال��ن��دوة ع���دٌد م��ن امل�����ص��وؤول��ني التنفيذيني 
اقت�صادية  ق��ط��اع��ات  ال��ت��ي متثل  ال�����ص��رك��ات  ل��ك��ربى 
الكبرية  املن�صاآت  فئة  من  الكويت  دول��ة  يف  خمتلفة 
عام  مدير  رب��اح  عبدالرحمن  رب��اح  �صعادة  بح�صور 
غرفة الكويت و�صعادة �صالح خليل عيادة مدير اإدارة 
العالقات اخلارجية يف غرفة الكويت اإىل جانب كل 
الإع���الم يف غرفة  اإدارة  ب��وزجن��ال مدير  م��ن جمال 
“اجلائزة”  ع��ام  من�صق  ال��ه��اج��ري  ون���دى  ال�����ص��ارق��ة 
الكويتية  الإع�����الم  و���ص��ائ��ل  مم��ث��ل��ي  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

واخلليجية.
رب���اح ع��ن عميق  رب���اح عبدالرحمن  ���ص��ع��ادة  اع���رب  و 

الزيارة  هذه  على  ال�صارقة  لغرفة  والمتنان  ال�صكر 
اإطار  ويف  امل�صتمر  ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ي��اق  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 
ت���رب���ط دول���ت���ي الكويت  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات 

والإمارات ال�صقيقتني.
من جهته اكد �صالح خليل عيادة ان غرفة الكويت 
ت��اأم��ل اأن حتقق ه��ذه ال��زي��ارة اأه��داف��ه��ا امل��رج��وة من 
املن�صاآت اخلليجية على الرت�صح ونيل  خالل حتفيز 
جائزة ال�صارقة للتميز القت�صادي والتي تعتمد على 
معايري اجلودة واأخالقيات العمل وتعزيز م�صوؤولية 
معايري  وفق  املجتمع  اخلا�ص جتاه  القطاع  من�صاآت 

النموذج الأوروبي لإدارة اجلودة .
�صلطان  اهلل  عبد  �صعادة  اك��د  ال��زي��ارة  على  تعقيبا  و 
الندوة  تنظيم  ان  ال�صارقة  غ��رف��ة  رئي�ص  العوي�ص 
يندرج يف اإطار حر�ص غرفة ال�صارقة على امل�صاهمة يف 
تقوية اأوا�صر العالقة بني دولتي الإمارات والكويت 
ال�صقيقتني وتعزيزها وتطويرها ب�صكل م�صتدام من 
خالل التوثيق امل�صتمر لعالقات التعاون بني غرفتي 
ال��ك��وي��ت وال�����ص��ارق��ة مب��ا ي��خ��دم امل�����ص��ال��ح امل�صرتكة 

وُيعّمق هذه العالقة الأخوية بينهما.

•• اأبوظبي-وام: 

فعاليات  يف  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  ي�صارك 
اليوم  يفتتح  ال���ذي   2017 ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
الربعاء يف منطقة الظفرة و ي�صتمر حتى 30 يوليو 
املزارعني  الفنية بني  تبادل اخل��ربات  اجل��اري بهدف 

لزراعة اأف�صل واأجود اأنواع الرطب.
واأكد املهند�ص ثامر القا�صمي املتحدث الر�صمي با�صم 
اإطار  تاأتي يف  املهرجان  اأن م�صاركة اجلهاز يف  اجلهاز 
املحلية  الأن�����ص��ط��ة  خمتلف  يف  امل�����ص��ارك��ة  على  حر�صه 

لتوعية  اجلهاز  وخدمات  ب��دور  للتعريف  واملجتمعية 
الغذائية  ال�صالمة  لتحقيق  وو���ص��ول  املجتمع  فئات 
دائرة  تو�صيع  ب�صرورة  اإمي��ان��ه  جانب  اإىل  الإم���ارة  يف 

مبادراته التوعوية يف منطقة الظفرة.
اأمام  الفر�صة  يتيح  امل��ه��رج��ان  ب��اأن  ثقته  ع��ن  واأع���رب 
وم��ه��ارات��ه��م يف جمالت  ق��درات��ه��م  لتنمية  امل��زارع��ني 
زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل و���ص��ن��اع��ة ال��ت��م��ور مب���ا مي��ك��ن��ه��م من 
الرتقاء بجودة الإنتاج املحلي من الرطب من خالل 
توعيتهم وتعريفهم بطرق الزراعة احلديثة وتاأ�صيل 
املحافظة على الرتاث الذي يعد النخيل اأحد مكوناته 

الأ�صا�صية.
للزوار  كذلك  فر�صة  ميثل  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التي  واملنتجات  املعرو�صات  على  للتعرف  امل�صاركني 
اإىل  اإ�صافة  للجهاز  التابعة  الأب��ح��اث  مراكز  تقدمها 
املتعلقة  وخدماته  وب��راجم��ه  م�صاريعه  على  التعرف 
ب��ال��زراع��ة وال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة وال�����ص��الم��ة الغذائية 
يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي.وي���ق���دم ج���ن���اح اجل���ه���از ل�����زواره 
معلومات �صاملة عن اجلهاز ودوره يف خدمة املجتمع 
والزراعة  الأغذية  �صالمة  جمالت  يف  واخت�صا�صاته 
وال������رثوة احل��ي��وان��ي��ة وامل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ي�����ص��رف على 

املزارعني  ل�صالح  التي يخ�ص�صها  واملبادرات  تنفيذها 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي بالإ�صافة  اإم���ارة  وم��رب��ي احل��ي��وان��ات يف 
اأق�صى درجات  تقدمي ن�صائح توعوية ل�صمان توفري 
ال�صالمة الغذائية للم�صتهلكني.وي�صعى جهاز اأبوظبي 
الرثوة  قطاع  وحت�صني  تطوير  اإىل  الغذائية  للرقابة 
الزراعية من خالل توعية وار�صاد املزارعني يف منطقة 
م��ع خطته  ان�صجاماً  الإم����ارة  اأن��ح��اء  وك��اف��ة  ال��ظ��ف��رة 
ال�صرتاتيجية التي ت�صتمل على العديد من امل�صاريع 
الدعم  اأ�صكال  خمتلف  تقدم  التي  احليوية  والربامج 

للقطاع الزراعي.

�صتة معار�س حتت مظلة اأ�صبوع دبي 
الدويل لل�صيافة يف �صبتمرب املقبل

•• دبي-وام:

ي�صت�صيف مركز دبي العاملي “اأ�صبوع دبي الدويل لل�صيافة” خالل الفرتة 
من 18 حتى 20 �صبتمرب املقبل .

وي�صّكل احلدث الذي يقام بدعم من دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي 
مظلة جتمع �صتة معار�ص جتارية متخ�ص�صة وم�صرتكة هي جلف هو�صت 
الذي ميلكه وُينظمه مركز دبي التجاري العاملي ومعر�ص الفنادق ومعر�ص 
الرتفيه اللذين متلكهما وتنظمهما �صركة “دي اإم جي للفعاليات” ف�صاًل 
الأو�صط  ال�صرق  �صيفيك�ص  ومعر�ص  املتخ�ص�صة  امل��اأك��ولت  مهرجان  عن 
ومعر�ص ياميك�ص ال�صرق الأو�صط وتنظم ثالثتها بال�صراكة بني مركز دبي 

التجاري العاملي وكولنمي�صه .
و يتوقع ان يجمع احلدث اأكرث من األفني من اأف�صل العالمات التجارية 
واإفريقيا وال�صرق  واآ�صيا  واأوروب��ا  الأمريكيتني  اأنحاء  ال�صيافة من  بقطاع 
الالزمة  املنتجات واخلدمات  كاملة من  الأو�صط.و�صيتم عر�ص جمموعة 
لت�صغيل �صركات ال�صيافة �صواء �صال�صل الفنادق العاملية اأو املطاعم الراقية 
�صُت�صّكل  التي  ال�صتة  املعار�ص  بني  املقاهي  اأو  ال�صريعة  اخلدمة  منافذ  اأو 

منظومة متكاملة فيما بينها.
ومن املنتظر اأن يتخذ اأكرث من 50 األف زائر لأ�صبوع دبي الدويل لل�صيافة 
بينهم م�صرتون من كربى جمموعات ال�صيافة مثل كراون بالزا و�صوق دبي 
احلرة وفنادق ومنتجعات فريمونت وفنادق ومنتجعات هيلتون وجمموعة 
فنادق اإنرتكونتيننتال وماريوت و�صبيني�ص وغريها قرارات رئي�صية خالل 

احلدث تتعلق بامل�صرتيات قبل الو�صول اإىل ذروة مو�صم القطاع.
ال�صياحي  للت�صويق  دب���ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م  ع�����ص��ام  واك���د 
دبي  اإم��ارة  لقت�صاد  اأ�صا�صية  دعامة  ي�صكل  ال�صيافة  قطاع  اأن  والتجاري 
ب�صكل عام ولل�صياحة ب�صفة خا�صة ..منوها ان اأ�صبوع دبي الدويل لل�صيافة 
ي�صكل من�صة تتيح الفر�صة اأمام املتخ�ص�صني باملجال على م�صتوى املنطقة 

لتبادل اخلربات واملعارف وخلق فر�ص اأعمال م�صتقبلية.

» طريان االإمارات« اإىل اخلرطوم 
يوميا اعتبارا من 8 اأغ�صط�س

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت “ ط����ريان الإم������ارات “ ام�����ص ع��ن زي����ادة ع���دد رح��الت��ه��ا ب��ني دبي 
واخلرطوم من 5 اإىل 7 رحالت اأ�صبوعيا اعتبارا من 8 اأغ�صط�ص املقبل.

الرحالت  كما  ال�صودانية  العا�صمة  اإىل  اجل��دي��دت��ان  الرحلتان  و�صتعمل 
البوينج  ب��ط��ائ��رات  اخل��م�����ص احل��ال��ي��ة 
الثالث  ال����درج����ات  ب���ت���وزي���ع   777
وهي ثمانية اأجنحة خا�صة فاخرة يف 
يتحول  مقعدا  و42  الأوىل  الدرجة 
اإىل �صرير �صبه م�صتو يف درجة رجال 
يف  مريحة  مقاعد  و304  الأع��م��ال 

الدرجة ال�صياحية.
وقال اأورهان عبا�ص نائب رئي�ص اأول 
طريان الإم��ارات للعمليات التجارية 
ملنطقة اأفريقيا اإن “ اإ�صافة رحلتني 
اخلرطوم  اإىل  اأ�صبوعيا  منتظمتني 
ي���اأت���ي ل��ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي من 
وخدماتنا  منتجاتنا  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء 

احلائزة على جوائز عاملية ».
للم�صافرين  امل��رون��ة  م��ن  م��زي��دا  �صتوفر  اليومية  ال��رح��الت  اأن  م�صيفا 
�صبكة  حم��ط��ات  خمتلف  اإىل  ب�صال�صة  رح��الت��ه��م  موا�صلة  م��ن  ومتكنهم 
خطوط طريان الإمارات العاملية والتي تغطي اأكرث من 150 وجهة عرب 

مركز الناقلة الرئي�ص يف دبي كما �صتدعم اأي�صا اقت�صاد ال�صودان.
اجتاه  كل  يف  اأ�صبوعيا  اإ�صايف  مقعد   700 اجلديدتان  الرحلتان  و�صتوفر 
وتعزز التوا�صل مع وجهات عدة يف منطقة ال�صرق الأو�صط واآ�صيا واأمريكا 
مبا يف ذلك املدن التي تخدمها “ طريان الإمارات “ بطائراتها الإيربا�ص 
A380 ومنها الكويت وبكني وبانكوك وهوجن كوجن وكوالملبور و�صنغهاي 

و�صيول ومومباي ونيويورك ووا�صنطن العا�صمة.
من  متعددة  ترفيهية  ب��خ��ي��ارات  اخل��رط��وم  واإىل  م��ن  امل�صافرون  ويحظى 
الإم���ارات للمعلومات  2500 قناة يوفرها نظام ط��ريان  اأك��رث من  خالل 
ويعر�ص  عاملية  ج��وائ��ز  على  احل��ائ��ز   ice اجل��وي  والرتفيه  والت�����ص��الت 
والكتب  واملو�صيقى  التلفزيونية  وامل�صل�صالت  الأف��الم  من  وا�صعة  ت�صكيلة 

