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ع�شري ينهي ماأ�شاة ال�شخري

حتدث ا�شطرابات التنف�س اأثناء الن�م، التي ت�ؤدي اإىل ال�شخري، عندما 
ين�شد طريق مرور اله�اء من الأنف اإىل الرئتني، م�شببا تلك الظاهرة 
باحثني  اأن  اإل  ح�لهم.  ملن  والإزع���اج  لأ�شحابها،  احل��رج  ت�شبب  التي 
يتم  التي  امل�شروبات  اأو  املاأك�لت  وبع�س  ال�شخري  ظاهرة  بني  ربط�ا 
تناولها قبيل الن�م، واأو�ش�ا بع�شري �شحي �شديد الب�شاطة يتم اإعداده 
يف البيت وي�شرب ي�ميا، لكي تنعم بن�م بال �شخري. ويتك�ن الع�شري 
الزجنبيل  من  �شغرية  وقطعة  ليم�نة  ورب��ع  وجزرتني  تفاحتني  من 
اإىل  معا  املك�نات  ت�شاف  املطل�ب  امل�شروب  على  وللح�ش�ل  ال��ط��ازج. 
اخلرباء  ويحذر  ب�شاعات.  الن�م  اإىل  اخلل�د  قبل  وي�شرب  اخل��الط، 
من تناول عدد من الأطعمة قبل الن�م لتجنب ال�شخري، منها الألبان 

وال�ش�ك�لتة واملقليات واللح�م امل�شنعة وال�شكريات والكح�ليات.

معكرونة ... ب�شعر خيايل!
 Dolce & اأط��ل��ق��ت دار الأزي�����اء الإي��ط��ال��ي��ة دول��ت�����ش��ي اأن���د غ��اب��ان��ا

امليالد. عيد  مبنا�شبة  اإيطالية  معكرونة  جمم�عة   Gabbana
فتعاونت العالمة التجارية العاملية مع �شركة معروفة بت�شنيع اأج�د 
واأطلق�ا  مارتين�"  دي  "با�شتفي�شي�  عائلة  تديرها  املعكرونة  اأن���اع 
 D&G جمم�عة حمدودة من علب املعكرونة الحتفالية. وتهدف
الأع���ي���اد، فكانت هذه  ف��رة  التميز يف  اإىل  ال��ت��ع��اون  م��ن خ��الل ه��ذا 
احلملة التي هي اأقرب اإىل الط�ابع الربيدية التي تدل على الثقافة 
اأما الالفت فه� ثمنها الباهظ، اذ كل علبة تبلغ قيمتها  الإيطالية. 
عدد   5000 ب  مت�فر  الفريد  الإ�شدار  هذا  دولرات،   110 نح� 

فقط من العلب املزخرفة املتاحة لل�شراء يف جميع اأنحاء العامل.

القهوة وقود للحافالت 
قالت �شركة رويال دات�س �شل و�شركة التكن�ل�جيا النظيفة باي�-بني 
اإن بقايا القه�ة �شت�شاعد يف تزويد بع�س احلافالت يف لندن بال�ق�د.
واأفاد بيان لل�شركتني اأن ال�ق�د احلي�ي اجلديد الذي يحت�ي جزئيا 
على زيت القه�ة يجري اإدخاله اإىل �شل�شلة اإمدادات وق�د احلافالت 
حيث ميكن ا�شتخدامه دون احلاجة لتعديله. واأ�شاف البيان اأن بي�-

زيت  من  يكفي  ما  الآن  حتى  اأنتجتا  اإن��رج��ي  اأرج��ن��ت  و�شريكتها  بني 
خال�س  كمزيج  ا�شتخدم  اإذا  ع��ام  مل��دة  واح��دة  حافلة  لت�شغيل  القه�ة 
مع  ويخلط  احل��ي���ي  للعن�شر  خم�ش�شة  امل��ئ��ة  يف   20 ن�شبة  ي�شكل 
الديزل م�شكال ما يعرف ب�ق�د بي20. وقالت هيئة النقل يف لندن 
على م�قعها الإلكروين اإنها تتجه ل�شتخدام ال�ق�د احلي�ي لكبح 
انبعاثات الكرب�ن واإنها تخترب وق�دا م�شن�عا من زيت الطهي املاأخ�ذ 
من �شناعات الأغذية. وقالت بي�-بني اإن مت��شط ا�شتهالك امل�اطن 
األف   200 اأكرث  2.3 ك�ب ي�ميا مما ينتج  يف لندن من القه�ة ه� 
طن من بقايا القه�ة �شن�يا. وجتمع ال�شركة هذه البقايا من �شال�شل 

املقاهي الكبرية وامل�شانع وجتفف وتعالج ل�شتخراج الزيت منها.
وقال اأرثر كاي م�ؤ�ش�س بي�-بني "اإنه مثال رائع على ما ميكن فعله 
وتدعم  م�شتغل".  غري  كم�رد  البقايا  اإىل  النظر  اإع��ادة  نبداأ  عندما 

�شركة �شل تكن�ل�جيا وق�د القه�ة.

اأملانيا حتظر ال�شاعات الذكية املتعلقة بالأطفال
التي  الذكية  ال�شاعات  بيع  الأملانية  الت�شالت  تنظيم  هيئة  حظرت 
ميكن اأن ي�شتخدمها اأولياء الأم�ر لالطمئنان على اأطفالهم قائلة اإن 
هذه الأجهزة تنتهك ق�انني املراقبة ال�شارمة الأملانية. وقالت وكالة 
من  العديد  �شد  اإج���راءات  بالفعل  اتخذت  اإنها  الفيدرالية  ال�شبكة 
ال�شركات التي تبيع ال�شاعات على الإنرنت لكنها مل ُت�شّمها. وحثت 
ال�شاعات التي تت�فر على نطاق وا�شع يف  اأولياء الأم���ر على تدمري 
الأ�ش�اق الأملانية وت�شتهدف الأطفال الذين تراوح اأعمارهم بني 5 
هذه  ا�شتخدام  لل�الدين  ميكن  التطبيق،  طريق  وع��ن  عاما.   12 و 
رئي�س  ه�مان  ج��شن  وق��ال  الطفل،  لبيئة  �شرا  لال�شتماع  ال�شاعات 
اإن  واأ�شاف  اعتبارها جهازا حمظ�را،  اإنه يتعني  له  بيان  ال�كالة، يف 
ال�شاعات لال�شتماع  ا�شتخدم�ا  ال�الدين  اأن  اأي�شا  اأظهرت  حتقيقات 
قرار  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي  الدرا�شية.  الف�ش�ل  فى  املدر�شني  اإىل 
برناجمها  اإن  قائال  تتحدث،  دمية  ت�زيع  بحظر  ال�كالة يف فرباير 

ميكن اخراقه للك�شف عن البيانات ال�شخ�شية.
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ثورة املراحي�ض
لدعم ال�شياحة 

 2018 بني  ع��ام  مرحا�س  األ��ف   64 وجتديد  بناء  عزمها  ال�شني  اأعلنت 
و2020 يف اإطار "ث�رة املراحي�س" التي تهدف اإىل دعم قطاع ال�شياحة 

وزيادة م�شاهمته يف النم� القت�شادي.
العتماد على  لتقلي�س  وت��شيع قطاع اخلدمات  لتط�ير  ال�شني  وتتطلع 
�شعف  تاأثري  احت�اء  حت��اول  بينما  وال�شتثمارات  بالدي�ن  املدف�ع  النم� 

الطلب العاملي على �شادراتها.
اأواخ��ر العام  وتركز على نح� خا�س على قطاع ال�شياحة النا�شئ وتعهدت 
ال�شياحة  قطاع  يف  دولر(  مليار   290( ي�ان  تريلي�ين  با�شتثمار  املا�شي 

على اأمل اأن ترفع م�شاهمة القطاع يف النم� القت�شادي ال�شن�ي.
"اإجنازات  �شن�ات  بداأت قبل ثالث  املراحي�س" التي  "ث�رة  وبينما حققت 
نظافة  من  ال�شكاوى  ت��زال  ل  لل�شياحة  ال�طنية  ل��الإدارة  وفقا  كبرية" 

املراحي�س يف امل�اقع ال�شياحية ال�شينية ت�ؤثر على اآفاق انتعا�س القطاع.
وقالت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة )�شينخ�ا( اإنه منذ عام 2015، اأنفقت 
ال�شني 1.04 مليار ي�ان يف بناء وحتديث 68 األف مرحا�س وه� ما يزيد 

عن هدف 57 األفا الذي حددته احلك�مة.
"ث�رة  ونقلت �شينخ�ا عن يل جني ت�شاو مدير الإدارة ال�طنية لل�شياحة 

املراحي�س... اإجراء عاجل و�شروري لتحديث قطاعنا ال�شياحي".
األف   47 ال�شلطات  �شتبني  امل��ب��ادرة اجلديدة  اإط��ار  اإن��ه يف  �شينخ�ا  وقالت 

مرحا�س وجتدد 17 األفا خالل ال�شن�ات الثالث املقبلة.

غ�شن �شجرة يحطم 
اأ�شخم منطاد 

10 ال����ذي  اإي�����رلن�����در  حت���ط���م م���ن���ط���اد 
ي�شنف على اأنه اأ�شخم منطاد يف العامل، 
يف اأحد احلق�ل يف اململكة املتحدة �شباح 
ال�شاد�شة  التجربة  اإجراء  اأثناء  اجلمعة، 

له. 
و���ش��ق��ط امل��ن��ط��اد ال��ع��م��الق ع��ل��ى اأر�����س 
احلقل يف ح�ايل ال�شاعة 9:30 �شباحاً 
ا�شطدم  بعدما  كاردينغت�ن،  منطقة  يف 
ببع�س الأغ�شان املجاورة. واأدى احلادث 
اإىل اإ�شابة امراأة بجروح طفيفة، واإقفال 
املخاوف  ب�شبب  للحقل  املجاورة  الطرق 

من انفجار ال�ق�د. 
واأظهر ت�شجيل م�ش�ر ن�شر على العديد 
من م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، املنطاد 
مقدمته  ا�شطدمت  حيث  ي�شقط  وه��� 
ب�شكل  انهياره  اإىل  اأدى  ما  اأوًل  بالأر�س 

كامل يف وقت لحق. 
وقال اأحد �شه�د العيان، اإن املنطاد الذي 
يعادل ط�له ط�ل ملعب كرة قدم �شقط 
اأ����ش���رار ج�شيمة يف  يف احل��ق��ل، وحل��ق��ت 

مقدمته. 

دماغ الإن�شان ل 
ميوت مع �شاحبه

وج��د الأط��ب��اء دل��ي��اًل علمياً على 
يف  ي�����ش��ت��م��ر  اأن  مي���ك���ن  امل�����خ  اأن 
قد  املري�س  يك�ن  اأن  بعد  العمل 
ن�شاطاً  مري�س  اأظ��ه��ر  فقد  م��ات 
دقائق   10 م���دة  للمخ  م�شتمراً 

بعد ت�قف قلبه.
و�شجل الأطباء م�جات للمخ من 
التي عادة ما يح�شل عليها  تلك 
العميق  ال���ن����م  خ����الل  الإن�������ش���ان 
وو�شف الأط��ب��اء يف وح��دة عناية 
مركزة باأحد امل�شت�شفيات الكندية 
ت��ل��ك احل��ال��ة ب�����اأن��ه��ا غ��ري عادية، 

ولي�س لها من تف�شري.
جامعة  م������ن  ب�����اح�����ث������ن  وق���������ام 
وي�شرن اأونتاري� يف كندا بتقييم 
املخ،  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ن��ب�����ش��ات 
ب��ال��ع��الق��ة ب��ن��ب�����ش��ات ق��ل��ب عدد 
اأجهزة  رفع  بعد  الأ�شخا�س،  من 
بح�شب  ع���ن���ه���م،  احل����ي����اة  ح���ف���ظ 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويف 3 من 4 حالت مت فح�شها، 
امل���خ ق��د �شبق ت�قف  ف���اإن خ��م���د 
واحدة  فاإنه يف  ذل��ك  وم��ع  القلب 
املري�س  مخ  وا�شل  احل��الت  من 

العمل بعد ت�قف القلب.
اإن����ه يف حالة  ال��ب��اح��ث���ن  وي��ق���ل 
ر�شقات  ا�شتمرت  واح��د،  مري�س 
م�جة دلتا، وهي نب�شات كهربية 
اأقل من 6 هريتز، بعد ت�قف كل 
و�شغط  القلب،  نب�س  اإي��ق��اع  من 
ال�������ش���ري���اين. وك�����ان هناك  ال�����دم 
الن�شاط  يف  ك���ب���رية  اخ���ت���الف���ات 
ال���ف���رة ما  امل����خ يف  ال��ك��ه��رب��ي يف 
بني 30 دقيقة قبل ت�قف القلب 

وفرة 5 دقائق بعدها.
ب��ح��ث من�ش�رة  ورق���ة  واأو���ش��ح��ت 
ملعل�مات  ال����ط���ن���ي  امل����رك����ز  يف 
“اأنه  احل���ي����ي���ة،  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
هناك  اأن  اف��را���س  ال�شعب  م��ن 
اأ�شا�شاً ف�شي�ل�جياً لهذا الن�شاط 
يف امل����خ، ن��ظ��راً لأن����ه ي��ح��دث بعد 
ف��ق��دان الدورة  ف��رة ط�يلة م��ن 

الدم�ية”.
ومن خالل فح�س حالت املر�شى 
كانت  امل���خ  ت�شجيالت  ف���اإن  ال�4، 
ب��ال��غ��ة الخ���ت���الف، م��ا ي���دل على 
بطرق  ب��امل���ت  ن�شعر  جميعا  اأن��ن��ا 
اأ�شئلة  ال��ت��ج��رب��ة  وت��ث��ري  ف��ري��دة. 
�شخ�س  ك��ان  اإذا  م��ا  ح���ل  �شعبة 
ما قد م��ات، وبالتايل متى يك�ن 
واأخالقياً  ط��ب��ي��اً  ال�����ش��ح��ي��ح  م���ن 
ا�شتخدام اأع�شاء املت�فى للتربع.