امل�صموعة.
ومنتجات  خ��دم��ات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  اأطفالهم  م��ع  للم�صافرين  ميكن  كما 
ال�صفر يف  اإج��راءات  اإجن��از  اأولوية  ت�صمل  التي  بالعائالت  الناقلة اخلا�صة 
جميع املطارات وا�صتخدام عربات الأطفال يف مطار دبي الدويل ووجبات 

الطعام وقنوات الرتفيه املخ�ص�صة لالأطفال والدمى والألعاب املجانية.
و�صت�صتفيد ال�صركات يف ال�صودان من تعزيز طاقة ال�صحن التي توفرها “ 
الإمارات لل�صحن اجلوي “ والتي ت�صل اإىل نحو 16 طنا لكل رحلة يف كل 

اجتاه.
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بدء تطبيق جدول خمالفات االأن�صطة االقت�صادية اجلديد يف اأبوظبي

2017 عام  من  االأول  الن�صف  نهاية  حتى  اخليمة  راأ�س  غرفة  يف  م�صجلة  من�صاأة   32،801

عمدة مدينة طوكيو تبحث مع وفد اأبوظبي �صبل تعزيز العالقات االقت�صادية واال�صتثمارية 

�صهم اإعمار املدرج يف ال�صوق االماراتي يرتفع اىل 8.11 دراهم

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
اأب����وظ����ب����ي ب�����دء ت��ط��ب��ي��ق ت���ع���دي���ل ج����دول 
بالإمارة  القت�صادية  الأن�صطة  خمالفات 
وفق قرار املجل�ص التنفيذي رقم 47 لعام 
الأن�صطة  خمالفات  جدول  ب�صاأن   2017
اإن�صاء  ق��ان��ون  ت�صمنه  ال��ذي  القت�صادية 

الدائرة رقم 2 لعام 2009.
املدير  امل���ن�������ص���وري  وق�����ال حم��م��د م��ن��ي��ف 
التنفيذي بالإنابة ملركز اأبوظبي لالأعمال 
ج����دول  ت���ع���دي���الت  اإن  ل���ل���دائ���رة  ال���ت���اب���ع 
الدائرة  لر�صد  ا�صتجابة  جاءت  املخالفات 
ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��ال��ف��ات امل��ت��ك��ررة ملمار�صة 

الإمارة..  يف  القت�صادية  الأن�صطة  بع�ص 
�صاأنها  م��ن  ب��ن��ود  ا���ص��ت��ح��داث  اإىل  م��ن��وه��ا 
املمار�صات  ه���ذه  م���ن  احل���د  يف  امل�����ص��اه��م��ة 
�صريحا  خ���رق���ا  ت���ع���د  وال����ت����ي  اخل���اط���ئ���ة 
الأن�صطة  مم��ار���ص��ة  ول��وائ��ح  ل���ص��رتاط��ات 

القت�صادية وفق القوانني املعمول بها.
اإدراجها  مت  التي  الإ�صافات  اأن  اإىل  واأ�صار 
تلك  �صملت  املخالفات  ج��دول  بنود  �صمن 
املن�صاآت  اأو  املن�صاأة  مبمار�صة  تتعلق  التي 
ومقر  الق��ت�����ص��ادي��ة  لالأن�صطة  امل��رخ�����ص��ة 
الإعالنية  وال���ل���وح���ات  امل��ن�����ص��اأة  م��وق��ع  اأو 
والغ�ص  التجارية  والأ���ص��م��اء  والإع���الن���ات 
ون�صاط  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  وح���م���اي���ة  ال���ت���ج���اري 
املخالفات  وك���ذل���ك  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال�������ص���ي���ارات 

اخلا�صة باملن�صاآت ال�صناعية املرخ�صة من 
مكتب تنمية ال�صناعة.

الأن�صطة  اأ�����ص����ح����اب  امل���ن�������ص���وري  ودع�������ا 
القت�صادية اإىل الطالع على بنود جدول 
ال��دق��ة خالل  املخالفات اجل��دي��د وحت��ري 
ممار�صة ن�صاطهم التجاري لتفادي الوقوع 
الدائرة  ف��ي��ه��ا  راع����ت  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات  يف 
التدرج يف فر�ص العقوبات ابتداء بالإنذار 
ب���غ���رام���ات مالية  ب��ع�����ص م��ن��ه��ا م�����رورا  يف 
وانتهاء  املخالفة  طبيعة  ح�صب  متفاوتة 

باإغالق املن�صاأة.
يف  عليها  املن�صو�ص  املخالفات  اأن  واأو�صح 
الأ�صا�ص  املخالفات اجلديد هي يف  ج��دول 
الأن�صطة القت�صادية  لكافة  اإجراء منظم 

مبا ي�صهم يف احلفاظ على حقوق اأ�صحاب 
ه����ذه الأن�������ص���ط���ة وامل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ع��ل��ى حد 
ال�صوابط  م���راع���اة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ����ص���واء.. 
وال����ص���رتاط���ات ال��ت��ي و���ص��ع��ت خل��ل��ق بيئة 
للجميع مع احلفاظ  واآمنة  اأعمال جاذبة 
على ال�صكل احل�صاري للن�صاط القت�صادي 

يف مناطق اإمارة ابوظبي كافة.
واأف������اد امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���الإن���اب���ة ملركز 
املخالفات  غالبية  ب��اأن  لالأعمال  اأبوظبي 
ال�صائعة التي يتم ر�صدها با�صتمرار خالل 
زيارات التفتي�ص والرقابة ترتكز يف تغيري 
موقع املن�صاأة اأو اإخالئها دون اإ�صعار الدائرة 
و  املن�صاأة  اإغ���الق  اأو  وق��ف  ق��رار  وخمالفة 
وقيام  مربر  دون  التجارية  املن�صاأة  اإغ��الق 

وتزويد  م�صللة  اإع���الن���ات  بن�صر  امل��ن�����ص��اأة 
عن  دق��ي��ق��ة  غ��ري  مب��ع��ل��وم��ات  امل�صتهلكني 
ال�صلع واخلدمات ورف�ص املن�صاأة التجارية 
تقدمي خدمة اأو بيع �صلعة للم�صتهلك دون 
متنقلة  ب�صيارة  الن�صاط  وم��زاول��ة  م��ربر 
بدون ت�صريح وتوقف املركبة يف مكان غري 
الفوري  الرتخي�ص  واإ����ص���دار  ب��ه  امل�����ص��رح 
دون اللتزام بتوفري مقر ملمار�صة الن�صاط 
املطلوبة  الفنية  ال�صروط  ا�صتكمال  وعدم 
وجودها  ح����ال  امل��خ��ت�����ص��ة يف  اجل���ه���ة  م���ن 
امل�صموح  ال�صنية  بالأعمار  الل��ت��زام  وع��دم 
اإعالن  ون�صر  الأف��الم  عر�ص  حل�صور  بها 
على  احل�صول  دون  واملجالت  اجلرائد  يف 

ت�صريح.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��ل��غ ع���دد اأع�����ص��اء غ��رف��ة راأ������ص اخليمة 

العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
32،801 من�صاأة، يف حني جدد  احلايل 
يف  ع�صويتهم  الأع�����ص��اء  م��ن   10،093
عدد  بلغ  كما  امل��دة،  نف�ص  خ��الل  الغرفة 
خالل  لديها  امل�صجلني  اجل��دد  الأع�صاء 
 970 اجل��اري  العام  من  الأول  الن�صف 
من�صاأة جديدة من القطاع اخلا�ص منها 
احلرة  للمناطق  ج��دي��دة  من�صاأة   130
وخارج  داخ���ل  ملن�صاآت  ج��دي��د  ف��رع  و54 

الإمارة، 
ال�صميلي،  را���ص��د  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
اخلدمات  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد 
راأ�ص  بغرفة  الأعمال  وتطوير  التجارية 
من  الأول  ال��ن�����ص��ف  ن��ت��ائ��ج  اأن  اخل��ي��م��ة، 
2017، تعك�ص الروؤية الهادفة اإىل  عام 
اأمام  التجارية  الأعمال  ممار�صة  ت�صهيل 
اإ�صافة  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن،  الأع���م���ال  رج���ال 
توفري  يف  الإم��������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الق��ت�����ص��ادي، حيث  للنمو  داع��م��ة  ب��ي��ئ��ة 
ا�صتمرارية التطوير يف  اإىل  ي�صري النمو 

خمتلف القطاعات القت�صادية، 
رئي�ص  جمعة،  ب��ن  حممد  رج���اء  وق��ال��ت 
بالغرفة،  القت�صادية  ال��درا���ص��ات  ق�صم 
القطاعات  يف  املن�صاآت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن 
يف  امل�صجلة  املن�صاآت  ع��دد  يفوق  م��ا  ع���ادًة 

ظ���ل مم��ار���ص��ة امل��ن�����ص��اأة ال���واح���دة لأكرث 
م��ن ن�����ص��اط، وت��ت��وزع امل��ن�����ص��اآت ع��ل��ى 15 
قطاع خمتلف وذلك من خالل ت�صنيف 
املن�صاآت على ح�صب الت�صنيف القت�صادي 
ا�صتحوذ  وق��د  امل��وح��د،  ال��دويل  القيا�صي 
على  الإ���ص��الح  وخ��دم��ات  التجارة  قطاع 
امل�صجلة يف  املن�صاآت  الكربى من  احل�صة 
من  الأول  الن�صف  نهاية  حتى  ال��غ��رف��ة 
باإجمايل   44% بن�صبة  احل���ايل  ال��ع��ام 

21،227 من�صاأة. 
الت�صييد  ق���ط���اع  ب�����اأن  رج�����اء  واأ����ص���اف���ت 
والبناء حل ثانياً من حيث عدد الرخ�ص 
والتي بلغ عددها 9،153 من�صاأة بن�صبة 
ال�صناعات  ق���ط���اع  وب���ع���ده���ا   ،19%
باإجمايل  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  التحويلية 
وياأتي   ،12% بن�صبة  من�صاأة   5،778
وخدمات  وال���ت���اأج���ري  ال���ع���ق���ارات  ق���ط���اع 
باإجمايل   7.8% بن�صبة  رابعاً  الأعمال 
الأعمال  قطاع  وبعده  من�صاأة،   3،754
الج���ت���م���اع���ي���ة وال�����ص��خ�����ص��ي��ة الأخ������رى 
باإجمايل 2،771 وبن�صبة %5.8، يليه 
 5.2% بن�صبة  واملطاعم  الفنادق  قطاع 
قطاع  ث���م  م��ن�����ص��اأة،   2،489 ب��اإج��م��ايل 
باإجمايل  والت�صالت  والتخزين  النقل 
وباقي   ،4% بن�صبة  م��ن�����ص��اأة   1،925
القطاعات  ب��اق��ي  ع��ل��ى  ت��وزع��ت  امل��ن�����ص��اآت 
ب��ال��رتت��ي��ب )قطاع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأخ������رى 
القطاع   – الجتماعي  والعمل  ال�صحة 

املايل – قطاع التعليم – قطاع الكهرباء 
واملاء والغاز – قطاع التعدين واملحاجر 
– ق���ط���اع ال�����زراع�����ة – ق���ط���اع ال�����رثوة 

ال�صمكية واملنظمات والهيئات الدولية(.
راأ�ص  امل�صجلة يف غرفة  املن�صاآت  وتوزعت 
من  الأول  الن�صف  نهاية  حتى  اخليمة 
الع�صوية  درج��ات  بح�صب  اجل��اري  العام 
راأ�ص  ح�صب  وامل�صنفة  للغرفة  التابعة 
مال املن�صاأة، حيث �صجلت 2،919 من�صاأة 
 ،8.9% بن�صبة  الدرجة اخلا�صة  �صمن 
املمتازة  ال��درج��ة  يف  م��ن�����ص��اأة   1،295 و 
الأوىل  ال���درج���ة  اأم����ا   ،3.9% ب��ن�����ص��ب��ة 
بن�صبة  جديدة  من�صاأة   3،558 ف�صجلت 
الثانية  الدرجة  احتلت  فيما   ،10.8%
امل��ن�����ص��اآت مبقدار  ال��ن�����ص��ب��ة الأك������رب م���ن 
اأما   ،37.7% 12،364 من�صاأة بن�صبة 
الدرجة الثالثة فيبلغ عدد املن�صاآت فيها 
يف   ،34.5% بن�صبة  من�صاأة   11،324
حني �صجلت يف الدرجة الرابعة 1،341 

من�صاأة بن�صبة 4.1%.
وا�صتحوذت املن�صاآت الفردية على الن�صبة 
الأك����رب م��ن ب��ني ال��رتاخ��ي�����ص اجلديدة 
ال�صكل  ح�����ص��ب  امل��ن�����ص��اآت  تق�صيم  ���ص��م��ن 
ح�صتها  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  ل���ه���ا،  ال���ق���ان���وين 
رخ�صة   21،186 ب��اإ���ص��دار   ،64.6%
الأول  الن�صف  حتى  الفردية  للمن�صاآت 
من العام احلايل، فيما بلغ عدد الرخ�ص 
امل���ح���دودة  امل�������ص���وؤول���ي���ة  ذات  ل��ل�����ص��رك��ات 

كما   ،23.4% بن�صبة  رخ�صة   7،671
امل���واط���ن وك��ي��ل اخلدمات  ب��ل��غ��ت ح�����ص��ة 
كما  من�صاأة،   3،178 باإجمايل   9.7%
بلغ عدد �صركات الت�صامن 303 من�صاآت 
من�صاأة،   247 املدنية  الأعمال  و�صركات 
و  ع��ام��ة  م�صاهمة  ���ص��رك��ة   64 و�صجلت 
�صركة   52 اأجنبية،  ل�صركات  ف��رع   60
16 موؤ�ص�صة حكومية  تو�صية ب�صيطة و 
و 15 �صركة م�صاهمة خا�صة، و�صجلت 8 
“عقد”،  من�صاآت �صمن ال�صكل القانوين 
�صركة  ه��ن��اك  املحا�صة  ���ص��رك��ات  واأخ����رياً 
�صمن  الغرفة  يف  م�صجلة  فقط  واح���دة 

هذا ال�صكل القانوين.
كما توزعت املن�صاآت يف اإمارة راأ�ص اخليمة 
مناطقها  ب����ني  ال���غ���رف���ة  يف  وامل�����ص��ج��ل��ة 
النخيل  منطقة  تعترب  حيث  املختلفة، 
املن�صاآت  ع��ل��ى  ب��اح��ت��وائ��ه��ا  منطقة  اأك���رب 
القت�صادية يف الإمارة باإجمايل 7،171 
منطقة  تليها   ،21.9% بن�صبة  من�صاأة 
من�صاأة   4،589 باإجمايل  اخليمة  راأ���ص 
اجلزيرة  م��ن��ط��ق��ة  ث���م   ،14% ب��ن�����ص��ب��ة 
احلمراء باإجمايل 2،285 من�صاأة بن�صبة 
حيث  الق�صيدات  منطقة  بعدها   ،7%
بن�صبة  م��ن�����ص��اأة   1،849 فيها  ت�صمنت 
املعريي�ص  م��ن��ط��ق��ة  ث���م  وم���ن   ،5.6%
من�صاأة،   1،575 ف��ي��ه��ا  ���ص��ج��ل��ت  ال���ت���ي 
وبعدها منطقة جلفار باإجمايل 1،562 
باإجمايل  املعمورة  منطقة  تليها  من�صاأة، 

1،300 من�صاأة، وبعدها منطقة الرم�ص 
ثم  من�صاأة،   1،227 على  حتتوي  التي 

الدقداقة باإجمايل 872 من�صاأة،
 ث���م م��ن��ط��ق��ة اخل�����ران ب���اإج���م���ايل 855 
باإجمايل  ده���ان  منطقة  تليها  م��ن�����ص��اأة، 
حتتوي  الغيل  ومنطقة  م��ن�����ص��اأة،   786
على 749 من�صاأة، وباقي املن�صاآت توزعت 
مثل  املختلفة  اخليمة  راأ����ص  مناطق  يف 
ال��ظ��ي��ت اجل��ن��وب��ي و���ص��م��ل و���ص��ع��م واأذن 

وغريها من املناطق الأخرى. 
خالل  املقدرة  العاملة  القوى  عدد  وبلغ 
الن�صف الأول من العام اجلاري 2،725 
عامل، وروؤو�ص الأموال املقدرة واملخطط 
بنف�ص  اجل���دي���دة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ل��ه��ا يف 
درهم،  مليون   534 نحو  بلغت  ال��ف��رتة 
حيث اأن قيمة روؤو�ص الأم��وال املقدرة ل 
ت�صمل قيمة روؤو���ص اأم��وال 130 من�صاأة 
للمناطق احلرة و 54 فرع ملن�صاآت داخل 

وخارج الإمارة.
اأ�صدرتها  التي  املن�صاأ  �صهادات  عدد  وبلغ 
من  الأوىل  اأ�صهر  ال�صتة  خ��الل  الغرفة 
�صهادة، وح�صد   15،737 العام احلايل 
اإ�صدار  ال���ع���دد الأك�����رب م���ن  ���ص��ه��ر م��اي��و 
 2،954 ب��ل��غ��ت  امل��ن�����ص��اأ ح��ي��ث  ����ص���ه���ادات 
اأع�صاء  ����ص���ادرات  قيمة  وب��ل��غ��ت  ���ص��ه��ادة، 
3.59 مليار  راأ���ص اخليمة قرابة  غرفة 
العام  م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل  دره����م 

اجلاري.

•• طوكيو -وام:

طوكيو  مدينة  عمدة  كويكي  يوريكي  �صعادة  بحثت 
ام�ص مبكتبها مع معايل �صيف حممد الهاجري رئي�ص 
الدكتور  ومعايل  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائرة 
علي را�صد النعيمي مدير عام جمل�ص ابوظبي للتعليم 
�صبل تعزيز العالقات القت�صادية وال�صتثمارية بني 
املجالت  م��ن  العديد  يف  وطوكيو  ابوظبي  مدينتي 
ونقل  والتعليم  والنقل  التحتية  البنية  اب��رزه��ا  م��ن 

التكنولوجيا واملعرفة وال�صياحة وال�صناعة.
ج���اء ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ه��ام�����ص زي����ارة وف���د ح��ك��وم��ة امارة 
ال�����دورة اخلام�صة  اج��ت��م��اع��ات  امل�����ص��ارك يف  اب��وظ��ب��ي 
انعقادها  املقرر  القت�صادي  اليابان  ابوظبي  ملجل�ص 

اليوم بطوكيو.
ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�ص الفر�ص ال�صتثمارية 
التي تتمتع بها اإمارة ابوظبي وطوكيو مبا يهدف اىل 
تعزيز دور القطاع اخلا�ص وامل�صتثمرين من اجلانبني 
بني  امل�صرتكة  التنموية  امل�صاريع  من  املزيد  خلق  يف 

مدينتي ابوظبي وطوكيو.
ورحبت �صعادة عمدة طوكيو بزيارة وفد امارة ابوظبي 
امل��زي��د من  ع��ن تطلعها خل��ل��ق  م��ع��رب��ة  ال��ي��اب��ان  اىل 
من  العديد  يف  وال�صتثمارية  القت�صادية  ال�صراكات 

التعاون  تعزيز  اىل  بالإ�صافة  املدينتني  املجالت بني 
امل���راأة يف القت�صاد وخا�صة يف دعم  يف جم��ال متكني 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة .
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل رئ��ي�����ص ال���دائ���رة التنمية 
الق��ت�����ص��ادي��ة خ���الل الج��ت��م��اع اإن ه���ذا ال��ل��ق��اء يتيح 

الرئي�صية يف  ال��ت��ط��ورات  وم��ن��اق�����ص��ة  ل��ت��ب��ادل  ف��ر���ص��ة 
تبادل  وك��ذل��ك  ال�صديقني  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
العالقات  ه���ذه  ت��ع��زي��ز  كيفية  ح���ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
جمل�ص  اعمال  خ��الل  مناق�صته  �صيتم  ما  خ��الل  من 

ابوظبي اليابان القت�صادي.

ووج����ه م��ع��ايل ���ص��ي��ف ال��ه��اج��ري خ���الل ال��ل��ق��اء دعوة 
ابوظبي  ام�����ارة  ل���زي���ارة  ع��م��دة ط��وك��ي��و  ���ص��ع��ادة  اىل 
وال�صتثمار  ال��ت��ع��اون  الط���الع على جم���الت  ب��ه��دف 
و�صناعة  امل����ايل  ال��ق��ط��������اع��ني  يف  وخ��ا���ص��ة  امل�����ص��رتك 
البرتوكيمياويات بالإ�صافة اىل الطالع على جتربة 
وامل�صاريع  امل������راأة  الم������ارات يف جم���ال مت��ك��ني  دول����ة 

ال�صغرية واملتو�صطة .
النعيمي  را���ص��د  علي  الدكتور  معايل  او���ص��ح  وب���دوره 
اللقاء  خ���الل  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جمل�ص  ع���ام  م��دي��ر 
التعاون  بتعزيز  مهتمة  اب��وظ��ب��ي  ام���ارة  حكومة  ان 
والتعليمي  الثقايف  امل��ج��ال  يف  طوكيو  م��ع  وال�صراكة 
للطالب  م�صرتكة  تعليمية  برامج  اع��داد  خ��الل  من 
بالإ�صافة اىل بحث الفر�ص ال�صتثمارية لال�صتفادة 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال���ص��ت��ث��م��اري��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م بني 

مدينتي ابوظبي واليابان.
و اعربت �صعادة عمدة مدينة طوكيو عن �صكرها لوفد 
حكومة امارة ابوظبي على توجيه الدعوة لزيارة امارة 
ابوظبي والتي من �صاأنها اأن ت�صكل دفعة قوية لتعزيز 
ذات  املجالت  جميع  يف  امل�صرتك  والتن�صيق  التوا�صل 
الهتمام امل�صرتك واأكدت يف هذا ال�صياق تطلعها اإىل 
املزيد من التعاون يف املجالت القت�صادية التي تتمتع 

مبقومات عالية لال�صتثمار الناجح بني اجلانبني.

•• اأبوظبي-وام:

�صجل �صهم اعمار املدرج يف �صوق دبي املايل ن�صاطا كبريا 
خالل جل�صة ام�ص مرتفعا اىل 8.11 درهم وذلك للمرة 
الوىل منذ عدة �صهور وعلى نحو ين�صجم مع التوقعات 
اإعالن  بانتظار  املحللني  من  العديد  قبل  من  ال�صابقة 
ال�صركة عن بياناتها املالية عن الن�صف الول من العام 
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عمليات  رغ��م  اع��م��ار  �صهم  �صجله  ال���ذي  الن�صاط  وج���اء 
اأبوظبي  �صوق  العامة يف  املوؤ�صرات  �صهدته  الذي  الهدوء 
على  طبيعية  ارب���اح  جني  عمليات  نتيجة  املاليني  ودب��ي 
���ص��ري��ح��ة م���ن الأ���ص��ه��م ال��ت��ي ح��ق��ق��ت م��ك��ا���ص��ب ق��وي��ة يف 
جناح  اإن  ال�صوق  يف  و�صطاء  .وق���ال  ال�صابقني  اليومني 
القوة  من  املزيد  منحه  امل�صتوى  ه��ذا  ببلوغ  اعمار  �صهم 
اإ�صارة ايجابية على قدرته ملوا�صلة ال�صعود اىل  واعطى 
م�صتويات اعلى خالل الفرتة التي ت�صبق اف�صاح ال�صركة 

ال�صركة  ط��رح  عملية  ان  ،م��وؤك��دي��ن  املالية  بياناتها  ع��ن 
�صي�صكل  ال��ع��ام  لالكتتاب  التطوير  خ��دم��ات  م��ن  لن�صبة 
املتبقية  الفرتة  يف  ال�صهم  �صعر  لإرت��ف��اع  الأك��رب  احلافز 
ال��ع��ام ل�صوق ابوظبي  امل��وؤ���ص��ر  ال��ع��ام اجل���اري.وك���ان  م��ن 
لالأوراق املالية اقفل عند م�صتوى 4571 نقطة يف حني 
نقطة   3578 املايل عند  دبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  اغلق 
.و�صملت قائمة الأ�صهم الرابحة �صهم اعمار مولز املرتفع 
 1.23 اىل  ال�صاعد  دبي  �صوق  و�صهم  دره��م   2.54 اىل 

درهم .و�صهدت �صريحة من ا�صهم ال�صركات الجنبية ذات 
تيليكوم  �صهم هي�صت  وقفز  ن�صاطا جيدا  امل��زدوج  الدراج 
�صوق  .ويف  دره���م   0.606 ب��ال��غ��ا  تقريبا   4% بن�صبة 
.وبلغت  دره��م   2.40 اىل  ال���دار  �صهم  ارت��ف��ع  العا�صمة 
578مليون  نحو  ال�صوقني  يف  املربمة  ال�صفقات  قيمة 
نفذت  �صهم  مليون   317 املتداولة  ال�صهم  وع��دد  دره��م 
من خالل 4894 �صفقة فيما وو�صل عدد الأ�صهم التي 

جرى تداولها ام�ص 60 �صهمها .