تعرف على الفوائد 
ال�شحية للقهوة 

القه�ة  لتجارة  الأملانية  الرابطة  قالت 
القه�ة تتمتع بف�ائد �شحية  اإن 
احت�ائها  ب��ف�����ش��ل  ج����ّم����ة 
الكافيني،  م�������ادة  ع���ل���ى 
ال�شداع  حت�����ارب  ال���ت���ي 
وترفع م�شت�ى الركيز 
والنتباه وحت�ّشن املزاج. 
ك���م���ا ت���ع���م���ل الأح����م����ا�����س 
وامل����اد امل��ّرة وامل����اد الدابغة 
حتفيز  ع���ل���ى  وال���ك���اف���ي���ني 

عملية اله�شم. 
وتعد القه�ة مفيدة ملر�شى 
الكافيني  يعمل  حيث  الرب�، 
الرئة  ع��ل��ى حت�����ش��ني وظ��ي��ف��ة 
واأ�شارت  تقريباً.  ���ش��اع��ات   4 مل��دة 
القه�ة حتد  اأن  اإىل  الدرا�شات 
من خطر ارتفاع قيم الكبد 

وت�شمع الكبد و�شرطان الكبد. 
اأن  اإىل  اأخ������رى  درا�����ش����ات  اأ�����ش����ارت  ك��م��ا 
الإ�شابة  خطر  م��ن  يحد  القه�ة  ت��ن��اول 
"ال�شلل  باركن�ش�ن  وم��ر���س  بالزهامير 

الرعا�شي". 
القه�ة  ت���زخ���ر  ذل����ك  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 
التي  الأك�����ش��دة،  م�����ش��ادات  م��ن  بالعديد 

تعمل على تق�ية جهاز املناعة. 
الهيئة  اأن  ال���راب���ط���ة  خ�����رباء  واأ�����ش����اف 
اإىل  اأ�شارت  الأغذية  ل�شالمة  الأوروب��ي��ة 
مليغرام   200 حتى  املفردة  اجلرعة  اأن 
مدار  على  امل�زعة  واجلرعة  القه�ة  من 
متثل  ل  م��ل��ي��غ��رام   400 ح��ت��ى  ال���ي����م 
الأ�شحاء،  لالأ�شخا�س  بالن�شبة  م�شكلة 
يف ح���ني ت��ع��د اجل���رع���ة ال��ي���م��ي��ة حتى 
للح�امل  بالن�شبة  اآمنة  مليغرام   200

واملر�شعات. 

طيبة رائحة  ا�شتن�شاق   -  1
فقط  ال��الف��ن��در،  اأو  الفانيال  رائ��ح��ة  ت�شتن�شق  اأن  ح���اول 
اأثبتت الدرا�شات اأن هذه الروائح الطبيعية حتفز املخ على 
املزاج  اإن��دورف��ني، وبالتايل احل��ف��اظ على  اإف���راز ه��رم���ن 

اجليد.
اجلين�شينغ �شاي  تناول   -  2

من  ك���ب��اً  اأو  اجلين�شنغ  �شاي  تتناول  اأن  ج��داً  املفيد  م��ن 
املاء ال�شاخن م�شافاً اإليه ملعقة من م�شح�ق اجلين�شنغ. 
املزاج  حت�شن  اجلين�شنغ  يف  امل���ج���دة  الأك�شدة  فم�شادات 
ب�شكل �شريع، حيث اإنها حتفز اإفراز هرم�ن "اإندورفني" 

يف املخ.

اجلماعية الريا�شة   -  3
بدًل من اإجراء التمارين الريا�شية ب�شفة فردية، حاول 
ت��شلت  فقد  جماعية،  مت��اري��ن  يف  الأ���ش��دق��اء  م�شاركة 
الدرا�شات اإىل اأن الريا�شة اجلماعية حتفز اإنتاج هرم�ن 
ال�شعادة  من  املزيد  عليك  ت�شفي  وبالتايل  "اإندورفني"، 

واملرح.

عال ب�شوت  ا�شحك   -  4
اأن ت�شحك من ملء قلبك وب�ش�ت عال ول� مرة  ح��اول 
اأو  واح����دة يف ال���ي����م. مي��ك��ن��ك م��ث��ال ق����راءة ك��ت��اب للنكت 
يحفز  القلب  م��ن  فال�شحك  ك�ميدي،  عر�س  م�شاهدة 

اإفراز الهرم�ن الذي �شيبقي مزاجك جيداً.

ال�شوكوالتة الداكنة تناول   -  5
احتفظ بقطعة من ال�ش�ك�لتة الداكنة يف متناول يدك 
قطعة  �شع  فقط  �شيئ،  م��زاج��ك  اأن  ت�شعر  فحني  دائ��م��اً، 
بها، فهي غنية مب�شادات  وا�شتمتع  ال�ش�ك�لتة يف فمك 
اإن��دورف��ني، وع��ادة ما  اإف��راز هرم�ن  الأك�شدة التي حتفز 

يحدث ذلك يف غ�ش�ن دقائق.

وارق�ص للمو�شيقى  ا�شتمع   -  6
ل�شت  باأنك  �شعرت  اأينما  لك  املف�شلة  للم��شيقى  ا�شتمع 
يف  ت�شاعد  الركيبة  فهذه  بالرق�س،  واب���داأ  جيد،  مب��زاج 
اإن���دورف���ني وحت�����ش��ن م��ن مزاجك  رف���ع م�شت�ى ه��رم���ن 

�شريعاً.
احلريف الطعام  تناول   -  7

عندما ت�شعر مبزاج �شيئ، تناول الطعام احلريف امل�شاف 
اإليه العديد من الت�ابل، فه� يحفز اإنتاج الهرم�ن الذي 

�شيح�شن من مزاجك يف احلال.

ارك�ص  -  8
لتح�شني مزاجك، ارك�س لبع�س ال�قت، فهي من اأف�شل 

الطرق الفعالة لتح�شني املزاج.

تقوم  وكيف  املزاجية..  حالتك  لتتبع  فوائد   4
بذلك؟

�شيئ وه�  م��زاج  اأن ت�شبح يف   الأحيان ي�شادف  يف بع�س 
الأمر  يتط�ر  وق��د  ك��ذل��ك؟  األ��ي�����س  م��زع��ج،  اأم���ر  بالطبع 
اإىل ح��د ال��دخ���ل يف ح��ال��ة  اك��ت��ئ��اب، مم��ا ق��د يعطل �شري 

حياتك.
دوراً  ي�مية  ب�شفة  بها  تق�م  التي  الأم����ر  بع�س  وتلعب 
لذا  ال��ع��ام،  وم��زاج��ك  م�شاعرك  على  التاأثري  يف  ملم��شاً 
ب�شحتك  لتنعم  الأم����ر  بتلك  التحكم  على  العمل  يجب 
بح�شب  امل����زاج،  تتبع  ف���ائ��د  وم��ن  وال��ب��دن��ي��ة..  العاطفية 

م�قع "كري2" املعني بال�ش�ؤون ال�شحية والنف�شية:

االكتئاب حتدي   -  1
اأن  اإذا كنت تعاين من الكتئاب، فاإن تتبع مزاجك ميكن 
ي�شاعدك يف حتديد البدائل الأن�شب لك، وعند معرفتك 
ق��ادراً مب�شاعدة طبيبك على  �ش�ف تك�ن  البدائل،  لتلك 

اتخاذ قرار ب�شاأن اأف�شل م�شارات حياتك للم�شي قدماً.
والقلق الإجهاد  تقليل   -  2

القيام  ف���اإن  ال��ط��ب��ي،  "روت�ش�شر"  ج��ام��ع��ة  مل��رك��ز  وف��ق��اً 
ي�شاعدك على حتديد  اأن  ي�مية ميكن  بتدوين مذكرات 
ما ي�شبب لك ال�شع�ر بالت�تر اأو القلق. وما اأن ت�شبح على 
ذلك  ي�شاعدك  ف�ش�ف  عليك،  ال�اقعة  بال�شغ�ط  دراي��ة 
اإعداد خطة عملية لإدارة الأم�ر، وهذا بدوره يقلل  على 

من الت�تر والقلق.

املر�ص مع  التعامل   -  3

�ش�اء كان قد جرى ت�شخي�س مر�شك على اأنه ا�شطراب 
ثنائي القطب مثال، اأو كنت يا �شيدتي حتاولني بب�شاطة 
ال�شيطرة على متالزمة ما قبل انقطاع الطمث، فاإن تتبع 
وما  ي�شعدك،  م��اذا  ملعرفة  رائ��ع��ة  و�شيلة  يعترب  م��زاج��ك 

الذي ي�شبب لك الغ�شب.

م�شتوى ال�شعادة حت�شني   -  4
حتى ل� مل تكن مكتئباً اأو مري�شاً، فاإن تتبع مزاجك على 
تاأثري  له  يك�ن  اأن  الزمن ميكن  ف��رة ط�يلة من  م��دى 
اإيجابي على م�شت�يات �شعادتك. �ش�ف ت�شبح اأكرث وعياً 
مب�شاعرك عندما تعرف من وما الذي يرفعك لأعلى وما 
يطرحك اأر�شاً. عليك اأن تك�ن يف و�شع ميكنك من اتخاذ 

خيارات اأف�شل يف امل�شتقبل.

كيفية تتبع مزاجك؟
هناك الكثري من الطرق لتتبع �شحتك العقلية، واملفتاح 
كنت  ف��اإذا  و�شخ�شيتك.  تتنا�شب  طريقة  على  العث�ر  ه� 
الذكية  التطبيقات  ا�شتخدام  فاإن  القدمية،  الأجيال  من 
النجاح،  ت�شمن  ولكي  ت�شلكها.  التي  الطريقة  يك�ن  لن 
التي  التتبع  طريقة  اختيار  حت�شن  اأن  ال�����ش��روري  فمن 

تنتهجها.
الي�ميات يقدم العديد من الف�ائد.  • املذكرات.. تدوين 
بالإ�شافة اإىل اإثارة الإبداع وحت�شني #مهارات_الإت�شال، 

فاإنها ميكن اأي�شاً اأن متهد م�شاراً لل�شفاء.
بدًل  التطبيق  ا�شتخدام  تريد  كنت  اإذا  •التطبيقات.. 
من الكتاب والقلم، فعليك با�شتعرا�س اأف�شل التطبيقات 
حدد  حيث   ،2017 ع��ام  ع��ن  القطبني  ا�شطراب  ب�شاأن 
على  امل��زاج  تتبع  اأدوات  من  لين" العديد  "هيلث  م�قع 

اأ�شا�س اجل�دة، واآراء امل�شتخدمني.
اأو  الأداة  فيه  تت�افر  ع�شر  يف  نعي�س  الباطن..  •غريزة 
و�شحذ  #املخ،  ت��دري��ب  لنا  ومي��ك��ن  ���ش��يء.  لكل  التطبيق 
ع�اطفنا وحت�شني ذاكرتنا. اإل اأننا ينبغي اأن نحر�س على 
ترك حيز لغريزة الباطن، اأي احلد�س الداخلي، وعندما 
هذا  ف��اإن  ذل��ك،  من  لال�شتفادة  مب�شاحة  لأنف�شنا  ن�شمح 
ال��ك��ث��ري، فه� يعترب  ي��ق���ل  اأن  ال��ن���ع م��ن احل��د���س ميكن 

اأح�شن و�شائل تتبع املزاج.