كهرباء ال�صارقة و بنك نور 
يناق�صان �صبل تفعيل التعاون

•• ال�شارقة-وام: 

الإ���ص��الم��ي �صبل تفعيل  ن��ور  ال�����ص��ارق��ة وب��ن��ك  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  بحثت هيئة 
التعاون وال�صراكة ال�صرتاتيجية بينهما خالل املرحلة املقبلة فيما يت�صل 

مب�صروعات البنية التحتية وتطوير اخلدمات اخلا�صة بالطاقة واملياه.
الرتقاء  اإىل  الرامية  الهيئة  روؤي��ة  التعاون يف حتقيق  اجلانبان  بحث  كما 
ومتطورة  ذكية  حلول  وتوفري  املبادرات  اأف�صل  وتبني  اخلدمات  مب�صتوى 
كموؤ�ص�صة  دوره��ا  منطلق  من  امل�صرتكني  وتطلعات  رغبات  خمتلف  لتلبية 

م�صتدامة على م�صتوى عاملي.
واأطلع الدكتور املهند�ص را�صد الليم رئي�ص الهيئة وفد بنك نور الإ�صالمي 
تبذلها  التي  اجلهود  على  التنفيذي  الرئي�ص  ايو�صيفيدي�ص  جون  برئا�صة 
اخلدمات  وتقدمي  التميز  نحو  وامل�صتمر  ال���دوؤوب  �صعيها  اإط��ار  يف  الهيئة 
من  وحديث  مبتكر  هو  ما  كل  لتقدمي  الدائم  وال�صعي  عاملية  مبوا�صفات 

اخلدمات والعتماد على الإدارة واحللول الذكية للطاقة.
واأكد الليم احلر�ص على التعاون مع مراكز الأبحاث وال�صركات واملوؤ�ص�صات 
يف  فعال  ب��دور  ت�صهم  متكاملة  منظومة  لإع���داد  والعاملية  املحلية  املالية 
حتقيق نقلة نوعية من حيث اخلدمات املقدمة للم�صرتكني وتوفريها على 

مدار ال�صاعة وفقا لأعلى معايري اجلودة العاملية واأف�صلها.
ال��ت��ي تقدمها  وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات  ت�صهيل  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق����ال 
تاأ�صي�ص بنية حتتية فعالة ومتوازنة  جلمهور متعامليها حيث عملت على 
وعززت م�صرية احللول الذكية وتبني اخلدمات الذكية وتب�صيط اإجراءات 

امل�صرتكني واإطالق عدد من املبادرات التي تهدف خلدمة املجتمع.
وا�صتعر�ص اجلانبان امل�صروعات واخلطط امل�صتقبلية لهيئة كهرباء ومياه 
يف  الإ�صالمي  ن��ور  بنك  مع  وال�صراكة  للتعاون  املتاحة  والفر�ص  ال�صارقة 
الطاقة  مل�صروعات  الالزمة  التحتية  البنية  وتطوير  ا�صتكمال  م�صروعات 
واملياه لدعم م�صرية النمو القت�صادي والتنمية الجتماعية التي ت�صهدها 

اإمارة ال�صارقة.

اتفاقية بني »تاك�صي دبي«
 و �صركة اأوبر

•• دبي -وام:

�صركة  مع  اتفاقية  واملوا�صالت  الطرق  بهيئة  دبي  تاك�صي  موؤ�ص�صة  وقعت 
التفاقية  تتيح  حيث  ال��رك��اب  نقل  خ��دم��ات  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  اأوب���ر 
خالل  دبي من  تاك�صي  ملوؤ�ص�صة  التابعة  الليموزين  اإمكانية حجز مركبات 
تطبيق اأوبر وتقدم من خالله خدمات املركبات الفارهة ب�صائقني متميزين 
90 مركبة ليموزين  وعلى دراي��ة كافية بطرقات الإم��ارة حيث مت تزويد 

بخا�صية الطلب عرب تطبيق اأوبر.
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  حممد  يو�صف  الدكتور  التفاقية  وق��ع 
تاك�صي دبي وكري�صتوفر فري املدير العام ل�صركة اأوبر يف الإمارات يف مقر 
جمل�ص  ع�صو  املال  عبيد  حممد  بح�صور  بدبي  واملوا�صالت  الطرق  هيئة 
املديرين رئي�ص جمل�ص موؤ�ص�صة تاك�صي دبي وعدد من كبار امل�صوؤولني من 

كال الطرفني.
وذكر اآل علي اإن ابرام هذه التفاقية مع �صركة اأوبر العاملية لطلب مركبات 
ليموزين  مركبة   90 الآن  حتى  حم�صلته  دبي  تاك�صي  موؤ�ص�صة  ليموزين 

مربوطة بخا�صية الطلب عرب تطبيق اأوبر .
اإىل  دب��ي  بتحويل  الر�صيدة  القيادة  لتوجهات  جت�صيدا  التفاقية  وت��اأت��ي 
نوعية  نقلة  حتقيق  على  تعمل  اأن��ه��ا  اإىل  بالإ�صافة  عامليا  الأذك���ى  املدينة 
يف عملية توفري مركبات الأج��رة الفارهة ب�صورة �صريعة من خالل ربط 

الركاب ب�صائقي مركبات الليموزين بال�صغط على زر واحد .
اأهمية ال�صراكة مع موؤ�ص�صة تاك�صي دبي  ومن جانبه اكد كري�صتوفر فري 
لت�صهيل تنّقل النا�ص يف اإمارة دبي حيث �صي�صاهم اإ�صافة مركبات ليموزين 
موؤ�ص�صة تاك�صي دبي اإىل تطبيق اأوبر يف زيادة وفرة ال�صيارات والذي يوؤدي 

بدوره اإىل تقلي�ص وقت النتظار .

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي يح�صد جائزة 
اأف�صل م�صرف اإ�صالمي يف االمارات

•• اأبوظبي -وام: 

بدولة  اإ�صالمي  م�صرف  اأف�صل  بجائزة  الإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  ف��از 
اإح���دى  بانكر”  “ذا  م��ن جم��ل��ة  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  لل�صنة  الإم������ارات 

مطبوعات �صحيفة فاينان�صال تاميز.
تاأتي هذه اجلائزة التي ُتعد اإحدى اأبرز اجلوائز يف القطاع املايل وامل�صريف 
يف  متمّيزة  م�صتويات  م��ن  الإ���ص��الم��ي  اأبوظبي  م�صرف  حققه  مل��ا  تقديراً 
رقمية  بحلول  اجل��ودة مدعومًة  عالية  تقدمي حمفظة خدمات م�صرفية 
وخدمات متنقلة مبتكرة ف�صاًل عن اأدائه املايل القوي ومكانته املرموقة يف 

القطاع املايل الإ�صالمي يف املنطقة.
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العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5758  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صكان تيك مارين واخلدمات الكهروميكانيكية جمهول حمل 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  بهوميك   املدعي /�صاجنوي  ان  القامة مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14637 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB174641573AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�صاعة 14.10 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5555  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نريفانا لتاجري بيوت العطالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /ميديل هري نانديز اوم��ايل  قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14167 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB173951907AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�صاعة 14.10 م�صاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5430  عمايل جزئي

�����ص.ذ.م.م  امل��ب��اين  وتنظيف  الفنية  للخدمات  ج��ي  ار  1-ا����ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هان�ص راج رام بريي  قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   18744( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
  mb173167215ae:مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
مبكتب  �ص   08.30 ال�صاعة   2017/7/24 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3952  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  ����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  برودجاي  �صتود  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/6/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/مي�صيل داميل لجنيت بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )56466( 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابال لال�صتئناف  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�صت  فيها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2689  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �صركة �صانل 4 التلفزيون ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/6  يف الدعوى املذكورة اعاله 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ب��وت��ن��اري  ل�صالح/لودميال 
)26.797( درهم وتذكرة عودة لوطنها على الدرجة ال�صياحية او قيمتها مامل تلتحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر وباملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعية من ن�صيبه منها 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/6186  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- بري توين �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صانور 
  2017/1/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي  قا�صم  ميا 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  علي  قا�صم  ميا  ل�صالح/�صانور  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
وبتذكرة  دره��م   )10091( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  احل�صوري 
من  وباملنا�صب  اخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا  لوطنه  العودة 
طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�صاريف  الر�صوم 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2015/601  ا�ستئناف عقاري 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  امل�صايخي   خلف  عي�صى  وليد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2016/11/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

ثانيا:يف   - �صكال  ال�صتئناف  اول:ق��ب��ول  املحكمة  بحكمت  ري��ن��ارت  ف��رن��ا���ص��واز  امي��ان��وي��ل 
بريي  اك�صافري  الثاين  �صده  امل�صتاأنف  بالزام  والق�صاء  امل�صتاأنف  احلكم  بالغاء  املو�صوع 
جيلوت بان يوؤدي للم�صتاأنفني مبلغ )1.168.080( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
امل�صتاأنف  ال�صداد والزمت  الق�صائية احلا�صل يف:2015/1/22 وحتى متام  املطالبة  تاريخ 
�صده الثاين مب�صاريف ور�صوم الدرجتني ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/248  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م  
واملقاولت  للهند�صة  ال�صم�ص   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ذ.م.م  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/31 مدين كلي    

بتاريخ:2017/2/26 
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/9/24 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/570  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صاركارا فيجايان اجايان  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / فريد حممد عبداهلل حممد احلمادي وميثله:عبداللطيف 
حممد ابوبكر احمد احلمادي  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 

2016/492 مدين كلي
وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/3 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1384  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- يو اف تي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- جريهارد فوجت 
3- والرت جونرث فوجت 4- عمر فاروق ابو القا�صم  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ را�صد زكريا خليل ابراهيم دوله  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  م�صفي  وتعيني  ال�صركة  وت�صفية  بحل  املطالبة 
ال�صاعة  املوافق 2017/7/26  الربعاء  يوم   لها جل�صة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  9.30 �ص 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1933  تنفيذ عمايل 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للعقارات  جي  ام  �صده/1-ات�ص  املنفذ  اىل 
علي  حممد  وميثله:عبداهلل  جواريز  �صيجوفيانو  التنفيذ/بياتريز  طالب 
الزري ال�صام�صي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )75583.84( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )5455( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1485  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  ابو�صيخة   جمعة  احمد  جمعة  في�صل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�ص.م.ع  ات�صالت(  )جمموعة  لالت�صالت  الم��ارات  جمموعة  �صركة  املدعي/  ان  مبا 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املنهايل   ر�صيد  احمد  وميثله:�صليمان 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   54.825.47( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم  الربعاء املوافق  2017/7/19   ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/711 تنفيذ مدين  
�ص.ذ.م.م   بال�صاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  اف�صر  �صده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة الفجرية الوطنية 
للتاأمني وميثله:مارون وديع مطر  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30431( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2017/56  بيع عقار مرهون   
مو�صوع الق�صية:طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال رقم 336 ، رقم البلدية:592-1002 
- رقم الر�ص:357 - امل�صاحة:01/375 مرت مربع - جرين كوميونيتي - جممع دبي لال�صتثمار 
الول - واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود
املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- كارل ديفيد بينيت جمهول حمل القامة

مو�صوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن حق منفعة - املنطقة:جممع دبي 
لال�صتثمار - رقم الر�ص:357 - رقم املبنى:336 - امل�صاحة:4.036.57 قدم مربع - وفاء للمبلغ 

املطالب به )3.513.095( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2439  جتاري  جزئي 