كيف حت�شن مزاجك يف دقائق 
معدودة؟ ال�شر يف 8 خطوات

اال�شتمتاع  هو  جيدة  �شحة  على  احل�شول  وراء  ال�شر  باأن  اعتقاد  هناك 
مبزاج جيد. اأجل.. فاإذا كنت تعاين من املزاج ال�شيئ معظم الوقت، ب�شبب 
ال�شغوط التي تتعر�ص لها على مدار اليوم، فاإن ذلك بال �شك �شوف ينعك�ص 
�شورة  يف  تتمثل  ما  عادة  والتي  ونف�شية،  ع�شوية  اأمرا�ص  �شكل  يف  عليك 
�شداع م�شتمر، اأو ارتفاع يف �شغط الدم، اأو م�شاكل يف اله�شم، اأو ا�شطرابات 

يف القلب... اإلخ.
يف  واإبداعًا  اإنتاجية  اأكرث  جتعلك  جيد  مبزاج  االحتفاظ  حماولة  اأن  اإال 

حياتك ال�شخ�شية والعملية.
ولكي حت�شل على مزاج جيد، يجب اأن يفرز املخ هرمونا ُي�شمى اإندورفني. 
وهناك عدة طرق ب�شيطة ت�شاعد املخ على اإفراز ذلك الهرمون، وبالتايل 
االإبقاء على مزاجك جيدًا، ومما ال �شك فيه �شوف ينعك�ص ذلك على �شحتك 

ال�شحية. بال�شوؤون  باالإيجاب، وذلك على ذمة موقع "بولد �شكاي" املعني 
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�ش�ؤون حملية

يف افتتاح دورته الثانية اأم�ص بالعني

منتدى العني لالإعالم والت�شويق ي�شعى اإىل ت�شجيع رواد و�شباب الأعمال املواطنني

ت�شارك يف برامج تدريبية يف اليابان

كلية العلوم يف جامعة الإمارات توؤهل الطلبة للدخول ل�شوق العمل

ماراتي لكرة القدم يوثق لبطوالت املنتخب االإ

فيلم " اأنوار روما " يف افتتاح عرو�ض ال�شينما الإماراتية بالقطارة

ال�شتك�شاف املواقع االأثرية يف مدينة العني

اإقبــال جمــاهيــري علــى جــولت مــوقــع "هـيلـي 8" الأثـري

•• العني-الفجر:
ت�صوير- حممد معني

بداأت اأم�س بفندق روتانا العني مبدينة العني فعاليات 
الثانية  ن�شخته  والت�ش�يق يف  العني لالإعالم  منتدى 
الي�م  الرابعة من ع�شر  فعالياته حتى  وال��ذي متتد 
ممثلي  م��ن  نخبة  املنتدى  يف  ي�شارك  حيث  الثالثاء 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش��ة وق��ط��اع��ات الأع��م��ال ب��ه��دف ت�فري 
ال�شركات  مل�����ش��اع��دة  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات  امل��ع��ل���م��ات 

ال�شغرية واملت��شطة والقطاعات احلك�مية .
حمد  مبارك  الدكت�ر  القى  اأم�س  الفتتاح  بداية  يف 
اأب�ظبي  اإدارة  غرفة  العامري ع�ش� جمل�س  م��رزوق 
كلمة لي�ؤكد فيها على اأن الن�شخة الثانية من املنتدى 
عقدت  ال��ت��ي  الأوىل  الن�شخة  ل��ن��ج��اح  ت��ت���ي��ج��ا  ت��اأت��ي 
اأن تنظيم هذا  امل��ا���ش��ي- وق��ال  ال��ع��ام  يف ن�فمرب م��ن 
املنتدى من خالل غرفة اأب�ظبي يهدف اإىل ت�شجيع 
على  العني  مبدينة  امل�اطنني  الأع��م��ال  و�شباب  رواد 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  والت�ش�يق  الإع���الم  قطاع  يف  ال�شتثمار 
القطاعني يف  املتاحة يف هذين  الفر�س  التعرف على 
اجلهات  ت�فرها  التي  والت�شهيالت  الإمكانيات  ظل 

امل�شتثمرة يف القطاعني احلي�يني.
املنتدى الذي نحن ب�شدده  الآن ميثل  اإن هذا  وقال 
اخلروج  اأج��ل  من  والنقا�س  للتالقي  متميزة  فر�شة 
باأف�شل الت�ش�رات واملقرحات ح�ل كيفية ا�شتخدام 
و���ش��ائ��ل الإع����الم الج��ت��م��اع��ي مب��ا ي��ع���د بالنفع على 

ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات واملجتمع ب�شكل عام.
ودعا الدكت�ر مبارك اإىل ال�شتفادة من فر�شة اللتقاء 
باملتحدثني باعتبارهم من اأ�شحاب اخلربات خا�شة يف 
الإعالم الإلكروين والت�ش�يق اإىل جانب ا�شتخدامات 

الت�ا�شل الجتماعي على وجه التحديد.
وقال اأن هذا املنتدى من �شاأنه اأن ي�شهم يف تر�شيخ اأ�شم 
مدينة العني على خريطة الفعاليات يف اإمارة اأب�ظبي 
والدولة والعمل على ت�فري الفر�س املميزة لل�شركات 
خا�شة ال�شغرية منها واملت��شطة لل�ق�ف على اأحدث 

اأ�شاليب الرويج با�شتخدام الإعالم اجلديد وو�شائل 
الت�ا�شل الجتماعي والت�ش�يق اللكروين والتعرف 
ك��ذل��ك ع��ل��ى اأف�����ش��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف هذه 
وخمتلف  امل�شتهدفة  الفئات  اإىل  لل��ش�ل  امل��ج��الت 

�شرائح املجتمع 
امل��دين وهي  �شارة  اأم�س  الأوىل  اجلل�شات  وحت��دث يف 
غرفة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�ش�  واأ���ش��غ��ر  اأع��م��ال  رائ���دة 
م�شرية  ا�شتعر�شت  حيث  ال�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة 

جناحها لت�شبح واحدة من رواد الأعمال.
التحديات  م�شطفي  في�شل  علي  امل��خ��رج  ت��ن��اول  كما 
التي واجهته لي�شبح رائدا من رواد الأعمال و م�ؤ�ش�س 
جمال  يف  تخ�ش�شه  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل���الأف���الم  ل�����ش��رك��ة 
الإخراج- وحتدث كذلك اأن�س ب�خ�س وه� رجل اأعمال 

وم�ؤ�ش�س اأهداف الريا�شية.
كما اأدارت مرمي المريي جل�شة ح�ارية �شارك فيها 
ب�خ�س-  واأن�س  ونايلة اخلاجة-  املخرج علي في�شل- 

ورامي زهران.

اإن�شاء  اأم�س  الأول  اأي�شا يف ي�مه  املنتدى  وا�شتعر�س 
الت�ش�يق  م��دي��ر  قدمها  متكاملة  ت�ش�يقية  ح��م��الت 

مب�شت�شفى كيفالند اأب�ظبي رامي زهران.
الرقمي  ال��ت�����ش���ي��ق  ال��ي���م  امل��ن��ت��دى  وي�شتعر�س  ه���ذا 
الذي تقدمه �شناء عزام اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س اأهمية 
ايجاد زوايا لالأخبار املختلفة يف الع�شر الرقمي- كما 
الإبداعي  املحت�ى  وكالة  م�ؤ�ش�س  ك�ت�شيا  راج  يقدم 
و�شائل الت�ا�شل الجتماعي واإدارة املجتمع ، كما يتم 
الت�ا�شل  و�شائل  مب�شتقبل  التنب�ؤ  ا�شتعرا�س  الي�م 
وم�شت�شار  كاتب  �شل�م  اآل  علي  ويقدمها  الجتماعي 
ثقايف- و�شناء عزام مدير اإداري- وراج ك�ت�شييا م�ؤ�ش�س 
يف  املنتدى  ي�شتعر�س  كما  الإبداعي-  املحت�ى  وكالة 
جل�شته اخلتامية الي�م الثالثاء عمليات الت�ش�يق يف 
مقدم  يتناولها  وال��ت��ي  الجتماعية  ال�شبكات  م���اق��ع 
يتناول  كما   ، الكندي  حممد  التليفزي�نيه  الربامج 
اأحمد ال�شرياين وه� مدرب معتمد ونا�شط يف و�شائل 

الت�ا�شل الجتماعي الق�ة اخلام�شة.   

•• العني – الفجر

�شاركت كلية العل�م يف جامعة الم��ارات بح�ش�ر عميد 
الكلية واأع�شاء هيئة التدري�س بق�شم اجلي�ل�جيا وعدد 
يف  ال��ب��رويل  املعهد  طلبة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الطلبة  م��ن 
ال�شيفي يف  التدريب  راأي طالبية ح�ل  "حلقة  فعالية 
اليابانية  النفط  “والتي نظمتها �شركة تط�ير  اليابان 

)ج�دك�( يف بيت ال�شيافة يف اأب� ظبي. 
ت�يل  ال��ع��ل���م  الكلية  ب���اأن  ال��ع��ل���م  كلية  عميد  واأو����ش���ح 
يف  رئي�شياً  حم����راً  باعتباره  بالطالب  ك��ب��رياً  اهتماماً 
املختلفة  املهارات  تط�ير  خالل  من  التعليمية  العملية 
التدريب  برنامج  ويعترب  امل�شتقبل؛  يف  ت�شاعده  التي 
ال��ت��ي ت�شاهم يف  ال��ه��ام��ة  ال��ربام��ج  ال���دويل م��ن  العملي 
بناء �شخ�شية الطالب اجلامعي وتك�شبه مهارات القيادة 
ي�شهم  ال��دويل  العملي  التدريب  اأن  كما  ال�قت  واإدارة 
امل��ع��رف��ة العلمية م��ن خ���الل زي���ارات  يف زي����ادة وت���ب���ادل 

اجلامعات واملراكز البحثية.
اأ���ش��اد الطلبة امل�����ش��ارك���ن ب��اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��م��رار هذا   وق���د 
وال�شركة  الإم��������ارات  دول�����ة  ج���ام���ع���ات  ب���ني  ال���ربن���ام���ج 
زيارات  من  املعد  العلمي  بالربنامج  واأث��ن��ى  اليابانية؛ 

حقلية علمية للمعامل اجلي�ل�جية باليابان. ويف نهاية 
اأحمد  الدكت�ر  ال�شتاذ  العل�م  كلية  عميد  ق��ام  اللقاء 
مراد بتكرمي ال�شركة اليابانية على جه�دهم وتعاونهم 
نظمت  نف�شه  الإط��ار  ويف  للكلية.  ا�شراتيجي  ك�شريك 
ذهني  ع�شف  جل�شة  الإم������ارات  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ل���م  كلية 
ا�شت�شرافية بعن�ان: "كلية العل�م ... كلية م�شتقبلية يف 
جامعة امل�شتقبل" بح�ش�ر عميد الكلية ال�شتاد الدكت�ر 
وروؤ�شاء  العميد  وم�شاعدو  الكلية  ووك��ي��ل  م��راد  اأح��م��د 
اأع�شاء الهيئة  الأق�شام العلمية بالإ�شافة اإىل عدد من 
اأحمد  الدكت�ر  الأ�شتاذ  واأو���ش��ح  بالكلية.    التدري�شية 
امل�شتقبلي  التفكري  اأهمية  الفتتاحية  كلمته  يف  م��راد 
لتطبيق  الكلية  مل�شتقبل  الأك���ادمي���ي  التخطيط  ع��ن��د 
خطط وا�شراتيجية اجلامعة من اأجل م�شتقبل علمي 
اأف�شل للطلبة، م�شرياً اإىل اأن الكلية �شتنفذ حزمة من 
�شمان  يعك�س  مبا  الأكادميية  اخلطط  على  التغيريات 
الطالب  مت��ك��ني  وي�����ش��م��ن  ل��ل��ط��ال��ب  م�����ش��رق  م�شتقبل 
العمل  �ش�ق  ت�شاعد يف دخ�ل  التي  امل�شتقبلية  باملهارات 
�شريعاً مما ي�شهم يف ت�فري ال�قت ورفع كفاءة الإنتاج، 
وتعزيز دور كلية العل�م يف بناء القت�شاد املعريف امل�شتدام 

يف م�شتقبل متغري يف مالحمه �شريعاً.

•• العني  - الفجر

يي�م  ال��ع��ني  يف  ال��ق��ط��ارة  �شينما  ب��رن��ام��ج  ينطلق 
"اأن�ار  فيلم  بع�س  ال��ق��ادم  ن�فمرب   24 اجلمعة 
ماراتي  الإ املنتخب  لبط�لت  ي�ثق  ال��ذي  روما" 
لكرة القدم، حينما جنح يف حتقيق اإجناز  تاريخي 
العامل لكرة  وىل لبط�لة كاأ�س  بالتاأهل للمرة الأ
القدم يف عام 1990 يف اإيطاليا.  يعر�س الفيلم 
ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م�����ش��اًء يف م��رك��ز القطارة 
ل��ل��ف��ن���ن  ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 

اأب�ظبي .
 �شيعر�س فلم  اأن���ار  روما الذي يحتفي مبنجز 
ين�شاه  ال��ري��ا���ش��ي ح���دث ل  اإم����ارات����ي يف احل��ق��ل 
اجلمه�ر الإماراتي ، حني تاأهل منتخب الإمارات 

لكا�س العامل عام 1990 يف روما ، 
يجري الفيلم ح�ارات مع عدد كبري ممن عاي�ش�ا 
ين�شاه اجلمه�ر  ال��ذي ل  التاريخي  احل��دث  ه��ذا 

الإم����ارات����ي، فينقل لع��ب���  امل��ن��ت��خ��ب ال���ط��ن��ي و 
املعنيني  وم��ن  الفريق  ع��ن  الداري����ني  امل�ش�وؤلني 
يهدف  ال��ف���ز.  ه���ذا  تفا�شيل  ال��ري��ا���ش��ة  ب�����ش���ؤون 
اجلمه�ر  تعريف  اإىل  القطارة"  "�شينما  برنامج 
مبختلف  اإل��ي��ه  و�شلت  وم��ا  الإم��ارات��ي��ة  بال�شينما 
ت�جهاتها الفنية، وت�فري من�شة عر�س �شينمائية 
حت��ت��ف��ي ب�����ش��ن��اع الأف�����الم امل��ح��ل��ني وت��ق��رب��ه��م من 
خيار  امل�شاهدين  واع��ط��اء  اأك��رب،  ب�شكل  اجلمه�ر 
جديد للم�شاهدة وت�ظيف مركز القطارة للفن�ن 
ا�شتثمار  و  الفن�ن،  و  املجتمع  بني  و�شل  كحلقة 
امل�����ش��اح��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ح��ي��ط ب��امل��رك��ز بطريقة 

مبتكرة من خالل برنامج العرو�س. 
�شينما القطارة برنامج لعرو�س الأفالم الإماراتية 
التي اأنتجها �شناع الأف��الم من الإم��ارات، و التي 
تتن�ع بني الأفالم الق�شرية و الط�يلة و الروائية 
و ال�ثائقية، �شمن برنامج ي�فر م�شاهدة مغايرة 

عن ما يعر�س يف �شالت العر�س التجارية. 