القامة  املعدنية  جمهول حمل  الن�صاءات  ت�صيد  ملقاولت  الريامي  املدعي عليه/1-  اىل 
حامد  وميثله:م�صلم  ذ.م.م  �صي  دبليو  دي  لوجي�صتك�ص  جلوبال  املدعي/�صركة  ان  مب��ا 
بتاريخ 2017/3/30   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املحرمي  م�صلم بخيت 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة جلوبال لوجي�صتك�ص دي دبليو �صي ذ.م.م بالزام 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )474700( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
�صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2016/11/5 وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم 
اعتبارا من  وامل�صاريف . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5752  عمايل جزئي
جمهول  الكهروميكانيكية  واخلدمات  مارين  تيك  1-�صكان   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /نيباك بهوميك  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)14637 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB174640426AE:ال�صكوى رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره�����م( 
م�صاءا   14.10 ال�صاعة  امل����واف����ق:2017/7/25  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1708   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد دعاء حممد احمد خليل  
وميثله : �صالح ح�صن حممد مبا�صري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )327218( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1942  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  �ص   - انرتنا�صيونال  ���ص��ده/1- هيما�صكو  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�صعود خان حاجي اوه��اب خ��ان   قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
بال�صافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15403( وق��دره 
اىل مبلغ 1257 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : دي �ر ��ض كابيتال للو�ضاطة �لتجارية - �ض ذ م م 
ال�صكل    - التجاري  - اخلليج  بردبي   - ديفيد غرانت  404 ملك  رق��م  :  مكتب  العنوان 
القانوين: ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 736772  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1177336 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/3/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/6  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �لفهد للمحا�ضبة �لقانونية  
العنوان : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�ص �صنرت - اخلليج التجاري - بردبي - هاتف  
5596338-04 فاك�ص : 5136018-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�لفهد للمحا�ضبة �لقانونية  
العنوان : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�ص �صنرت - اخلليج التجاري - بردبي - هاتف  
5596338-04 فاك�ص : 5136018-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
�ر ��ض كابيتال  دي  اأع��اله لت�صفية  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م   م  ذ  �ض   - �لتجارية  للو�ضاطة 
2017/3/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/3/6  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2169  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كوينتني كر�صتوفر لوي�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ف��رع دب��ي وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد  ال�صرق الو���ص��ط - �ص م ب - م -  اميك�ص - 
عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )61.189.74 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ص  ال�صاعة    2017/8/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
ادارة  الدعوى من مكتب  احالة ملف  باأنه مت  الأق��ل )علما  اأي��ام على  بثالثة  اجلل�صة 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1411  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صركة الق�صر امللكي  للتغليف - �ص ذ م م 2- احمد لياي كولم 
 �صاتاك ثامبي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة اخلليج للتمويل - �ص م خ 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  امل��ح��رزي   قد  وميثله : �صيخه حممد �صيف علي 
 919228.34( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم 
Ch2.E.22 لذا فاأنت  الربعاء  املوافق  2017/7/26  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن/ عبد احلميد عبداهلل حممد �صامل العربي  بطلب 
ا�صمه  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

من )عبداحلميد( اىل)حمد(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�صم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر العالن .
عواطف ال�سريف   - كاتب عدل 

اال�سم - املن�سب                

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

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1339  جتاري كلي

م��دين  جمهول حمل  ابراهيم  احل��اج  1- جمعه عتيق جمعه   / عليه  املدعي  اىل 
���ص.م.ع وميثله - موزة عبيد ربيع  املتحد  العربي  البنك  املدعي/  ان  القامة مبا 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م   )721.916.09( وق���دره 
التام. وحددت لها جل�صة  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق 2017/7/24  الثنني  يوم  
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6278  عمايل جزئي
�ص.ذ.م.م  الب�صائع  وتفريغ  حتميل  خلدمات  �صاجد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /نا�صر اقبال حممد دين  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)17388 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb174046775ae وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/25 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5772  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-واي�����دوول ل��الن�����ص��اءات �����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
ال��دع��وى ومو�صوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ب��ي��ب��اري   �صابياد  امل��دع��ي /مو�صا  ان  مب��ا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)7520 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB171220275AE:ال�صكوى رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره�����م( 
م�صاءا   15.00 ال�صاعة  امل����واف����ق:2017/7/24  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6334  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طيف املدينة للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد بالل منظور احمد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)12350 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB174897540AE:ال�صكوى رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص���وم  دره�����م( 
م�صاءا   15.00 ال�صاعة  امل����واف����ق:2017/7/26  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4864  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة الديار خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد حممد احمد ال�صافعي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173965714ae  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/8/13 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3139  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ع���ارف حم��ب��وب علي ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
ا�صماعيل  وميثله:خالد  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  /دارن���ا  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين   عبدالعزيز حممد 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(   10500( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    mb172522876ae:ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/7/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4988  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دانة المارات للو�صاطة التجارية جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ان املدعي /فهد بن فرج احلمامي  قد 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم(  مب�صتحقات عمالية وقدرها )414000 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173017086ae  وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4025  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للت�صويق  1-ال�صعادة   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املدعي /حممود د�صوقي حممد عبداحلليم  قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )22533 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB173392168AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/23 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2222  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  البنية  امل��دع��ي عليه / 1-ال���رباق خل��دم��ات حرا�صة  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  القامة مبا ان املدعي /وقا�ص �صوكت علي  قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )30060 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB167970513AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/3 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5849  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امل املري لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /نعيم ر�صول �صويف حممد �صريف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )98400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb174308069ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ص  ال�صاعة   2017/8/3 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5100  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بالنتيك خلدمات تخطيط امل�صاريع جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عا�صم م�صطفى م�صطفى احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )97718 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173929513ae  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/23 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4779  عمايل جزئي
حمل  جمهول  الكهروميكانيكية  لالعمال  امل�صتقبلية  1-ال�صورة   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ح�صني ���ص��ان ميا ���ص��ارك��ري  ق��د 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )50265 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB173315125AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/10 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3957  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صارلوت بون للخدمات ال�صيافة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�صيال نيفالي�ص ديجان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)7792 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( رقم ال�صكوى:MB170751955AE/2017  وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق:2017/7/25 ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2271  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- انديامو لتاجري قوارب و�صفن النزهة �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/�صاون �صتوربيك رو�صو بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
او  عينا  ال�صياحية  ال��درج��ة  على  موطنه  اىل  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )21463( مبلغ 
قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4553  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صم�ص الكرامة للمفرو�صات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ارام �صبا حممد جاويد اقبال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)195150  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  MB171507581AE:ال�صكوى وامل�صاريف رقم  والر�صوم  )2000 درهم( 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي���وم اخل��م��ي�����ص امل������واف������ق:2017/8/10 ال�����ص��اع��ة 8.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2220  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- نيو كري�صتال امباكت للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احمد  املدعي/�صميم  ان  مبا  القامة 
املدعي  بالزام  احمد  ل�صالح/�صميم  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/30 بتاريخ 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )10.604( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها 
من  باملنا�صب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �صاحب  ل��دى  بالعمل  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا 
امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة 
اآل  را�صد بن �صعيد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��الن �صدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5667  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  1-كي�صرتيل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�صوعها املطالبة  مب��ا ان امل��دع��ي /ق��اب��ل خ��ان طالب خ��ان  ق��د 
مب�صتحقات عمالية وقدرها)13257 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB172958833AE  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�����ص��اءا   14.10 ال�صاعة  امل����واف����ق:2017/7/25 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 
�صيكون  احلكم  ف��اأن  تخلفك  ويف حالة  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة بتق�صري ميعاد التكليف باحل�صور خلم�صة ايام .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4570  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز بالرة للتجميل والعناية ال�صخ�صية الن�صائية �ص.ذ.م.م 
اأق���ام عليك الدعوى  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب�صري ك��رمي  ق��د 
وتذكرة عوده  درهم(  وقدرها)12500  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها 
  mb173540111ae:مببلغ )3000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/25 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�صي 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4964  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كالود �صيفني لتجارة القم�صة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   ريا�ص  حممود  /�صلطان  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   20000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
لها  ال�صكوى:MB173673132AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�صاعة   2017/7/23 املوافق  الح��د  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3438  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-توا�صي غورميت كاترينغ 
مبا ان املدعي /عزيز احلق نور احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   36914( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB171760700AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ص  املوافق 2017/7/26  الربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4837  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  جاكري  1-حم��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كمال ح�صن �صراج احلق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )30.715 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB171241170AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2017/8/7 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4087  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيج بوز ايفينت�ص ماجنمنت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ميان احت�صام احل�صن ميان ار�صد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )49500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB171141126AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/23 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5243  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ت����ي يف م���ارك���ت ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة ��������ص.ذ.م.م جمهول 
اأقام  ال��ف��اري��ز ميجاري�ص  ق��د  امل��دع��ي /روم��ي��و ج��ي ار  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 50000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
يوم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173448332AE/2017:ال�صكوى
الثنني املوافق 2017/8/7 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4433  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ال�صوكة الذهبية �ص.ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صيا�صت   دي��از  /فليما  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)9260  عمالية  مب�صتحقات 
جل�صة  لها  وحددت    mb171153794ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
امل��واف��ق:2017/7/30 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت  يوم الحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12074 بتاريخ 2017/7/19   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5556  عمايل جزئي
القامة مبا  ال�صحن جمهول حمل  املدعي عليه / 1-جنمة اجل��داف خلدمات  اىل 
ان املدعي /حمبوب احمد حبيب اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)40750  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB173618710AE  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�صاءا   14.10 ال�صاعة  امل��واف��ق:2017/7/25  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ُيعترب �صرطان القولون ثاين �صبب اأ�صا�صي للوفيات 
املتحدة.  الوليات  يف  ال�صرطان  باأمرا�ص  املرتبطة 
عن  امل��ب��ك��ر  الك�صف  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  ت�صري  ل��ك��ن 
امل��ر���ص وت��ل��ق��ي ال��ع��الج امل��ن��ا���ص��ب ي���زي���دان احتمال 

ال�صفاء من �صرطان القولون.
 اكت�صفت الأبحاث اأي�صاً منافع وا�صحة عند البدء 
باإجراء فح�ص �صرطان القولون يف عمر اخلم�صني 
الأ�صخا�ص  بع�ص  ي��ح��ت��اج  ق��د  ل��ك��ن  اأق�����ص��ى.  ك��ح��د 
الأكرث عر�صة للخطر اإىل بدء الفح�ص يف مرحلة 

اأبكر.
ال���ق���ول���ون و���ص��ي��ل��ة ف��اع��ل��ة ومثبتة  ت��ن��ظ��ري  ُي��ع��ت��رب 
ف�صاًل  مراحله،  اأوىل  يف  القولون  �صرطان  لر�صد 
ال�صرطان  ت�صبق  التي  الأورام احلميدة  عن حتديد 

واإزالتها. خالل فح�ص تنظري القولون، 
امل�صتقيم.  يف  وم��رن��اً  طوياًل  اأنبوباً  الطبيب  يد�ّص 
الأنبوب  ط��رف  على  �صغرية  فيديو  كامريا  ت�صمح 
القولون  داخ���ل  الخ���ت���اللت  اأو  ال��ت��غ��ريات  ب��ر���ص��د 
بني  عموماً  ال��ق��ول��ون  تنظري  عملية  تتطلب  ك��ل��ه. 

خلل  اأي  الفح�ص  ير�صد  مل  اإذا  دقيقة.  و30   20
ومل يكن املري�ص معّر�صاً ل�صرطان القولون، ميكن 

تكرار التنظري بعد ع�صر �صنوات.
اأداة فح�ص فاعلة جداً لكن  ُيعترب تنظري القولون 
ب�صبب �صرورة تطهري  النا�ص جتنبه  بع�ص  ل  يف�صّ

القولون بعمق وت�صكني الأمل خالل هذه العملية. 
بدياًل حمتماًل عن تنظري  ال�صيني  التنظري  يكون 
الطبيب  ي��د���ّص  العملية،  ه���ذه  لإج����راء  ال��ق��ول��ون. 