•• العني - الفجر

حظيت اجل�لت احل�شرية يف م�قع "هيلي 8" الأثري 
يف منطقة العني باإقبال كبري من ال��زوار من خمتلف 

اأنحاء الدولة.
نظمت  قد  اأب�ظبي  وال�شياحة-  الثقافة  دائ��رة  وكانت 
املا�شيني   والأح����د  ال�شبت  ي���م��ي  م��رة  لأول  اجل����لت 
وق���اد خ���رباء الآث�����ار ل���دى ال���دائ���رة؛ ع��ب��داهلل الكعبي 
وعمر الكعبي وحمدان الرا�شدي، اجلمه�ر  اإىل  امل�قع 
الكت�شافات  م��ن  جمم�عة  ���ش��اه��دوا   حيث  التاريخي 
ا�شتخراجها  وكيفية  امل�قع،  من  امل�شتخرجة  الأث��ري��ة 
مع  اجل�����لت  ه���ذه  وت��زام��ن��ت  وت��رم��ي��م��ه��ا،  وتنظيفها 
يف  ال���دائ���رة  ت��ق���ده��ا  ال��ت��ي  التنقيب  اأع��م��ال  ا�شتئناف 

امل�قع. 
ال�شتيطان  م���اق��ع  اأق���دم  م��ن  "هيلي8"  م�قع  ويعد 
اأعمال  ت��ع��م��ل  اأن  امل��ت���ق��ع  ال���دول���ة، وم���ن  ال���زراع���ي يف 
البحث اجلديدة يف امل�قع يف اإلقاء ال�ش�ء على طبيعة 

احلياة خالل مراحل تط�ر زراعة ال�احات يف اجلزيرة 
العربية. فقد �شاهمت املكت�شفات يف هذا امل�قع قبل 30 
قائمة  على  العني  اأثرية يف  ادراج عدة م�اقع  يف  عاماً 

الي�ن�شك� للراث العاملي.
وت��ه��دف ال���دائ���رة اإىل ال��روي��ج ل��ل��م���اق��ع الأث���ري���ة يف 
التنقيب  باأعمال  التعريف  خ��الل  من  اأب�ظبي  اإم���ارة 
امل�اقع  خمتلف  يف  جتريها  التي  واحل��ف��ظ  والرميم 
الأثرية. وكان خرباء الآثار يف الدائرة قد ا�شتخدم�ا 
نظام ليزري وتكن�ل�جيا حديثة لت�شجيل العديد من 
الع�شر  اإىل  ت��ع���د  وال��ت��ي  املنطقة  امل���ج���دة يف  امل��ق��اب��ر 
اأ���ش��م��ل ع��ن ع�شر م��ا قبل  ال��ربون��زي، لتقدمي ���ش���رة 
4500 عام. وكانت عمليات التنقيب يف م�قع هيلي8، 
قرب حديقة هيلي الآثارية، قد بداأت على يد اآثاريني 
املا�شي،  ال��ق��رن  وثمانينيات  �شبعينيات  يف  فرن�شيني 
التم�ر  اأولية على بداية زراع��ة  وعرث فيه على دلئ��ل 
والقمح وال�شعري قبل 5 اآلف عام، و�شت�شتك�شف اأعمال 

التنقيب اجلديدة املزيد يف هذا ال�شاأن.

�شمن حملتها للك�شف املبكر عن �شرطان الثدي
اخلدمات العالجية  جتري الفح�ض 

الإ�شعاعي للثدي لـ 849 �شيدة
•• اأبوظبي - الفجر

اأب�ظبي  �شركة  من�شاآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة،  العالجية  اخل��دم��ات  ق��ام��ت   
 849 ل�  للثدي  الإ�شعاعي  الفح�س  باإجراء  "�شحة"،  ال�شحية  للخدمات 
من  تق�م  والتي  الثدي  �شرطان  عن  املبكر  للك�شف  حملتها  �شمن  �شيدة 
ملدة  جماناً  الثدي  �شرطان  عن  املبكر  الك�شف  فح��شات  بت�فري  خاللها 
�شهرين تزامناً مع احلملة العاملية للت�عية ب�شرطان الثدي وذلك جلميع 

امل�اطنني واملقيمني يف اإمارة اأب�ظبي.
وت�شتهدف احلملة جميع ال�شيدات الل�اتي يبلغن من العمر 40 �شنة فما 
ف�ق والالتي مل يقمن باإجراء الفح�س خالل ال�شنتني ال�شابقتني. وت�شمل 
فح��شات الك�شف عن �شرطان الثدي والفح�س الإ�شعاعي للثدي، وذلك يف 

مركزي بني يا�س ومدينة خليفة يف اأب�ظبي ومركز امل�يجعي يف العني. 
بالفح�س خالل  قمن  الل�اتي  بع�س  الن�شاء  اأن  الأولية  النتائج  واأظهرت 
احلملة بحاجة اإىل اإجراء فح��شات اإ�شافية مثل اخلزعة. ومت حت�يلهن 
اإىل امل�شت�شفيات املخت�شة كما �شيتم متابعة حالتهم عن طريق نظام ملفي 
الإلكروين. ويظهر هذا الك�شف مدى اأهمية اللتزام باإجراء الفح��شات 
ال�قائية التي ت�شاهم ب�شكل كبري يف الك�شف املبكر وبالتايل يف ال�شفاء من 

هذا املر�س. 
وعلى ال�شعيد العام جنحت اخلدمات العالجية اخلارجية يف زيادة ن�شبة 

ال�شيدات الالتي يخ�شعن لفح��شات الك�شف عن �شرطان الثدي.
وتعليقاً قالت الدكت�رة �شمة املزروعي، مديرة املراكز ال�شحية يف اأب�ظبي 
واأخ�شائية طب الأ�شرة يف اخلدمات العالجية اخلارجية، "قمنا هذا العام 
وذلك  ال��ث��دي  �شرطان  ع��ن  املبكر  للك�شف  امل��ج��ان  الفح�س  حملة  بتمديد 
اأك��رب ع��دد ممكن ومتا�شياً مع م��ب��ادرات ع��ام اخل��ري. وق��د جنحنا  لتغطية 
وبف�شل اهلل يف زيادة ن�شب الن�شاء الل�اتي يقمن باإجراء الفح��شات  وذلك 
ب��رن��ام��ج بيتنا الطبي حيث يق�م  م��ن خ��الل ه��ذه احل��م��الت وم��ن خ��الل 
طبيب الأ�شرة من التاأكد باأن املري�س املتابع لديه يق�م باإجراء الفح��شات 
ال�قائية ب�شكل دوري.  ومع كل هذه اجله�د اإل اأنه ما زال اأمامنا الكثري 
من العمل لك�شر حاجز اخل�ف واخلجل الذي تعاين منه بع�س ال�شيدات. 
فقد اأظهرت الدرا�شات العاملية مدى اأهمية الك�شف املبكر والعالج املبكر يف 

زيادة ن�شب ال�شفاء من املر�س."
ول تقت�شر فح��شات �شرطان الثدي على مدة احلملة فقط بل متتد خالل 
العام حيث يعد هذا الفح�س اأحد الفح��شات ال�قائية التي يتم متابعتها 
ال��ذي مت من خالله و�شع نظام متكامل  الطبي  بيتنا  عن طريق برنامج 
من م�ؤ�شرات الأداء التي يتم متابعتها ب�شكل م�شتمر، والتي ل ت�شمل فقط 
ن�شبة اإجراء الفح��شات الدورية بل اأي�شاً ن�شبة حتكم املر�شى بالأمرا�س 
وميّكن  الإ�شافية،  الفح��شات  لإج��راء  حت�يلهم  ون�شبة  لديهم،  املزمنة 
النظام الأطباء من الطالع على امل�ؤ�شرات اخلا�شة بهم لتحديد الفج�ات 

وو�شع خطط العمل حللها.
وعلى الراغبات يف ال�شتفادة من الفح��شات املجانية حجز م�عد يف اأقرب 
مركز  طريق  عن  والعني   اأب�ظبي  "�شحة" يف  ل�شركة  تابع  �شحي  مركز 
التي  ال���ش��رة  طبيبة  مراجعة  ثم  وم��ن  "�شحة" 80050  �شركة  ات�شال 
لإجراء  اأق��رب مركز  اإىل  ثم حت�يلها  املراجعة ومن  على  بالك�شف  �شتق�م 

الفح�س الإ�شعاعي للثدي.



العاملية  لل�شحة  بر�شل�نة  مبعهد  باحث�ن  اأجراها  الدرا�شة 
يف اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ون�����ش��روا ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال���ي����م الث���ن���ني، يف دوري���ة 

)Environmental Pollution( العلمية.
اأك���رث من  ول��ل������ش���ل اإىل نتائج ال��درا���ش��ة، ت��اب��ع ال��ب��اح��ث���ن 
1200 طفل تراوح اأعمارهم بني 7 و 10 اأع�ام، من 39 
واإىل  من  اأقدامهم  على  ي�شريون  وك��ان���ا  خمتلفة،  مدر�شة 

املدر�شة ب�شكل ي�مي.
م��رات خالل  العاملة لالأطفال عدة  الذاكرة  تقييم  وقد مت 
تقدير  ج��رى  كما  �شهراً،   12 ا�شتمرت  التي  الدرا�شة  ف��رة 

م�شت�يات تعر�شهم لتل�ث اله�اء خالل نف�س الفرة.
الدقيقة،  للج�شيمات  ال�شحية  الآث��ار  على  الباحث�ن  ورك��ز 
2.5 ميكرومر، املنبعثة من م�شادر  التي يقل قطرها عن 

�شناعية، والتي ميكن ا�شتن�شاقها فت�شتقر يف الرئة.
الذاكرة  انخفا�س  ب��ني  ع��الق��ة  ه��ن��اك  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  ووج���د 
الدقيقة  للج�شيمات  وال��ت��ع��ر���س  الأط���ف���ال  ع��ن��د  ال��ع��ام��ل��ة 
جهة،  م��ن   )PM2.5( با�شم  تعرف  وال��ت��ي  ج���اً  املحم�لة 
املدر�شة م��ن جهة  امل�شي م��ن واإىل  اأث��ن��اء  الأ���ش���د  وال��ك��رب���ن 

اأخرى.
وع����ادة م��ا ت��ن��ج��م اجل�����ش��ي��م��ات ال��دق��ي��ق��ة امل��ح��م���ل��ة ج�����اً عن 
عمليات الحراق املختلفة مبا فيها الحراقات يف حمركات 
املركبات ومن�شاآت ت�ليد الطاقة والتدفئة املنزلية واحراق 
الغابات واملخلفات الزراعية وعن بع�س العمليات ال�شناعية.

ووجد الباحث�ن اأن هذا الن�ع من التل�ث ارتبط مع انخفا�س 
%3.9 يف النم� ال�شن�ي املت�قع من  %4.6 و  ت��راوح بني 

الذاكرة العاملة لالأطفال، بالإ�شافة لبطء النم� املعريف.
التي  ال��ي���م��ي��ة  %20 م��ن اجل��رع��ة  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
الذي  الأ���ش���د،  بالكرب�ن  التل�ث  م��ن  الطفل  لها  يتعر�س 
يرتبط مبا�شرة باملرور، يتم ا�شتن�شاقها يف حميط الرحالت 

باملناطق احل�شرية.
ووجد الباحث�ن اأي�شاً اأن الأطفال الإناث اأكرث ح�شا�شية من 
والكرب�ن  الدقيقة  باجل�شيمات  التل�ث  ل��ت��اأث��ريات  ال��ذك���ر 

الأ�ش�د.
واأ�شار الفريق اإىل اأن هذه هي املرة الأوىل التي يدر�س فيها 
فريق من العلماء التاأثري املحتمل لتل�ث اله�اء على التط�ر 
على  م�شياً  امل��در���ش��ة  اإىل  ي�شريون  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  امل��ع��ريف 

الأقدام.
ي�شيطر ويحافظ  الذي  الذاكرة  نظام  العاملة ه�  والذاكرة 

الذاكرة  اإىل  ويح�لها  ال�قتية،  املعل�مات  على  فعال  ب�شكل 
ط�يلة املدى لكي يجري ا�شتعمالها فيما بعد.

وتلعب الذاكرة العاملة دوراً مهماً يف املهام املعرفية اخلا�شة 
بالتعلم والتفكري املنطقي والفهم ومعاجلة املعل�مات.

مرا�س،  ويعترب تل�ث اله�اء عامل خطر م�شاهم لعدد من الأ
مبا فيها مر�س القلب التاجي، واأمرا�س الرئة، وال�شرطان، 

وال�شكتة، وال�شكري.
وبح�شب تقرير �شدر عن البنك الدويل يف 2016، يت�شبب 
اأ�شخا�س ح�ل   10 كل  �شخ�س من بني  ب�فاة  اله�اء  تل�ث 
كرب  دول��ي��اً، والأ اأك��رب عامل خطر  راب��ع  م��ا يجعلها  ال��ع��امل، 
اأو  ال�فيات  من   93% يف  يت�شبب  حيث  الفقرية  ال��دول  يف 

مرا�س غري املميتة. الأ

يف  الإن�شان  عليه  �شيك�ن  ملا  خريطة  الباكرة  الطف�لة  ت�شّكل 
مرحلة البل�غ. ت�شبه هذه ال�شن�ات حجر الأ�شا�س يف بناء قيد 
ول  دائماً  املرحلة  ه��ذه  خ��الل  تلف  اأي  ُيعترب  لذلك  الإن�شاء. 
ميكن اإ�شالحه. نتيجة لذلك، ُيَعّد النم� خالل �شن�ات ت�شّكل 

�شخ�شية ال�لد اأمراً بالغ الأهمية.
يحدث من� ولدك املعريف يف ال�شن�ات الباكرة من حياته، لكن 
الإفراط يف ا�شتعمال البتكارات الإلكرونية يع�ق تقدمه هذا 
البتكارات  تبقيه  اإذ  باأكملها،  من�ه  عملية  على  �شلباً  وينعك�س 

بعيداً عن احل�افز الجتماعية البالغة الأهمية لنم� دماغه. 

يرافق من� ذاكرة الطفل مع تطّ�ر وعيه وتفّتحه. فيما يكرب 
اأغاين  اأن��غ��ام  وحتى  والكلمات،  ال���ج���ه،  بتمييز  ي��ب��داأ  ال���ل��د، 
التجارب،  ي�شّجل  ال�شن،  يف  تقّدمه  مع  والته�يدات.  الأولد 
�ش�غ  بالتايل  له  يتيح  ما  ويتذكرها،  والفرحة،  منها  ال�شيئة 
ما تبقى من حياته. والذاكرة هي ما يربط النماذج الفكرية، 
ذاكرته  اإىل  ال����ل���د  وي��ح��ت��اج  م���ع���اً.  وال��ع��م��ل��ي��ة، والخ��ت��ب��اري��ة 
الق�شرية والط�يلة الأمد على حد �ش�اء كي يتمّكن من النجاح 
يف درا�شته، وم�شاعيه ال�شخ�شية، واللعب، وحياته الجتماعية 

وال�شخ�شية.
تتيح الذاكرة الق�شرية الأمد لل�لد تذكر ما اختربه يف ما�شيه 
القريب، كتفا�شيل ق�شة. اأما الذاكرة الط�يلة الأمد، فت�شمل 
كذلك  العائلة.  واأف���راد  الأ���ش��دق��اء  اأ�شماء  ق��راءة  كيفية  تذّكر 
تذّكر كيفية  بغية  الأمد  الط�يلة  الذاكرة  الأولد على  يعتمد 
اأو  ه�ائية  دراجة  كرك�ب  الأ�شا�شية،  والعمليات  احلركات  اأداء 

.)puzzle( حل لعبة اأحجية ال�ش�رة املقط�عة
عالوة على ذلك، ت�شاعد مهارات الذاكرة الط�يلة والق�شرية 

التعّلم،  ع��ل��ى  الأولد  ���ش���اء  ح��د  ع��ل��ى  الأم����د 
وال����ت����خ����ط����ي����ط، وال����ت����ف����ك����ري، وات����ب����اع 

ال����ت�����ج����ي����ه����ات، وح��������ل امل���������ش����اك����ل، 
وال���ت���خ���ي���ل، واك���ت�������ش���اب م���ه���ارات 
هذه  حت��دث  الأ���ش��ا���ش��ي��ة.  التعّلم 
ذاكرة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  ال��ت��ط���رات 
الطف�لة  م��رح��ل��ت��ي  ب���ني  ال����ل���د 

اأية  امل��ب��ك��رة واحل�����ش��ان��ة. وت�������ؤدي 
م�����ش��اك��ل يف من���� ال����ذاك����رة اإىل 

واملهارات  اللغة  ت��ط��ّ�ر  ت��اأخ��ر 
احل����رك����ي����ة ل������دى ال�����ل����د. 

م��ن ح�شن احلظ  ول��ك��ن 
كاأم  ت�شتطيعني  اأن����ك 

اأن ت�ش�غي مهارات 
ذاك�������������رة ول�������دك 

م�������ن خ�����الل 
ت  طا ن�شا
حت�����������ّف�����������ز 

الدماغ.

ي�������ش���اه���م ات����ب����اع 
يف  التالية  الن�شائح 

تعزيز ذاكرة الولد:

داعي  ل  والطبيعة:  الذاكرة  باألعاب  من�شغاًل  عقله  اأبقي   •
لأن يقت�شر التعّلم على املدر�شة، اأو الكتب، اأو حتى الن�شاطات 
الدماغ  وحمفزات  الفكرية  الألعاب  على  العتماد  لعل  اململة. 
اأف�شل طريقة لتعزيز عملية التعّلم لدى ولدك واحلر�س يف 
ال�قت عينه على اأن يحظى ب�قت ممتع. ل ت�شاهم الن�شاطات 
ت�شّرع  ب��ل  فح�شب  ال���ل��د  دم���اغ  حتفيز  يف  واملمتعة  الب�شيطة 
اأي�شاً اكت�شابهم املهارات الكالمية واحلركية. وت�شمل ن�شاطات 
ت�شتمتعان بها اأنت وولدك مبفردكما، كركيب قطع البناء، اأو 
�ش�ر الأحاجي املقط�عة، اأو البحث عن الكلمات. وت�شّم اأي�شاً 
ن�شاطات جماعية كاألعاب الأل�اح، والغمي�شة، وغريهما. عالوة 
على ذلك، حاويل اأن تقّربي ولدك من الطبيعة مبمار�شة األعاب 
مثل عّد الأ�شجار، اأو األ�ان الأزهار، اأو النج�م، اأو تتبع جماري 
املاء. اأو�شحي له اأهمية الطبيعة وماهيتها. على �شبيل املثال، 
اأخربيه كيف تنم� الأ�شجار ومَل يجري املاء يف اجلداول. ي�شّكل 
تعريف ال�لد اإىل الطبيعة اأف�شل طريقة لإثارة ف�ش�له، ويعّزز 

الأخري بدوره املخيلة واملقدرة الت��شيحية لدى ال�لد.

من  خالية  هادئة  بيئة  ل�لدك  ت�ؤمني  اأن  على  احر�شي   •
املنزل  يف  امل��ف��رط  ال�شجيج  ينعك�س  فيها:  ليدر�س  ال�شجيج 
اإىل  ال���ل��د. ي�شري اخل���رباء  ال��ذاك��رة ل��دى  �شلباً على م��ه��ارات 
اأن البيئة اخلالية من ال�شجيج حت�ّشن الركيز وت�شاعد ولدك 
الأهمية  بالغ  الركيز  اأن  �شحيح  اأف�شل.  ب�شكل  التعّلم  على 
اأي�شاً  ال�شروري  من  اأن  اإل  والخ��ت��ب��ارات،  المتحانات  خ��الل 
التمكن من الت�ا�شل بهدوء يف الأوقات الأخرى واإبقاء ال�شجيج 

الهدوء  ي�شاهم  امل�شتطاع.  قدر  خافتاً 
وال�����ش����ت����ق����رار يف 

امل��ن��زل يف ت��ع��زي��ز ذاك����رة ال���ل��د وق���درت���ه ع��ل��ى ال��رك��ي��ز. لكن 
�شماعة  با�شتخدام  والغناء  امل��شيقى  اإىل  با�شتمرار  ال�شتماع 
اأذنني يلحق ال�شرر بطبلتي اأذين ال�لد ودماغه الذي ل يزال 

يف ط�ر النم�.

الن�م:  من  كاٍف  مقداٍر  على  ال�لد  ح�ش�ل  على  • احر�شي 
لتح�شني  الطرائق  اأف�شل  اإح��دى  ال�شليم  الن�م  روت��ني  ي�شّكل 
اأن  اخل���رباء  يعتقد  ���ش���اء.  ح��د  على  والبالغني  الأولد  ذاك���رة 
الدماغ يحّ�ل الذاكرة الق�شرية اإىل ذاكرة ط�يلة الأمد عندما 
من  ع��دد  ُيعترب  كذلك  متاماً.  وم�شرخياً  نائماً  ال�لد  يك�ن 
الن�م بالغ الأهمية لنم� الذاكرة  اأثناء  ُتفرز  الهرم�نات التي 
يف حالة الأولد. يحتاج ال�لد من 10 اإىل 12 �شاعة ن�م كل 
ال�شباح  الن�م يف  باإطالة  له  ال�شماح  يعني  اأن هذا ل  اإل  ليلة، 
ال��ن���م يف  اإىل  ال���ل��د  اأن يخلد  اأف�����ش��ل ط��ري��ق��ة  ال��ت��ايل. تبقى 
بن�شاط  التايل  الي�م  يف  �شباحه  ليبداأ  م�شاء  التا�شعة  ال�شاعة 

وحي�ية.

اإىل  الركيز  التعب  يخف�س  كافياً:  راح��ة  وق��ت  امنحيه   •
بالتعب  ي�شعر  عندما  الركيز  ال�لد  يفقد  م�شت�ياته.  اأدن��ى 
بالإنهاك  ال�شع�ر  بعد  ب�شه�لة  الن�م  يعني  ال�شديد. كذلك ل 
اأن ال�لد نام ن�ماً عميقاً. على العك�س، يحمل ال�لد التعب معه 
اإنتاجيته. لذلك احر�شي على  اإىل الأي��ام التالية، ما ي�ؤثر يف 
اأن ينجح ال�لد يف امل�ازنة بني العمل واللعب. من ال�شروري 
اأن يخ�ش�س بع�س ال�قت للت�شلية التي ل تتطلب الكثري من 
اجلهد اجل�شدي اأو الفكري والتي ي�شاركه فيها الأهل بفاعلية. 
اأو  الأل�����اح،  األ��ع��اب  اأو  الق�ش�س،  ب�شرد  م��ث��اًل،  ول���دك،  اأم��ت��ع��ي 
اإن�شاد بع�س الأغاين. ل  اأو  الدرد�شة عن املدر�شة والأ�شدقاء، 
�شمن  الفيدي�  باألعاب  الت�شلية  اأو  التلفزي�ن  م�شاهدة  تندرج 

اأ�شاليب املتعة هذه.

• احر�شي على ح�ش�له دوماً على غذاء �شحي كاٍف: يفقد 
وت��رك��ي��زه لأن���ه ي�شعر باجل�ع.  ان��ت��ب��اه��ه  غ��ال��ب��اً  ال���ل��د 
اإىل خم�س مرات ي�مياً  اأرب��ع  اأن يتناول الطعام  يجب 
كي يحافظ على م�شت�ى تركيزه عالياً ط�ال الي�م. 
مت�ازناً،  ي��اأك��ل��ه  م��ا  ك��ل  ي��ك���ن  اأن  اإىل  تنبهي  ول��ك��ن 
الطعام  بتناول  له  ا�شمحي  كذلك  ولذيذاً.  ومغذياً، 
الطعام  ط��اول��ة  اإىل  اجلل��س  منه  اطلبي  مب��ف��رده. 
م��ع ال��ع��ائ��ل��ة. ُي��ع��ت��رب احل�����ار ال���ذي ي���دور ب��ني اأف���راد 
اأثناء تناول الطعام وما يراقبه ال�لد، ف�شاًل  العائلة 
عن الغذاء الذي ي�شتمتع به، �شرورياً لتعزيز ذاكرته. 
ولكن تفادي انغما�شه يف ال�جبات ال�شريعة لأنها ل تع�د 
العك�س،  على  والفكري.  اجل�شدي  من���ه  على  فائدة  باأية 
ي�شري اخلرباء اإىل اأن املاأك�لت ال�شريعة جتعل ال�لد بليداً 
باأمل  لي�شعر  ال�لد  ت��رك  يف  هنا  النجاح  �شر  يكمن  وك�ش�ًل. 
اجل�ع، ما يعني اأن تدعيه يطلب الطعام بدل اأن تتبعي جدول 

غذاء حمدداً م�شبقاً.

منو �شحي
بالغ  اأم�����ر  ال��ط��ف���ل��ة  يف  ال��ل��ع��ب  ل��ل��ع��ب:  وق���ت���اً  ��ا  • خ�����ش�����شَ

ال�لد  يلعب  اأن  ال�شروري  من  لذلك  ال��دم��اغ.  لنم�  الأهمية 
اأو  البيت  خ���ارج  ي���م��ي��اً  ���ش��اع��ات  اأرب���ع  اإىل  ث��الث  ال�شغري م��ن 
�شخ�شيَة  عم�ماً  اللعب  يح�ّشن  اأ�شدقائه.  من  جمم�عة  مع 
ال���ل��د الأعراف  اأوج��ه��ه��ا. م��ن خ��الل��ه، يتعلم  ال���ل��د مبختلف 
التكّيف.  ومهارات  ال�شداقات،  واإقامة  والتاأقلم،  الجتماعية، 
نتيجة لذلك، ُيعترب الأولد الذين يلعب�ن بانتظام اأقل عر�شة 
يك�ن  ذكائهم  معدل  اأن  عن  ف�شاًل  املختلفة،  ال�شل�ك  مل�شاكل 
اأعلى، مقارنة مبن ل يلعب�ن خارج املنزل خالل �شن�ات ت�شّكل 
�شخ�شيتهم. كذلك ينجح ه�ؤلء الأولد يف مراحل لحقة من 
العمل. ولكن يجب  املنزل ومكان  التكّيف جيداً يف  حياتهم يف 

النظر  �شنه، بغ�س  اآخرين يف مثل  اأولد  ال�لد مع  اأن يتفاعل 
عن مكانة اأهلهم الجتماعية والقت�شادية. عالوة على ذلك، 
التي يرغب يف  الألعاب  ب��اأن يختار  ل�لدك  ت�شمحي  اأن  ينبغي 

امل�شاركة فيها واأل تفر�شي عليه ما ترينه اأنت منا�شباً.
تفقد  ق���اع��د كثرية  التي حتت�ي على  الأل��ع��اب  اأن  وت��ذك��ري   
على  وال���ذاك���رة.  ال��دم��اغ  لنم�  مفيدة  ت��ع���د  ول  امل���ِرح  وجهها 

العك�س، تثقل كاهل ولدك باإجهاد ل طائل فيه.
ي�شمن اتباعك هذه الن�شائح الب�شيطة اأن يحظى ولدك بنم� 
اأن  اأنه �شيخترب العامل كما ُيفر�س  �شحي. والأه��م من ذلك 

يختربه ولد يف مثل �شنه.