اأنبوباً رفيعاً ومرناً يف امل�صتقيم.
الأنبوب  فيديو �صغرية على طرف  كامريا  ت�صمح   
بروؤية اجلهة الداخلية من امل�صتقيم ومعظم اجلزء 
ال�صفلي من القولون اأو ما ي�صّمى القولون ال�صيني. 
 10 ح��واىل  امل��رن  ال�صيني  التنظري  اختبار  يتطلب 

دقائق.
لن حتتاج اإىل ت�صكني الأمل خالل التنظري ال�صيني 
من تنظري  اأقل عمقاً  الأمعاء  ويكون تطهري  املرن 

القولون ب�صكل عام. 
لكن من الناحية ال�صلبية، ل ي�صتطيع هذا الختبار 

ر�صد الختاللت يف اجلزء الأعلى من القولون.
بدل  امل���رن  ال�صيني  للتنظري  اخل�����ص��وع  ق���ررت  اإذا 

فح�ص  اإج����راء  م��ن  ت�صتفيد  ق��د  ال��ق��ول��ون،  تنظري 
ا�صمه  ال��ق��ول��ون  ���ص��رط��ان  ع��ن  للك�صف  اآخ���ر  �صنوي 

)الختبار الكيماوي املناعي للرباز(.
الرباز  عينات  من  املخربي  الفح�ص  ه��ذا  يتحقق   

بحثاً عن اأي دم خفّي.
 يتكرر التنظري ال�صيني املرن كل 10 �صنوات عموماً 
ال�صنوي  املناعي  الكيماوي  عند جمعه مع الختبار 
منا�صبات  تكراره يف  اإىل  اأن��ك قد حتتاج  للرباز مع 

اإ�صافية اإذا كان و�صعك يتطّلب ذلك.
ميكن اأن يلجاأ بع�ص الأ�صخا�ص اإىل خيار بديل اآخر 
يق�صي باخل�صوع لالختبار الكيماوي املناعي للرباز 
ح�صراً اأو لختبار مماثل ا�صمه )فح�ص الدم اخلفي 
يف الرباز( كل �صنة. اإذا ك�صفت هذه الفحو�ص وجود 
دم يف ال��رباز، يجب اإج��راء تنظري للقولون ملحاولة 
حتديد �صبب النزف. ل يتطلب الختبار الكيماوي 
اأي  ال���رباز  ال��دم اخلفي يف  ل��ل��رباز وفح�ص  املناعي 
تطهري لالأمعاء اأو ت�صكني لالأمل وميكن جمع عّينة 

من الرباز يف املنزل عموماً.
القولون،  �صرطان  لك�صف  اأخ��رى  فحو�ص  ُت�صتعمل 
الذي  امل��ح��و���ص��ب  املقطعي  ال��ق��ول��ون  ت�صوير  منها 

ف�صاًل  الفرتا�صي،  القولون  تنظري  اأحياناً  ُي�صّمى 
عن فح�ٍص يبحث عن تغريات احلم�ص النووي يف 

الرباز.
 ل تكون هذه الفحو�ص غازية بقدر تنظري القولون 
الأمعاء  تطهري  اأن  مع  امل��رن،  ال�صيني  التنظري  اأو 

يبقى �صرورياً لإجراء ت�صوير القولون املقطعي.
احلم�ص  اختبار  ع��ن  كثرية  حتقيقات  حت�صل  مل   
الفحو�ص  ببع�ص  مقارنًة  ال��رباز  عّينة  يف  ال��ن��ووي 

الأخرى التي تك�صف �صرطان القولون،
 وحت���دي���داً ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ن��ط��اق امل��ت��اب��ع��ة الطبية 

الالزمة حني ي�صّجل الفح�ص نتيجة اإيجابية.
ال��ذي يك�صف  اأن تخ�صع للفح�ص  يف عمرك، يجب 

�صرطان القولون. 
وراج������ع خياراتك.  ط��ب��ي��ب��ك  ل����روؤي����ة  م����وع����داً  خ���ذ 
وع���وام���ل اخلطر  ال��ط��ب��ي  ت��اري��خ��ك  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً 
طريقة  م��ع��اً  ت��ق��ررا  اأن  مي��ك��ن  الأخ�����رى،  املحتملة 
خمتلف  ب��ني  الفا�صلة  وال��ف��رتة  املنا�صبة  الفح�ص 

الفحو�صات.

�أف�ضل نظام غذ�ئي
و30   25 ب���ني  ت�����ص��ت��ه��ل��ك  اأن  ال�������ص���روري  م���ن 
غ��رام��اً م��ن الأل��ي��اف ي��وم��ي��اً، م��ا يعني اللتزام 
ي��وم��ي��ة م���ن الفاكهة  ب��ت��ن��اول خ��م�����ص ح�����ص�����ص 
تفريغ  عملية  تنظيم  ُي��ع��ت��رب  واخل�������ص���راوات. 
نوبة  لتجاوز  ال��ط��رائ��ق  اأف�صل  اإح���دى  الأم��ع��اء 

البوا�صري وجتّنب النتكا�صات.

الكاملة  ب��احل��ب��وب  ط��ب��ق��ك  م����لء  يف  ت����رتدد  ل 
والفاكهة واخل�صراوات املطبوخة لت�صهيل م�صار 
�صرب  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف  واح��ر���ص  اله�صم، 
ليرتين من املاء يومياً لرتخية الرباز وتفريغه 

بال اأمل.
ال��ت��واب��ل وال��ق��ه��وة م��ن م�صببات  اع��ُت��رِبت  لطاملا 
ال���ب���وا����ص���ري، ل��ك��ن م���ا م���ن اإث����ب����ات ع��ل��م��ي على 

الأمل  يتفاقم  اأن  ميكن  ذل��ك  م��ع  م�صوؤوليتها. 
ب�صبب اأي عامل يزعج الأمعاء. لذا من الأف�صل 
مرور  حتى  اأي��ام  لب�صعة  الأ�صناف  ه��ذه  جتّنب 

نوبة البوا�صري.

�أدوية فاعلة
تتعّدد الكرميات امللّطفة التي ميكن ا�صتعمالها 

النزعاج.  ي��ب��داأ  اإن  م��ا  ي��وم��ي��اً  م��رت��ني  اأو  م���رة 
امل��ن��ت��ج��ات ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر تن�ّصط  حت��ت��وي ه����ذه 
اجلدار الوعائي وتداوي اجلروح وتخّدر املنطقة 
امل�صتهدفة بدرجة ب�صيطة. ميكن اإيجادها اأي�صاً 
على �صكل حتميلة. لكن ل ُيجِمع اخلرباء على 
الأدوي��ة التي حت�ّصن ال��دورة الوريدية كونها ل 
بعد  الأمل  تخفف  لكنها  البوا�صري،  ن�صوء  متنع 
ظهور جتّلط خارجي. ُتعترب اأدوية )�صيكلو 3( 
هذا  يف  �صيوعاً  الأك��رث  و)جينكور(  و)داف��ل��ون( 
املجال، اأو ميكن اأخذ البارا�صيتامول بكل ب�صاطة 
الأف�صل  اآخ��ر، من  الأمل. على �صعيد  لتخفيف 
على  واح��ر���ص  املعّطر  احل��ّم��ام  ورق  تتجّنب  اأن 

ترطيبه قبل ا�صتعماله.

متى ت�ضبح �ل�ضت�ضارة �ضرورية؟
ل  �صريعاً،  الطبيب  با�صت�صارة  اخل��رباء  يو�صي 
�صيما اإذا تكرر النزف اأو ا�صتّد الأمل. �صحيح اأن 
البوا�صري بحد ذاتها لي�صت خطرية، لكن يوؤدي 
التاأخر يف تلّقي العالج اإىل تطور املر�ص فت�صبح 

اجلراحة حينها �صرورية.

متى ت�ضبح �جلر�حة مربرة؟
الدواء  يف�صل  ح��ني  ب��اجل��راح��ة  التفكري  ميكن 
تتعدد  ال�صوئي.  والتخثري  بالتربيد  وال��ع��الج 
البوا�صري  اإ���ص��الح  ميكن  املحتملة:  اجل��راح��ات 
تغّذيها.  التي  ال�صرايني  ت�صييق  اأو  الداخلية 
ميكن  ج��داً،  مت�صررة  البوا�صري  كانت  اإذا  لكن 
الوحيد  اخل���ي���ار  اإن����ه  اجل�����راح.  ي�����ص��ت��اأ���ص��ل��ه��ا  اأن 
ملعاجلة التجلط املتكرر الذي يطاول البوا�صري 

اخلارجية.

عمر  يف  للجميع  به  مو�ضى  �لقولون  تنظري  ز�ل  ما  هل 
�خلم�ضني؟ هل من خيار�ت �أخرى بعد جتاوز عمر �خلم�ضني 
بقليل يف حال عدم �خل�ضوع للفح�ض بعد وغياب �مل�ضاكل 

�ل�ضحية وعدم وجود تاريخ عائلي ب�ضرطان �لقولون؟
جميع  �لأمريكية(  �لوقائية  �خلدمات  )فرقة  تو�ضي 
�لنا�ض بني عمر �خلم�ضني و�خلام�ضة و�ل�ضبعني باخل�ضوع 
دوري.  ب�ضكل  �لقولون  �ضرطان  يك�ضف  �ل��ذي  للفح�ض 
منها  �لفح�ض،  ذلك  لإج��ر�ء  �ملتاحة  �خليار�ت  تتعدد 

تنظري �لقولون.

�مل�ضكلة ب�ضيطة ول د�عي للخجل منها

البوا�صري.. اف�صل الطرق ملواجهة االوجاع والتخل�س منها
ل معظم �لنا�ض عدم �لتكّلم عن تو�ّضع �لأوردة  نوبة �لبو��ضري مزعجة جدً�، لكن يف�ضّ
هذ�، مع �أن �مل�ضكلة ب�ضيطة ول د�عي للخجل منها. �إليكم �أف�ضل �لطر�ئق ملو�جهة 

�لأوجاع و�لتخّل�ض من هذه �مل�ضكلة.

على من بلغ عمر �ل� 50 �خل�ضوع للفح�ض دوري

الك�صف املبكر وتلقي العالج املنا�صب
 يزيدان احتمال ال�صفاء من �صرطان القولون

طـــــــــــــــب
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كليب )بحبو كتري( 
احدث اعمال نوال الزغبي  

احمد عز: اخللية يف عيد اال�صحى

)و�حة �لغروب( كتب �ضهادة ميلدها �لفنية

مها ن�صار: طموحي يف الفن كبري وال حدود له
نف�صك? عن  • اأخربينا 

- اأنا ممثلة من الإ�صكندرية.
ثم  الطفولة،  منذ  باليه  راق�صة  الفني  م�صواري  ب���داأت   
عر�صت اأزياء فرتة من الوقت، واأقمت عرو�ص اأزياء لعدد 

لدي  كانت  وفعاًل  اخل���ارج،  يف  التجارية  العالمات  من 
لكني  اإيطاليا،  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  لال�صتمرار  فر�صة 

ف�صلت اأن اأكون ممثلة ومل اأكمل يف عر�ص الأزياء.

)واح����ة  يف  دور)ن���ع���م���ة(  اخ���ت���ي���ارك  ج����اء  • ك��ي��ف 
الغروب(؟

- ر�صحتني املخرجة كاملة اأبو ذكري لل�صخ�صية 
بعد اختبارات اأداء عدة مثل اأي فنان مقبل على 

دور معني، وكنت من �صمن جمموعة كبرية من 
اأ�صهر عن  �صتة  تبحث  بقيت  املتقدمني. وهي 

ممثلة جتيد التمثيل ولها موا�صفات معينة، 
واحلمد هلل اأعجبت بي واأ�صندت الدور اإيّل، 
التمرينات  ثم  املاكياج  على  نعمل  وب��داأن��ا 

واحلمد هلل  ا�صتمرت فرتة طويلة،  التي 
لأنني  ال�صخ�صية  جت�صيد  يف  جن��ح��ت 

)ع�صتها جداً( بعدما اأحببتها.

• اأمل تقلقي من الظهور يف م�صل�صل 
مهم مثل )واحة الغروب( مباكياج 

يغريرِّ �صكلك احلقيقي؟

التي جت�صدها  ال�صخ�صية  البحث عن  اأن��ا ممثلة عليها   -
اأي  دون  الأدوار، ولو فكرت مبنطق من م���ن  خوف من 

فلن  يعرفني  ل  وم��ن  يعرفني 
اأعمل. 