مــنــ�عــــات
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وقتًا  مي�شي  ول���دك  ك��ان  اإن 
بداًل  ال�شا�شة  اأم���ام  ط��وي��اًل 
العامل  م��ع  يتفاعل  اأن  م��ن 
احل��ق��ي��ق��ي، ف��م��ن ال�����ش��روري 
قبل  امل�����ش��األ��ة  ه��ذه  معاجلة 
يوؤكد  ح�شبما  االأوان،  ف��وات 

اخلرباء.

اأظهرت درا�شة اإ�شبانية حديثة، اأن تلوث الهواء الذي يتعر�ص له االأطفال اأثناء ال�شري من واإىل املدر�شة، قد يوؤدي اإىل بطء النمو املعريف، واأثر بال�شلب على 
قدرات الذاكرة العاملة لالأطفال.

تلوث الهواء اأثناء الذهاب اإىل املدر�شة يوؤثر على ذاكرة الأطفال

االإفراط يف ا�شتعمال االلكرتونيات يعوق تقدمه

ذاكرة الطفل.. منيها من خالل ن�شاطات حتّفز دماغه
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العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/815  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-تيكيدات�  بارمبيل بارامي�ش�ارا ب�شفته ال�شريك 
والكفيل ل�شركة �شدفة املحيط للتجارة - ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ج�ن�ش�ن ي�هنان تاريان وميثله / ي��شف حممد احمد 
رقم  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد    - احلمادي  ي��شف 
ي�م  جل�شه  لها  وح���ددت   2011/5/17 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/870  :
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/11/29 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/815  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شدفة املحيط للتجارة - ذ م م وميثلها مديرها 
ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  بارامي�ش�ارا  بارمبيل  تيكيدات�   ال�شيد/ 
امل�شتاأنف /ج�ن�ش�ن ي�هنان تاريان  وميثله / ي��شف حممد احمد ي��شف 
احلمادي -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم : 2011/870 
جتاري كلي بتاريخ 2011/5/17 وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء   امل�افق 
2017/11/29  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/1597 جتاري كلي                                                
خ�شري  عبا�س  م�شطفى   / مديرها  وميثلها   - م  م  ذ   - العامة  للتجارة  خ�شري  اخ����ان  �شركة  عليه/1-  املحك�م  اىل 
�شركة  م 3-  م  ذ   - العامة  للتجارة  اخ���ان خ�شري  �شركة  - ب�شفته كفيل و�شامن ملدي�نية  2-م�شطفى عبا�س خ�شري 
كيا�شا للتجارة العامة - �س ذ م م - وميثلها مديرها / مهدي عبا�س احتادية 4- مهدي عبا�س احتادية 6- ابراج الك�يت 
املحكمة  بان  نعلنكم  �شيد علي جاويد - جمه�ل حمل القامة  �شيد حمم�د جاويد 5-  م ح - وميثلها مديرها /  - �س 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2012/11/29  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ بنك ملي ايران بالزام املدعي عليهم 
بالت�شامن بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ 1.878.419.43 درهم ملي�ن وثمامنائة وثمانية و�شبع�ن الف واربعمائة وت�شعة 
ع�شر درهم وثالثة واربع�ن فل�س على ان يك�ن ت�شامن املدعي عليهما الثالثة والرابع يف حدود مبلغ 898.190.00 درهم 
مبلغ  حدود  يف  وال�شاد�س  اخلام�شة  عليها  املدعي  ت�شامن  ويك�ن  درهم  وت�شع�ن  ومائة  الف  وت�شع�ن  ثمامنائةوثمانية 
�شن�يا   %9 ب�اقع  بالفائدة  جميعا  والزمتهم  دره��م  وع�شرة  ومائة  الف  وخم�ش�ن  وثمانية  ت�شعمائة  دره��م   958.110.00
ال�شداد  الق�شائية احلا�شل يف 2011/9/12 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  امللزم به وذلك من  املبلغ  بالت�شامن كال بح�شب 
والزامكم بامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/357 جتاري كلي  

تيباد  ملدي�نية  و���ش��ام��ن  كفيل  ب�شفته  ���ش��ادق��ي  ا���ش��رف  �شيد  معني  حممد  �شيد   -1/ عليهم  امل��ح��ك���م  اىل 
لاللكرونيات - �س ذ م م  2- �شيد حممد مبني �شيد علي ا�شرف �شادقي ب�شفته كفيل و�شامن ملدي�نية تيباد 
لاللكرونيات - �س ذ م م  3- �شيد حممد حم�شن �شيد  ا�شرف �شادقي ب�شفته كفيل و�شامن ملدي�نية تيباد 
لاللكرونيات - �س ذ م م 4- �شب دو�شت تيم�ر مال مريى ب�شفته كفيل و�شامن ملدي�نية تيباد لاللكرونيات 
- �س ذ م م  جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/12   يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ بنك ملي ايران بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان 
درهم  الف  و�شت�ن  و�شت�ن ملي�ن وخم�شمائة  �شبعة  درهم فقط   67.560.672.81 املدعي مبلغ  للبنك  ي���ؤدوا 
املطالبة يف  تاريخ  القان�نية ب�اقع 9%  من  و�شتمائة واثنان و�شبع�ن درهم وواحد وثمان�ن فل�س والف�ائد 
2016/11/30 وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3079 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1 -  �شعيد ح�شني نيك اخر - عن نف�شه وب�شفته �شامن ل�شركة ايلفن زيرو للتجارة 2- �شركة ي�نيك�م 
املدعي / ان  �شابقا( - جمه�يل حمل القامة مبا  م  م  ذ  زي��رو للتجارة - �س  ايلفن  م )�شركة  م  ذ  املنزلية -  لتجارة الدوات 
باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/7 احلكم  اأعاله وعليه نعلنكم  بنك �شادرات ايران - فرع -  قد اقام الدع�ى املذك�رة 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري وقبل الف�شل يف امل��ش�ع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور 
باجلدول ، وتك�ن مهمته بعد الطالع على ملف الدع�ى النتقال للمدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليهم لديه 
من واقع ال�شجالت والدفاتر ونظام احلا�شب الىل على ح�شابه والط��الع على ا�ش�ل امل�شتندات  وعلى ما ع�شى ان يقدمه 
اخل�ش�م وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية ال�رقية واللكرونية املنتظمة واملرا�شالت ال�رقية واللكرونية ان وجدت لبيان 
ما مت احل�ش�ل عليه من ت�شهيالت وان�اعها وقيمتها و�شروط املنح والف�ائد ومدة ال�شداد وطريقة احت�شاب الف�ائداو الرباح 
والعم�لت وامل�شروفات واية مبالغ اخرى مع ت�شفية احل�شاب وعلى اخلبري مراعاة تاريخ غلق احل�شاب وفق اخر حركة يف 
ك�شف احل�شاب من ا�شتخدام ح�شاب املر�شد وفق الفائدة الب�شيطة امل�شار اليها و حتقيق دفاع اخل�ش�م من الناحية الفنية 
وامل�شرفية و�شحرت للخبري يف �شبيل اأداء ماأم�ريته املناط بها النتقال اىل اي جهة اخرى يرى النتقال لها ومطالعة ما 
اق�اله بغري حلف ميني وح��ددت مبلغ خم�شة الف درهم  �شماع  يلزم  املاأم�رية و�شماع من  اداء  يرى من م�شتندات تفيد يف 
كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م الثالثاء  امل�افق 

. Ch1.C.14 2017/11/28  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3231 جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليهم  /1 - علي عبدالر�شا كلزاد 2- �شركة ني�تات�س للتجارة - ذ م م  3- �شركة وحيد زاده للتجارة 
- ذ م م  4- م�شع�د حممد ر�شا وحيد زادة - عن نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة وحيد زاده للتجارة - ذ م م (  
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي بنك �شادرات ايران - فرع دبي - قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/1  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري 
، وتك�ن مهمته كالتي : الطالع  ال��دور باجلدول  وقبل الف�شل يف امل��ش�ع بندب اخلبري امل�شريف �شاحب 
على ملف الدع�ى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�ش�م - النتقال ملقرات طريف الدع�ى 
والطالع على املرا�شالت ال�رقية واللكرونية و�شرحت للخبري يف �شبيل اداء املاأم�رية النتقال اىل اي جهة 
يرى �شرورة النتقال اليها ومطالعة ما يرى من م�شتندات وحددت مبلغ �شبعة الف درهم كاأمانة على ذمة 
ح�شاب وم�شروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�شدادها خلزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م 
المانة  �شداد  عدم  حال  يف   Ch1.C.13 الربعاء  امل�افق 2017/11/8  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة

وجل�شة 2017/12/27 يف حال �شدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2700 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - برابها كار ان بامبان ب��شاكادكا رميب� فا لب  جمه�ل حمل 
ان املدعي / اميك�س )ال�شرق الو�شط( - �س م ب )م( فرع دبي -  قد  القامة مبا 
اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/15  
ان  وم��ا ع�شى  ال��دع���ى وم�شتنداتها  الط��الع على ملف  ال��ت��ايل   التمهيدي  احلكم 
يقدمه اخل�ش�م والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع 
التجارية  وال��دف��ات��ر  ال�شجالت  وج��دت  ان  والل��ك��رون��ي��ة  ال�رقية  امل��را���ش��الت  على 
املدعي  وال��زم��ت  ارب��ع��ة الف  وق��دره��ا  ام��ان��ة خ��ربة  ال�رقية واللكرونية وح���ددت 
ال�شاعة امل�افق 2017/11/22    ب�شدادها.  وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م الربعاء  

.  Ch1.C.14 30 : 8 �شباحا يف القاعة 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2896 جتاري جزئي                               

مانع  مالكها  وميثلها  ال�شيارات  لتاأجري  فا�شت  ت�  م�ؤ�ش�شة   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
 / املدعي  ان  القامة مبا  اجلن�شية- جمه�ل حمل  اإم��ارات��ي  املهريي  كدف�ر  حممد 
�شركة اخلليج للتم�يل - �س م خ  -  قد اقام الدع�ى املذك�رة اأع��اله وعليه نعلنكم 
على  الط��الع  التايل   التمهيدي  احلكم    2017/11/15 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن 
ملف الدع�ى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�ش�م والنتقال اىل مقر املدعية 
واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�شالت ال�رقية واللكرونية ان وجدت 
وقدرها  خربة  امانة  وح��ددت  واللكرونية  ال�رقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت 
الربعاء   ي���م  جل�شة  املحكمة  لها  وح���ددت  ب�شدادها.   امل��دع��ي  وال��زم��ت  الف  ع�شرة  

.  Ch1.C.14 امل�افق 2017/11/22  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2823 جتاري جزئي                               

ك���ت��ي  - جمه�ل حمل  ن��ان  ن��اراي��ا  بريا مكاندات  برا�شانت   -  1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
اقام  القامة مبا ان املدعي /اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( فرع دبي - قد 
  2017/11/15 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع���اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى 
ان  ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها  ال��دع���ى  ملف  على  الط���الع  ال��ت��ايل   التمهيدي  احلكم 
المر والطالع  لزم  ان  واملدعي عليها  املدعية  والنتقال اىل مقر  يقدمه اخل�ش�م 
التجارية  وال��دف��ات��ر  ال�شجالت  وج���دت  ان  والل��ك��رون��ي��ة  ال���رق��ي��ة  امل��را���ش��الت  على 
املدعي  وال��زم��ت  ارب��ع��ة  الف  ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا  ال�رقية واللكرونية وح���ددت 
ال�شاعة امل�افق 2017/11/22   الربعاء   ي�م  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت   ب�شدادها.  