دوراً  م  اأق�����درِّ اأن  ي��ه��م��ن��ي 
ي����ح����ب����ه اجل����م����ه����ور 
ب��غ�����ص ال���ن���ظ���ر عن 
بالإ�صافة  ���ص��ك��ل��ي، 
دور  ل���ك���ل  اأن  اإىل 
ولكل  معيناً  �صكاًل 
عمقاً  ����ص���خ�������ص���ي���ة 
واأحا�صي�ص  حم�����دداً 
كل  ويف  م����ت����ن����وع����ة. 
�صيختلف  ج��دي��د  دور 
�صكلي مبا 

يتنا�صب مع طبيعة ال�صخ�صية.

امل�صل�صل؟ يف  دورك  حققه  الذي  النجاح  توقعت  • هل 
- مل اأكن اأتوقع هذا النجاح كله بالتاأكيد، لكن احلمد هلل 
حتّقق ذلك لأنني اجتهدت فعاًل وتعاملت مع ال�صخ�صية 

بحب واجتهدت يف جت�صيدها باإخال�ص.
م ال�صخ�صية بكل اإتقان وحب   والأهم بالن�صبة اإيّل اأن اأقدرِّ

وكما يجب، ول يهمني ما يلي ذلك.
 �صابقاً، �صاركت يف )�صرايا عابدين( وجنح امل�صل�صل لكني 

مل اأ�صاأل نف�صي هل �صيعرفني اجلمهور من خالله اأم ل؟

فنان  جانب  اإىل  الوقوف  من  باخلوف  ت�صعري  اأمل   •
كثرية  م�صاهد  اأن  خ�صو�صاً  ال��ن��ب��وي،  خ��ال��د  م��ث��ل  ك��ب��ري 

جتمعك به؟
- بالتاأكيد، كنت �صعيدة بهذا التعاون.

 مع كامل احرتامي لثقل موهبته، اإل اأنني تنا�صيت 
اأنني اأقف اإىل جانب ممثل عاملي جمتهد موهبته 

لها نقلها، 
اإزاء )حم��م��ود عبد  اأق����ف  ب��اأن��ن��ي  و���ص��ع��رت 

الظاهر( وباأين )نعمة( التي يحبها، 
اللتان  ال�صخ�صيتان  اأن��ن��ا  و���ص��دق��ت 

جن�صدهما. 
�صادقة  م�صاهدنا  ك��ان��ت  ث��م،  م��ن 
املتلقي.  ل���دى  اآث���اره���ا  وت���رك���ت 
بالعمل  �صعيدة  كنت  وعموماً 
مع النبوي واملخرجة كاملة 

اأبو ذكري.

لك  اأ�����ص����اف����ت  م�������اذا   •
امل��������خ��������رج��������ة ك�����ام�����ل�����ة 

اأبوذكري؟
الكثري،  م��ن��ه��ا  ت��ع��ّل��م��ت   -
يلتقي  اأن  ج������داً  وم���ه���م 
م�صواره  ب��داي��ة  يف  ال��ف��ن��ان 
ك��ام��ل��ة يعّلمه  م��ث��ل  م��ب��دع��اً 
ما لديه، وعموماً هي مبدعة 
واإن�صانية للغاية ومن ال�صعب 
اأن جتد �صخ�صاً يجمع �صفاتها 

معاً. 
التجربة  ه�����ذه  م����ن  خ���رج���ت 

اأملك  ب���اأن���ن���ي  ����ص���ع���ور  ول������دي 
اأي  اأحقق  اأنني مل  الكثري رغم 
اأي�صاً  واأمت��ت��ع  الآن،  حتى  ���ص��يء 
اأمور  لإجن���از  تكفي  كبرية  بطاقة 

كثرية.

يف  دورك  اأداء  يف  واج���ه���ت���ك  ال���ت���ي  ال�����ص��ع��وب��ات  م���ا   •
امل�صل�صل؟

- ���ص��ّورت ال����دور يف ال�����ص��ت��اء، ل���ذا ك��ان��ت م�����ص��األ��ة املاكياج، 
�صعبة  ال��ق��ار���ص،  ال���ربد  يف  الب�صرة  ل��ون  تغيري  خ�صو�صاً 

جداً.
 اأخذت العملية من وقتنا يف كل مرة نحو ثالث اإىل اأربع 
اإذا اأحببت  �صاعات. بعيداً عن هذا، مل اأواجه اأية �صعوبة، 
ك��اف��ة بغ�ص  امل�صاهد  ر  اأ���ص��ورِّ وك��ن��ت  اأق��ّدم��ه،  ال���ذي  العمل 

النظر عن طبيعة املناخ.

املقبلة؟ اختياراتك  يف  الدور  هذا  �صيغري  • هل 
- ل�صت يف مرحلة الختيار احلر، فما زلت يف بداية امل�صوار 

واأنتقي من بني املعرو�ص علّي. 
ينا�صبني،  م��ا  ���ص��اأخ��ت��ار  الخ��ت��ي��ار حتماً  اأت��ي��ح يل  ل��و  لكن 
اأق�صى جمهود لدي لأن طموحي يف الفن كبري  و�صاأبذل 

ول حدود له.

ماذا عن ردود الفعل حول الدور، ومن اأ�صعدتك اإ�صادته؟
اأكرث ما فرحت به اأن اجلمهور العادي حر�ص على تهنئتي 
على  اأرد  اأن  ح��اول��ت  وم��ن جانبي  وم��ك��امل��ات،  ر�صائل  ع��رب 
املالحظات  م��ن  لال�صتفادة  ب��ت��اأٍن  ق��راأت��ه��ا  ال��ت��ي  الر�صائل 
وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات. ك��ذل��ك ���ص��ع��دت ب��اإ���ص��ادات ك��ث��ري م��ن زمالء 
اأبو  كاملة  اإىل جانبي مثل  اأ�صكر من وقفوا  لذا  الو�صط. 
اجلديدة،  ال�صورة  �صاحبة  الفتاح  عبد  ونان�صي  ذك���ري، 
اأن  ومرمي نعوم، و�صركة )العدل غروب(، ومن املفرت�ص 
العمل املحرتم،  العدل لإنتاجه هذا  ن�صكر جميعاً جمال 
فامل�صل�صل ي�صرف اأي اأحد، و�صارك فيه ممثلون عباقرة 

مثل منة �صلبي وخالد النبوي وهما دعماين جداً.

جديدك؟ عن  • ماذا 
- ل����ديَّ ع���رو����ص ع���دة احل��م��د هلل اأع���ك���ف على 
م�صروع  لأي  حتم�صت  ول���و  راه���ن���اً،  ق��راءت��ه��ا 
بفيلم  اأب��داأ  اأن  املحتمل  وم��ن  ف��وراً،  �صاأنفذه 

�صينمائي جديد(.

كتبت �لفنانة �مل�ضرية مها ن�ضار �ضهادة ميلدها �لفنية 
وكانت  �لغروب(،  )و�ح��ة  م�ضل�ضل  يف  دوره��ا  خلل  من 
مع  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  على  كبري  جدل  مثار 
�أول ظهور لها. عن هذه �لتجربة و�أعمالها �ل�ضابقة كان 

معها هذ� �حلو�ر.

امل�صّورة  الفّنّية  اأعمالها  اأح��دث  الزغبي  ن��وال  الذهبّية  النجمة  اأطلقت 
)ب��ح��ب��و ك��ت��ري( م��ن اإخ����راج ج���اد ���ص��وي��ري واإن���ت���اج ���ص��رك��ة )لي���ف �صتايلز 
�صتديوز( يف ثاين تعاون بينهما بعد اأغنّية وكليب )عم بحكي مع حايل(.

الكليب جاء متنا�صباً مع اإيقاع الأغنية املو�صيقي املفعم باحلياة واحليوّية، 
وُينا�صب اأجواء ف�صل ال�صيف،

الفرحة ويت�صّمن لوحات فنية  اأن��ه مليء باحلما�صة والأل��وان  �صيما   ل 

ع�صرية �صارك فيها راق�صون حمرتفون. تدور الق�صة حول فتاة تريد 
يف  تريد  ما  حتقق  اأن  اإىل  العقبات  تفتعل  ل��ذا  ال�صفر،  من  حبيبها  منع 

النهاية.
)بحبو كتري( من كلمات د. مي�صال جحا، واأحلان جوزيف جحا، وتوزيع 
با�صم رزق ا�صتديو جو باروجيان، وت�صجيل �صوت وميك�ص وما�صرتينغ اإيلي 

.LifeStylez Studios بربر ا�صتديو هادي �صرارة، واإنتاج �صركة

اأح��م��د عز،  امل�����ص��ري  ال��ف��ن��ان  ينتظر 
مو�صم  يف  )اخل��ل��ي��ة(  فيلمه  ع��ر���ص 
دور  يف  امل���رت���ق���ب  الأ�����ص����ح����ى  ع���ي���د 
اأن  بعد  والعربية،  امل�صرية  العر�ص 
لالإنتاج  ال��رمي��ا���ص  �صركتا  ط��رح��ت 
ال�صينمائي،  ل��الإن��ت��اج  ورو  ال��ف��ن��ي، 

اأخرياً )الرتيلر( الر�صمي للفيلم.
عز يج�صد يف هذا العمل اجلديد، دور 
اإرهابية  خلية  يطارد  �صرطة  �صابط 
فى اإطار اجتماعي ممزوج بالأك�صن، 
وت�����ص��ارك��ه ال��ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان��ة ريهام 
�صخ�صية  جت�صد  ال��ت��ي  عبدالغفور، 
ال���ذي يلعب دوره  زوج���ة الإره���اب���ي، 

الفنان ال�صوري �صامر امل�صري.
من  ك��ل  الفيلم  بطولة  يف  وي�����ص��ارك 

اأحمد  مم��دوح،  حممد  خليل،  اأمينة 
ح�صني،  �����ص����الح  اأح����م����د  ����ص���ف���وت، 
حممد  اأحمد،  بن  عائ�صة  التون�صية 
من  والعمل  خليل.  واأمينة  مم��دوح 
ت���األ���ي���ف ����ص���الح اجل��ه��ي��ن��ي، اإخ�����راج 
طارق العريان واإنتاج اإبراهيم اإ�صحق 

وطارق العريان.
)ال���رتي���ل���ر( ال�����ذي ع���ر����ص اأخ������رياً، 
مع  لعز  امل�صاهد  من  ع��دداً  يت�صمن 
ممدوح  وحم��م��د  عبدالغفور  ري��ه��ام 
لقطات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  خليل،  واأم��ي��ن��ة 
ت��ك�����ص��ف ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ال��ف��ي��ل��م ال���ذي 
يتعقب  اأح��داث��ه ح��ول �صابط  ت���دور 
جم���م���وع���ة م����ن الإره�����اب�����ي�����ني على 

)في�صبوك(.
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ا�صطرابات الدماغ اخلطرية 
�صبب االأكل ب�صراهة

ويحدث  خطرية،  اأ���ص��راره  ب�صراهة  الأك��ل  اأن  اإىل  حديثة  درا���ص��ة  تو�صلت 
َنِتيَجَة ا�صطراب يف الدماغ، وميكن ا�صتهدافه ومعاجلته بوا�صطة احلبات 

الدوائية امل�صادة ملر�ص ال�صمنة.
��ن علماء اأم��ري��ك��ي��ون م��ن خ��الل درا���ص��ت��ه��م ال��ت��ي اأج��روه��ا يف جامعة  ومت��كَّ
ز  فرِّ حُتَ التي  املناعية  اخل��الي��ا  حتديد  م��ن  فران�صي�صكو  ب�صان  كاليفورنيا 

الأ�ْصَخا�ص على التهام اأطعمة عالية الدهون.
واْكَت�َصَف العلماء عقاراً جتريبياً ُيعنى مبهاجمة تلك اخلاليا املناعية التي 
تعرف با�صم “ميكروجليا microglia” ملجموعة من فئران التجارب، 
تبنيَّ لهم اأن كمية الطعام التي تناولتها الفئران انخف�صت بن�صبة 15% 
اأن  اإىل  عينه  الوقت  يف  العلماء  َه  َوَن���وَّ اخُلم�ص.  مبقدار  اأوزان��ه��ا  قلت  كما 
العمل جاٍر على تطوير عقار م�صابه من خالل التجارب ال�صريرية ملعاجلة 

م�صكالت اأخرى، ورمبا ي�صاعد على منع حدوث زيادة يف الوزن.