.  Ch1.C.14 30 : 8 �شباحا يف القاعة 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اإعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/1215   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-الجتاهات لتجار ال�ق�د - �س ذ م م 2- �شيخ حممد �شريف دركا�س ك�نهي 
احمد / ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير الجتاهات لتجارة ال�ق�د - ذ م م وب�شفته �شامن 
�شخ�شي للقر�س 3- ك��شي للنقل العام - �س ذ م م - ب�شفتها �شامنة القر�س  جمه�يل حمل 
اأقام  ب��رودا وميثله / �شعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  قد  القامة مبا ان املدعي/ بنك 
عليك الدع�ى وم��ش�عها  الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهم ب�شداد مبلغ 
ال�شداد  وحتى   2017/5/23 تاريخ  12% من  ب�اقع  والفائدة  دره��م(   22.092.781.73( وق��دره 
التام ومبلغ 1.000.000 درهم كتع�ي�س تكميلي والزامهم الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة و �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق  
اأو من  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة     2017/12/13

ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3513  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جي ا�س كي انرنا�شي�نال للتجارة العامة - ذ م م 2- �شيد 
ن��شاد اقبال  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ امل�شنع ال�طني للبال�شتيك 
- �س م م وميثله / �شعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم(   188.160( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها 
والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام   وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق  2017/12/6   ال�شاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3539  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شرييت ميدل اي�شت - �س م ح - مكتب متثيل  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �شركة ميدي�شت ميتلز - �س م ح وميثلها مديرها/ خرم رم�شان 
الدع�ى  اأق���ام عليك  ق��د    - ال�شام�شي  ال���زري  ع��ب��داهلل حممد علي  خ���اج��ه وميثله / 
ت���ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )75.600  بان  املدعي عليها   بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
ب�اقع  القان�نية  الفائدة  اإم��ارات��ي( مع  دره��م  و�شتمائة  الف  و�شبع�ن  دره��م( )خم�شة 
)12%( من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2014/11/15 وحتى ال�شداد التام مع الزام 
املدعي عليها بكافة الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة ي�م 
الحد  امل�افق  2017/11/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/552  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اأب� كار ح�شن احمد 2- �شيف الرحمن حبيب الرحمن  جمه�يل 
���س ذ م م - ف��رع دبي  امل��دع��ي/ �شركة بيت البرجي الطبية -  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  -  قد  الريامي  وميثله / ح�شن علي مطر 
درهم(   554.471.12( وقدره  مببلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام 
والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام و �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الأحد  امل�افق  
2017/11/26  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2135  جتاري كلي               

اأ�شامه حممد ح�شني ن�شار  جمه�ل حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1- 
املدعي/ ريا�س احمد اجلرد وميثله / عبداهلل ي��شف احمد اأن�هي اآل نا�شر   قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها  الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي قيمة املدي�نية 
الثابتة مب�جب ال�شيكات ارقام )من 250322 اىل 250335 وقدرها 1.600.000 درهم 
ومبلغ 50.000 درهم عن التع�ي�س عن ال�شرر مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من 
لها  وح��ددت  وامل�شاريف.    الر�ش�م  الزامه  مع  التام  ال�شداد  حتى  المتناع  تاريخ 
 Ch1.B.8 جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2017/11/27  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/829  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- عبدالعزيز حممد �شامل احمد خريطان املري  
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك اب�ظبي التجاري   قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مببلغ وقدره /= 1.653.131.60 
دره����م - وال��ف��ائ��دة وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف والت����ع����اب.  وح����ددت لها 
جل�شة ي�م الحد  امل�افق  2017/11/26   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اإعادة اإعالن بالن�شر يف الدعوى اأحوال �شخ�شية رقم 2017/75 

)باللغة العربية(        
 اىل املدعي عليه : ال�شيد ح�شن ال�شيد حممد / اجلن�شية : م�شر 

حيث ان املدعية : نعيمه لزعر / اجلن�شية : املغرب 
اأع��اله لذا يقت�شي  اقامت عليك لدى املحكمة دع�ى اح���ال �شخ�شية املذك�رة 
عليك احل�ش�ر اأمام هذه املحكمة يف ال�شاعة الثامنة والن�شف  من ي�م الثالثاء  
امل�افق 2017/12/12 م.   ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر اأو عدم اإر�شال وكيل عنك 

يف ال�قت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى يف غيابك
رئي�س ق�شم االأحوال ال�شخ�شية        
مرمي الكديد                  

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30231/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  عمر فرحان جاويد   .    
درهم   )24،724.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن���ع )  ( من  دب��ي   /  O رق��م ) 23607/ خ�ش��شي/  ال�شيارة  التنفيذية على 
كافة  املنذر مع حفظ  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل   ) �شنرا -�شال�ن  ني�شان 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30598/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد عارف عمر   .    
درهم   )26،904.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن���ع )  ( من  دب��ي   /  O رق��م ) 44138/ خ�ش��شي/  ال�شيارة  التنفيذية على 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة   ) -�شال�ن  تيدا  ني�شان 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30236/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد اقبال �شالم عبدال�شالم .       
درهم   )42،575.82( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 33503/ خ�ش��شي/ K / دبي ( من ن�ع ) مازدا 
3 – �شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30190/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد علي تع�ي�س عبدالعليم   .    
درهم   )35،270.27( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 75009/ خ�ش��شي/ I / دبي ( من ن�ع ) ت�ي�تا 
حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة   ) ك�رول-�شال�ن 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30188/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  كاما لواثي عدير ي�شينجي ارا�شيجي .       
درهم   )27،560.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن�ع م��ن   ) دب��ي   /  Q خ�ش��شي/   /27239  ( رق��م  ال�شيارة  على   التنفيذية 
املنذر مع حفظ  ياري�س - هات�شباك( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل   ) ت�ي�تا 

كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30600/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد عدنان حممد مقب�ل .       
درهم   )70،683.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن���ع )  ( من  دب��ي   /  N رق��م ) 31076/ خ�ش��شي/  ال�شيارة  التنفيذية على 
LXI- �شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ  ه�ندا اك�رد 

كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30189/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد خالد عبداحلميد   .    
درهم   )53،106.11( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ن�ع م��ن   ) دب��ي   /  P خ�ش��شي/   /60755  ( رق��م  ال�����ش��ي��ارة  على   التنفيذية 
 ) ه�ندا اك�رد - �شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21 
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )30175/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  خمتار احمد �شديق احمد   .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )23،633.23( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - ن�ع )ت�ي�تا كامري  ( من  دبي   /  Q ال�شيارة رقم ) 51753/ خ�ش��شي/ 
�شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4692  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ووتر لينك للمالحة - ذ م م   جمه�ل حمل القامة 
اأق��ام عليك  مبا ان طالب التنفيذ/ ي�شري احمد حممد م�شطفى   قد 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )89958(
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  مبلغ 6518  درهم ر�ش�م خلزينة 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/9960  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه /1- اأغريبزن�س ي�نايتد - م د م �س  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / ميت�شاهيت ت�شيجاي نيجا�س - قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )73656 درهم( وتذكرة 
ع�دة مببلغ )2000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة ي�م 
  Ch1.A.5 الثالثاء امل�افق 2017/11/28  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1831  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ميدان �شيتي ك�رب�ري�شن  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مالتي ف�رمز - �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل 
بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد   - املال 
والتكافل مببلغ وقدره )1.125.317 درهم ( الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل 
وحتى  ال�شتحقاق   ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�ش�م 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س  امل�افق  2017/12/14  ال�شاعة 9.30 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  �س بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3550  جتاري جزئي              
ان  الق��ام��ة مبا  بيما  جمه�ل حمل  راه  اه��ن  1- على ر�شا  املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ �شركة مداين للتجارة وميثله / عبداحلكيم حبيب من�ش�ر بن حرز -  
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد 
�شن�يا   %12 والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   333.140(
ال��ت��ام وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف والتعاب.   ال�����ش��داد  ت��اري��خ ال�شتحقاق  وح��ت��ى  م��ن 
وحددت لها جل�شة ي�م الحد  امل�افق  2017/12/17  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2239  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- طالل بن �شليمان بن عبدالعزيز الغنيم 2- عادل بن حمد بن عبدالرحمن 
احل�شيني - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته ممثال عن / تيبان للتط�ير العقاري - ذ م م 3- ح�شني 
غاتى غايب اجلب�ري 4- �شركة تبيان للتط�ير العقاري - �س ذ م م  جمه�يل حمل القامة مبا 
الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  م   قد  م  ذ  وامل��ق��اولت -  ال�شم�س للهند�شة  املدعي/ �شركة  ان 
املطالبة الق�شاء ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2017/34 عقاري مع الزام املدعي عليهم 
( درهم م�شافا  للمدعية مبلغ )68.969.561.91  ي���ؤدوا  بان  بينهم  والت�شامم فيما  بالت�شامن 
وامل�شاريف  والر�ش�م  التام  ال�شداد  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  اليها 
والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�شة ي���م الرب��ع��اء  امل���اف��ق  2017/12/6  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2441   تنفيذ جتاري  
ح  م  �س   - ا���س  اأي جي  اي تي جل�بال �شريفي�شز   �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
- ذات م�ش�ؤولية حم��دودة 2- �شعيد ح�شني نيك اأخر - ب�شفته مدير اأي تي 
اإبراهيمي - �شامنة   اآب��ادي  جل�بال �شريفي�شز و�شخ�شة 3- مهدية عبا�س تاج 
اي��ران وميثله /  التنفيذ/بنك �شادرات  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب 
احمد علي مفتاح �شالح الزعابي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6119613.25( درهم بالت�شامن 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  والتكافل اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15  الج��راءات 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1858   تنفيذ جتاري  
امل��ري  جمه�ل حمل  فا�شل خلفان  ���ش��ده/1- خالد خلفان  املنفذ  اىل 
 - ال�شيارات  لتاأجري  رود  روي��ال  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
اأقام  ق��د  اآل نا�شر   ان���ه��ي  ذ م م و وميثله / ع��ب��داهلل ي��شف احمد  ���س 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )451092( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/105 بيع عقار مرهون    
و�شامن  كفيل  ب�شفته   - برافين�شاندرا  ك�مار  بانكاج  كي�شرووال  �شده/1-  املنفذ  اىل 
�شركة هاريت للتجارة العامة - م م ح   جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
م�����ش��رف اأب���ظ��ب��ي ال���ش��الم��ي ومي��ث��ل��ه / حم��م��د عي�شى ���ش��ل��ط��ان ال�����ش���ي��دي   قررت 
املطالبة وقدرها  ل�شداد قيمة  بتاريخ 2017/11/14  اعالنكم  حمكمة دبي البتدائية 
)1.457.500( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قان�ن الجراءات املدنية ) ن�ع 
العقار : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 62 - رقم البلدية - 485 - 
346 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شيتادل تاور - رقم العقار : 1506 - رقم الطابق : 

15 - امل�شاحة : 99.92 مر مربع( 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8901  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �شعيد فاروقي خلدمات احلرا�شة ���س.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حمزة عزيز عزيز الرحمن قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )30500 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB176589341AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   1500(
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س امل�افق 2017/11/23 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9889  عمايل جزئي

جمه�ل  ����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  حممد  1-نياز   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /فرهاد ح�شني احمد ح�شني قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26984 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB177547487AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س امل�افق 2017/11/23 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11062  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نفت ايفنت ماجنمنت جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /

عروج ر�ش�ى �شيد حممد ر�شا نق�ى قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   80699( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB178134324AE:ال�شك�ى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/12/4 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10827  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  ع��ارف لالعمال  ب��ن  1-�شعد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق����ام ع��ل��ي��ك الدع�ى  ���ش��ج��د حم��م��د �شليم ق��د  الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /و���ش��ي��م 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8360 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB178008076AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2017/11/22 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10736  عمايل جزئي

املدعي / ان  الق��ام��ة مبا  بيتزا جمه�ل حمل  تبيل  / 1-راون���د  عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  �شديق  عبدالرحمن  داوود 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   23925( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB174499177AE:ال�شك�ى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م 
لذا  القا�شي  مبكتب  �س   08.30 ال�شاعة   2017/12/6 امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9964  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الندى والن�ر ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
اأق���ام عليك الدع�ى  ق��د  ال���ك��ي��ل  ال�شباعي  امل��دع��ي /ع��ب��ده خ��ريي ع��ب��ده  ان  مب��ا 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18365 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB177734631AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   2000(
�س   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/12/12 امل����اف���ق  ال��ث��الث��اء  ي����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7994  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-البحر واجل� للتخلي�س �س.�س.م جمه�ل حمل القامة 
املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  عبداملراد  /زمل��ى  املدعي  ان  مبا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )26800 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1500 درهم( 
والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB175751784AE  وحددت لها 
القا�شي  مبكتب  �س   08.30 ال�شاعة   2017/12/7 امل�افق  اخلمي�س  ي�م  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4656  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمه�ل  اىل املنفذ �شده/1- حيزوم للمن�ش�جات والقم�شة 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي را م��شي ا�شماعيل قد اأقام  
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12213( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ش�م خلزينة  دره��م   )1068( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4615  تنفيذ عمايل 

املنفذ �شده/1- مطعم له���ري جيت جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
ان طالب التنفيذ/�شلمان �شليم حممد �شليم قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5966( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )724( 
درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3976  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- �شتاندرد تيك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد نعيم حممد حنيف قد اأقام  
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة بال�شافة  التنفيذ  وقدره )7302( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش���م  دره��م   )786( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4663  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- الفجر خلدمات ال�ق�د ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/امنه �شامي عبدالرازق  خمي�س وميثله:حممد عبيد خلفان 
الر�شة ال�ش�يدي قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )99967( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )4614( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3468 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-اي�جيني� ل�باتينك� جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/حممد فهر عبدالرحمن كال� وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل 
اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك���رة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدع�ى  خمري قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )57069( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2849 تنفيذ جتاري  
حمل  جمه�ل  ال��ن��اب���ده  عبيد  علي  �شلطان  ���ش��ده/1-اح��م��د  املنفذ  اىل 
الهاجري  ابراهيم  عبدالرحمن  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
وميثله:احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل ال ب�عميم قد اأقام عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )369805( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3017 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-ح�شام احمد ح�شني الزير جمه�ل حمل القامة مبا 
وميثله:ب�شار  ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الف��اق  التنفيذ/دانة  طالب  ان 
عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )163363( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3514 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-�ش�يت�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
عمر  وميثله:عبدالرحمن  علي  بن  علي  التنفيذ/م�ؤ�ش�شة  طالب  ان  مبا 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك  عبداهلل خمري قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )679335( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3388 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-م�شنع المارات لل�رق املحدودة جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اين�ك للتجارة والت�زيع �س.ذ.م.م وميثله:امريه 
را�شد حممد �شامل ال�شريدي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
وق��دره )5889328.42( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

ي�شتمر على مدار يومني حتت �شعار: اأيقظ روحك الريادية
»ال�شارقة لإدارة الأ�شول« ت�شارك