لالأطفال جّيدة  �صّحة  ِل�صمان  فيتامينات   5
مطلب  وه��ي  لالأطفال،  واملغذيات  املُّهمة  العنا�صر  من  الفيتامينات  ُتعد 
يف  بوفرة  توجد  والتي  الأم��را���ص،  من  وحمايتهم  منوهم  لإكمال  اأ�صا�صي 
اأن  غري  الأط��ف��ال،  لحتياجات  كافية  ال�صليمة  التغذية  وتعترب  الأطعمة، 
بع�ص الأطفال ل يح�صلون على هذه العنا�صر ب�صكل منا�صب من وجباتهم 
الطفل يف �صورة  فيتامينات يحتاجها  لو�صف  الطبيب  الغذائية في�صطر 

اأقرا�ص الفيتامينات واملكمالت الغذائية واأبرز تلك الفيتامينات:
والعني  والعظام،  الأن�صجة  اإ�صالح  عمليات  لنمو  مهم  وهو  اأ:  فيتامني   -
واجللد وحتفيز ا�صتجابة اجلهاز املناعي، واأهم م�صادره تتمّثل يف “اللنب، 

اجلنب، البي�ص، اخل�صراوات ذات اللون الأ�صفر اإىل الربتقايل كاجلزر”.
ب��ن��اء الأ���ص��ن��ان وال��ع��ظ��ام وام��ت�����ص��ا���ص اجل�صم  - ف��ي��ت��ام��ني د: ي�����ص��اع��د يف 
للكال�صيوم، واأهم م�صادره: اللنب ومنتجاته، و�صوء ال�صم�ص، لذلك ل يجب 
ال�صم�ص، كما يجب احلذر من تعّر�صهم  بعيدا عن  الأطفال متاماً  حجب 
الكامل لها وتغطيتهم اأو اإبعادهم عن ال�صم�ص اإذا بدت ب�صرتهم حمراء حتى 

ل ي�صابوا باحلروق.
ال��ع�����ص��الت والأن�����ص��ج��ة واجل��ل��د، واأهم  ب��ن��اء  ُي�����ص��اع��د يف  ���ص��ي:  - فيتامني 
م�صادره: الفواكه احلم�صية كالليمون والربتقال واليو�صفي، واخل�صروات 

ك� القرنبيط، والفراولة والكيوي.
- فيتامينات ب: وهي عائلة من الفيتامينات “ب2 و 3 و 6 و 12 ، ُت�صاعد 
على اإمتام عمليات التمثيل الغذائي واإنتاج الطاقة، وتكوين اجلهاز الدوري 
والع�صبي. واأهم م�صادره: اللحوم، الدجاج، الأ�صماك، الفول، اللنب، اجلنب، 

البي�ص.
- فيتامني ج: ي�صاعد اجل�صم على امت�صا�ص املواد الغذائية، وتقوية املناعة 
للوقاية من الأمرا�ص والتئام اجلروح. واأهم م�صادره: “املاجنو، ال�صمام، 

الأنانا�ص، اجلوافة”.

مدغ�ضقر؟ قرد  عن  تعرف  • ماذ� 
- قرد مدغ�صقر هو يف ال�صل نوع من القرود يعترب ال�صغر حجما يف 
العامل وهو نادر الوجود من نوع )ماكي( ويعي�ص يف مدغ�صقر ويرتاوح 
بالطول  وذنبه  �صم   5،21 مابني  النوع  ه��ذا  من  البالغ  القرد  ط��ول 
نف�صه، ويبلغ وزنه من 54 اإىل 58 جراما هذا النوع نادر جدا و�صجل 

يف او�صاط الثمانينات وجود 3 حيوانات منه فقط.
مكتوب؟ د�ضتور  �ول  �ضاحب  • من 

- هو جون ملك اجنلرتا وقد وقع ميثاق الكاجنا كارتا الذي يعترب اول 
د�صتور مكتوب يف العامل وكان ذلك عام 5121. 

..؟  �لعم  هو  • من 
الزعيم  الفيتنامي  الوطني  التحرير  بطل  على  اطلق  لقب  هو  العم 
الفرن�صي  ال�صتعمار  ن�صال بالده �صد  قاد  الذي  املنا�صل هو�صي منه 
من  التا�صع  يف  ول��د  ك��وجن  �صنيه  جنوين  ال�صل  يف  ويدعى  والياباين 

مايو عام .981 ومات يف الثالث من �صبتمرب من عام 9691.

الإن�صان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 
و  العجز  و  الهرم  اأ�صابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�صيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�صاركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�صان  جلد  �صمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�صان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�صتثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�صي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �صنة يكون قد طاف 

حول العامل �صتة مرات. 
ثمانني �صربة يف  العادي  الإن�صان  قلب  فعدد �صربات   ، اجل�صم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�صات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�صفور   .. 700 �صربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �صربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �صرباته 1000 �صربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�صط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�صاعد كثرياً على رعاية �صحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�صائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�صم الدموع هو اأقوى مطهر.
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تفاحة و�حدة يف �ليوم
اأكد بحث جديد من نوعه، 
ك���ل يوم  ال��ت��ف��اح  ت���ن���اول  اأن 
يخف�ص � باإذن اهلل � خماطر 
من  خمتلفة  اأن���واع  خم�صة 

ال�صرطان.
تناول  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ووج����د 
تخف�ص  ال���ي���وم  يف  ت��ف��اح��ة 
ب�صرطان  الإ����ص���اب���ة  خ��ط��ر 
والفم  والأم������ع������اء  ال����رئ����ة 
اأورام  اأو  اله�صمي  واجلهاز 

ولتاأكيد  الفاكهة.  ياأكلون  ما  اأب��دا  اأو  ن��ادرا  الذين  بالنا�ص  باملقارنة  الثدي 
نتائج البحث، ا�صتعر�ص العلماء جامعة بريوجيا الإيطالية اأكرث من 40 
درا�صة �صابقة، ووجدوا اأن تناول التفاح يومياً يقلل خطر الإ�صابة ب�صرطان 
الإ�صابة  معدلت  انخف�صت  كما  تقريباً.  الن�صف  مبقدار  وامل��ريء  املعدة 
باأورام الرئة بني حمبي التفاح مبعدل %25 يف حني مت تخفي�ص حالت 

�صرطان الثدي مبقدار اخلم�ص.
الفواكه  ت���ن���اول  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  اأن����ه  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����ص���ار 
اإتباع  مع  ال�صرطان  من  عديدة  اأن��واع  �صد  وقائي  تاأثري  لها  واخل�صروات 
نظام غذائي �صحي. ومع ذلك، خل�ص العلماء اإىل اأن التفاح هو واحد من 

الأ�صلحة الغذائية الأقوى �صد الأورام التي تهدد احلياة.

و�صرتن  نورث  ك�صف علماء من جامعة 
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ن ط���رق ج��دي��دة ت�صاعد 
النا�ص على التخل�ص من ظاهرة الأرق 
ال��ن��وم، ويف ظ��ل م�صاغل  وا���ص��ط��راب��ات 
التي  اليومية  العمل  وظ���روف  احل��ي��اة 
يعانون  الكثريون  ب��داأ  ��اً،  َح��اِل��يَّ بها  من��ر 
وم�صاكل  ال���ن���وم،  يف  ا����ص���ط���راب���ات  م���ن 

نف�صية جمة �صببها التفكري املتوا�صل.
وطرق  واآث���اره���ا  الأرق  ظ��اه��رة  وح����ول 
ِحيَفة اجلارديان  الوقاية منها، نقلت �صَ
ع��ن خ���رباء اأم��ري��ك��ي��ني ق��ول��ه��م: “لقد 
الذين  اأن  ت��ب��ني  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ��ل��ن��ا  َت��َو���صَّ

وي�صعون  احلياة  يف  اأهدافهم  يحددون 
خططاً لتحقيقها، اأقل ُعْر�َصة لالإ�صابة 
با�صطرابات النوم من غريهم، كما هم 
التنف�ص  بتوقف  لالإ�صابة  ُعْر�َصة  اأق��ل 
اأث���ن���اء ال��ن��وم وال����ذي ق��د ي����وؤدي للوفاة 

اأَْحَياَناً.
اإىل تلك  ��ُل��وا  َت��َو���صَّ اأن��ه��م  اإىل  ����اُروا  َواأَ�����صَ
وطبية  نف�صية  اخ��ت��ب��ارات  بعد  النتائج 
متطوع،   800 ن���ح���و  ع���ل���ى  اأج�����روه�����ا 
 100 اإىل   60 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
الختبارات  خ���الل  ق��ام��وا  ح��ي��ث  ���ص��ن��ة، 
املتطوعني  على  متنوعة  اأ�صئلة  بطرح 

والت�صرفات  ت��ف��ك��ريه��م،  ط���رق  مل��ع��رف��ة 
املا�صي  يف  بها  ق��ام��وا  التي  والأ���ص��ال��ي��ب 
للو�صول اإىل اأهدافهم، وتبني اأن الذين 
َكاُنوا يخططون مل�صتقبلهم ُم�ْصَبَقاً، اأقل 

ُعْر�َصة ل�صطرابات النوم.
����َد  اأكَّ ���اَف���ِة اإىل ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج،  وب���الإِ����صَ
الأ�ْصَخا�ص  ي��و���ص��ون  اأن���ه���م  اخل������رباء 
من  بالتقليل  الأرق  من  يعانون  الذين 
بالإِ�َصاَفِة  النوم،  القهوة قبل  ا�صتهالك 
اأو  الثقيلة،  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  ع���دم  اإىل 
طويلة  مل��دة  الكمبيوتر  اأم���ام  اجل��ل��و���ص 

م�صاًء.

تعرف على اأف�صل طريقة ملعاجلة االأرق

منظر جوي يظهر �ثنتان من �لزر�فات "�لأمرية" و"فيوكل"  يف �لهو�ء �لطلق بحديقة �حليو�نات روت�ضي 
رويف يف �ضاحية من مدينة كر��ضنويار�ضك �ضيبرييا، رو�ضيا. )رويرتز(

يكن  البي�ص ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�صفة �صديدة على الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى ل ي�صيبهم مكروه ، فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�صدة، جرى ال�صد م�صرعا وهناك يف منطقة ف�صيحة غمرته الرمال ومل ي�صتطع اخلروج، فظل �صجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة، اما النمر فقد جرى ب�صرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ص اغ�صان ال�صجار املتداخلة 
وكانت تدب  ال�صائعة  ابنتها  اخ��ذت جتري وهي تبحث عن  الزرافة اجلميلة  اخل��روج، �صديقتنا  ي�صتطع  ومل 
فوق  واختباأ القرد  تهتم،  مل  لكنها  ويت�صخ  اجلميل  املم�صوق  ج�صدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
ق��ام وق��ع حتى  اخ��ذ يتزحلق على �صاطئ البحرية من ثقل وزن��ه كلما  ال�صجار رمب��ا تداريه وحتميه، وال��دب 
اكت�صي بالطمي الرمادي وال�صود ومل يفر منهم ال من دخل بياته ال�صتوي مبكرا .. اما ال�صلحفاة امل�صكينة 
فقد دا�صها الفيل فك�صر ظهرها لكنه تاأ�صف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �صمغية ا�صتطاعت بها 
ان تل�صق قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�صط مياه الربكة ال�صحلة وهكذا ا�صتمر 
الو�صع كر وفر حتى هداأت العا�صفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج ال�صد من الرمال وبقي طوال عمره 
النمر  اما الغ�صان فقد جعلت  ال�صكل اجلميل  الزرافة فمنحها هذا  الطمي بج�صد  ،الت�صق  اللون  على هذا 
خمططا والقرد بقي على حاله وعندما عط�ص بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل 
جلده مرقطا فاأعجب جدا بهذا ال�صكل وبقي عليه اما ال�صلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن الن والفيل 
الذي كان يحمل جذوع ال�صجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع ال�صجار على 
جلده فاكت�صب لونا لباأ�ص به والذئاب التي كانت حبي�صة اجلبل ح�صرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل 
يف بياته ال�صتوي فقد احتفظ بجلده البي�ص وا�صدقاوؤه احتفظوا بلون الطمي ... الن الكل معجب ب�صكله 

ولول العا�صفة ل�صتمرت احليوانات بي�صاء.