 يف مهرجان ال�شارقة  لريادة الأعمال
•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�ش�ل، الذراع ال�شتثمارية حلك�مة ال�شارقة، 
لريادة  ال�شارقة  مهرجان  واأع��م��ال  فعاليات  يف  وم�شاركتها  رعايتها  ع��ن 
الأعمال الذي ينظمه مركز ال�شارقة لريادة الأعمال “�شراع”، خالل ي�مي 

21 و22 ن�فمرب اجلاري، يف نادي ال�شارقة للج�لف والرماية.
امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  احل�طي،  اإبراهيم  �شعادة  قال 
اأن نك�ن حا�شرين وم�شاركني  ال�شارقة لإدارة الأ�ش�ل: ي�شعدنا  يف �شركة 
يف اأع��م��ال وف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ادة الع���م���ال، ح��ي��ث �شيك�ن 
بالإ�شافة  بنا،  خا�شة  من�شة  خ��الل  من  مميزة  م�شاركة  املهرجان  يف  لنا 
لهذا  رعايتنا  ت��اأت��ي  احل���ط��ي:  وت��اب��ع  امل��ه��رج��ان.  لهذا  رعايتنا  جانب  اإىل 
املهرجان يف اإطار تعزيز العالقة ال�شراتيجية مع مركز ال�شارقة لريادة 
خ�ش��شاً اأن ذلك ين�شجم مع ت�جهات وخطط ال�شركة،  العمال “�شراع”، 
ويتناغم مع ا�شراتيجيات واأجندة حك�مة ال�شارقة التي ت�ؤكد على اأهمية 
التن�شيق والتعاون بني امل�ؤ�ش�شات والهيئات واجلهات من اأجل ال�شتمرار يف 
اإيجاباً على خمرجات العمل. ونحن على  الرتقاء يف الأداء، ومبا ينعك�س 
ثقة باأن املهرجان �شيخرج بنتائج مهمة مليئة بالتميز والبتكار والبداع، 
ويحقق اأهدافه بكفاءة واقتدار ليبني عليها من اأجل املزيد من النجاحات 
امل��ه��رج��ان �شي�شكل فر�شة  اأن  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة.   ول��ف��ت احل���ط��ي  ال����دورات  يف 
خ�ش��شاً  وامل��ج��الت،  القطاعات  خمتلف  م��ن  الأع��م��ال  رواد  للقاء  مهمة 
�شيك�ن حمطة  وبالتايل  اأف�شل اخل��ربات،  فيه  �شيك�ن عن�اناً جتتمع  اأن��ه 
ريادة  ع��امل  واملقرحات اخلالقة يف  وامل��ب��ادرات  والأف��ك��ار  التجارب  لتبادل 
من  املبتكرة.  والأفكار  امل�شروعات  اأ�شحاب  تكرمي  اإىل  بالإ�شافة  الأعمال، 
�شراع:  الأعمال  لريادة  ال�شارقة  مركز  مدير  املدفع،  جنالء  قالت  جانبها 
ومب�شاركة اأكرث من  ياأتي املهرجان حتت �شعار: “اأيقظ روحك الريادية”، 
وامل�شتثمرين  احلك�ميني  وال�شركاء  الأع��م��ال  رواد  من  �شخ�شية   1500
على  ال�ش�ء  ت�شليط  بهدف  الأع��م��ال،  ري���ادة  بعامل  املهتمة  وال�شخ�شيات 
الرياديني  لحت�شان  مم��ي��زات  م��ن  متتلك  وم��ا  ال�شارقة  اإم���ارة  اإمكانيات 
واأعمالهم يف �شتى املجالت.، واأو�شحت اأن املهرجان ومركز �شراع املنظم له، 
ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، رئي�س هيئة  يحظى بدعم كبري من 
ال�شارقة لال�شتثمار والتط�ير �شروق، رئي�س مركز ال�شارقة لريادة الأعمال 
�شراع، ويعترب من�شة مثالية  للت�ا�شل والت�شال وعقد ال�شراكات ما بني 
رواد الأعمال وم�شتثمرين حمتملني اإىل جانب ال�شتفادة من ال�شخ�شيات 
الريادية البارزة امل�شاركة يف املهرجان. اإىل ذلك، يعترب مهرجان ال�شارقة 
اأحد  لريادة الأعمال، الذي ينظمه مركز ال�شارقة لريادة الأعمال “�شراع”، 
ال�شبل املهمة التي من خاللها يعمل املركز على تكرمي اأ�شحاب امل�شروعات 
القائمة، وحتفيز رواد الأعمال اأ�شحاب الأفكار امل�شتنرية وال�اعدة، و�شيك�ن 
املهرجان حمطة �شن�ية للقاء املخت�شني واملهتمني يف عامل ريادة الأعمال.  

»نا�شداك دبي« تطلق عقودا م�شتقبلية 
على اأ�شهم »اإعمار للتطوير العقاري«

•• دبي-وام:

اإعمار للتط�ير العقاري  اأنها �شت�شيف �شركة  اأعلنت ب�ر�شة نا�شداك دبي 
ال�شركة لأ�شهمها يف �ش�ق دبي  اإدراج  امل�شتقبلية مبجرد  اإىل �ش�ق عق�دها 
اأن هذا  دبي  نا�شداك  واأو�شح  املقرر غدا.  الأويل  العام  الطرح  املايل عقب 
الإجراء �شيمكن امل�شتثمرين من تداول العق�د امل�شتقبلية على اأ�شهم �شركة 
اإعمار للتط�ير من اأجل حتديد مراكزهم بناء على الن�شاط املحتمل ل�شعر 
الرافعة  من  ال�شتفادة  للم�شتثمرين  �شيتيح  ذلك  اأن  اإىل  ولفتت  ال�شهم. 
املالية مل�شاعفة العائد املايل لعمليات تداول العق�د امل�شتقبلية مبا يتجاوز 
ا�شتثماراتهم الأولية لعدة مرات م�شرية اإىل ان �شعاع كابيتال �شت�شنع �ش�قا 
للعق�د امل�شتقبلية لأ�شهم �شركة اإعمار للتط�ير من اأجل ت�شهيل ال�شي�لة.

العق�د  اإ���ش��دار  اإن   : دب��ي  لنا�شداك  التنفيذي  الرئي�س  علي  حامد  وق��ال 
اإدراجها  مبجرد  دب��ي  يف  ال��رائ��دة  العقارية  ال�شركات  اإح��دى  يف  امل�شتقبلية 
وتتميز  بكفاءة  تعمل  دب��ي  يف  املالية  ل��الأ���ش���اق  التحتية  البنية  اأن  ي���ؤك��د 
اإعمار  اإن  واأ�شاف  امل�شتثمرين.  احتياجات  لتلبية  ال�شتجابة  يف  بال�شرعة 
يف  امل�شتقبلية  العق�د  ل�ش�ق  العمق  من  مزيدا  ت�شيف  العقاري  للتط�ير 
النم� من  اآخذة يف  امل�شتثمرين  نا�شداك دبي بينما ت�شتفيد جمم�عة من 
املن�شة للم�شاركة يف عمليات البيع وال�شراء ل�شعر اأ�شهم العق�د امل�شتقبلية 
اأرب��اح عند انخفا�س الأ�شهم وكذلك عند  مبا يف ذلك القدرة على حتقيق 
ارتفاعها. من جهته قال ف�ؤاد طارق خان مدير عام �شركة �شعاع كابيتال اإن 
تزويدنا خلدمات �شناعة ال�ش�ق على العق�د الآجلة اخلا�شة ب�شركة اعمار 
للتط�ير �شي�ؤمن للم�شتثمرين قدرة ا�شتثنائية على ال�شتفادة من ه�ام�س 
جذابة لأ�شعار البيع وال�شراء وبالتايل امل�شاركة باطمئنان يف ن�شاط ال�ش�ق 
الإماراتية  ال�ش�ق  م�شت�ى  على  ن�شاطا  ال�ش�ق  �شانعي  اأك��رث  وب��شفها 
�شتثابر �شعاع كابيتال على تقدمي هذه اخلدمة املتخ�ش�شة لدعم من� �ش�ق 
وتعزيز  تط�ير  يف  وامل�شاهمة  دبي”  “نا�شداك  ب�ر�شة  يف  الآجلة  العق�د 

مكانة اأ�ش�اق راأ�س املال يف دولة الإمارات .

»الفوعة « ت�شتلم 100 األف طن 
متور من املزارعني يف مو�شم 2017 

•• اأبوظبي- وام: 

األف   100  - ل�شناعات  التابعة  ال�شركات  اإح��دى   - الف�عة  �شركة  ت�شلمت 
 12 الذي امتد من   2017 الت�ش�يق لعام  التم�ر خالل م��شم  طن من 

اأغ�شط�س اإىل 31 اأكت�بر املا�شي.
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأحبابي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �شعادة  وق��ال 
ال��دول��ة قام�ا  اأن��ح��اء  األ��ف م���زارع م�ن خمتل�ف   18 ي��ق��ارب  اأن م��ا  الف�عة 
بت�ش�يق التم�ر لدى 8 مراكز جمهزة ل�شتالم التم�ر.. م�شيفا اأن الف�عة 
حر�شت على ت�شخري كافة الإمكانيات وتقدمي اخلدمات والت�شهيالت التي 

تخدم املزارعني.
واأ�شاف انه يتم �شرف الدفعات املالية للمزارعني ب�شكل منتظم ليتمكن�ا 
من ال�شتفادة منها خالل امل��شم يف ت�فري احتياجات املزرعة.. م�شريا اأنه 
بلغ اإجمايل الدفعات امل�شروفة منذ بدء امل��شم وحتى الدفعة ال�شابقة ما 
يقارب 506 ماليني درهم و�شيتم �شرف م�شتحقات املزارعني عن ت�ش�يق 

مت�رهم خالل الفرة القادمة.

حمدان بن حممد ي�شهد اجلل�شة الفتتاحية الر�شمية ملنتدى دبي العاملي لإدارة امل�شاريع

اللجنة الدائمة للتنمية القت�شادية يف عجمان  تطلع على اخلطة ال�شرتاتيجية للمنطقة احلرة
•• عجمان ـ الفجر 

� رئي�س  تراأ�س �شعادة م. عبداهلل امل�يجعي 
يف  القت�شادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة 
ع��ج��م��ان، اأع���م���ال اجل��ل�����ش��ة احل���ادي���ة ع�شر 
للتنمية  ال��دائ��م��ة  للجنة  اجل����اري  ل��ل��ع��ام 
التنفيذي  للمجل�س  التابعة  القت�شادية 
ب��ع��ج��م��ان، ح��ي��ث ت��ن��اول��ت اجل��ل�����ش��ة عددا 
امل��������ش����ع���ات ع���ل���ى راأ����ش���ه���ا اخلطة  م����ن 
واأه���م  احل����رة  للمنطقة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
خ���ط���ط ت���ط����ي���ر ال���ق���ط���اع ال�������ش���ي���اح���ي يف 

الإمارة.
ح�����ش��ر اجل��ل�����ش��ة اع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة  ال�شيخ 
اأحمد  و���ش��امل  النعيمي  �شقر  ب��ن  �شلطان 
ال�ش�يدي وعلي عي�شى النعيمي ويافع عيد 
اأحمد  وفي�شل  اجل��زي��ري  و���ش��ال��ح  ال��ف��رج 

النعيمي ومقرر اللجنة خ�لة اليا�شي، كما 
ح�شر اجلل�شة ممثل�ن عن املنطقة احلرة 

يف عجمان و دائرة التنمية ال�شياحية.
عبداهلل  �شعادة  رح��ب  اجلل�شة  ب��داي��ة  ويف 
امل���ي��ج��ع��ي ب��احل�����ش���ر ورف����ع ا���ش��م��ى اآي���ات 
اللجنة  اأع�شاء  با�شم  والتربيكات  التهاين 
مقام  اإىل  القت�شادية،  للتنمية  الدائمة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شم�  �شاحب 
�شاحب  مقام  واإىل  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد  اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  واإىل  دب����ي  ح��اك��م 
ع�ش�   ، النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
واإخ�انهم  ، حاكم عجمان  الأعلى  املجل�س 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شم�  اأ���ش��ح��اب 
اإىل  بالتهنئة  ت��ق��دم  كما  الم�����ارات،  ح��ك��ام 

�شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
اىل  و  ال��ع��ه���د،  اول��ي��اء  واإىل  عهد عجمان 
ال�طني  ال��ي���م  مبنا�شبة  الإم����ارات  �شعب 

ال� 46. 
وا�شتعر�شت اجلل�شة اخلطة ال�شراتيجية 
روؤية  م��ع  تت�افق  وال��ت��ي  احل��رة  للمنطقة 
اإم������ارة ع��ج��م��ان وروؤي������ة دول�����ة الم������ارات، 
خالل  تت�شمن  ان��ه��ا  اخل��ط��ة  واأو����ش���ح���ت 
ال�شتثمارات  قيمة  زي���ادة   2018 ال��ع��ام 
للم�شاهمة ب�شكل اأكرب يف الناجت الجمايل 
لالإمار والدولة، م��شحة زيادة النم�  يف 
احلرة  باملنطقة  اجلديدة  الرخ�س  اأع��داد 
5119 رخ�شة خالل  اإىل  بحيث ارتفعت 
خالل   4491 ب���  م��ق��ارن��ة   2016 ال��ع��ام 

العام 2015.
البتكار  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  اخل���ط���ة  و�����ش����ددت 

ي�����ش��ب يف �شعادة  وال��ت��ط���ر مب���ا  امل�����ش��ت��م��ر 
على ج�دة  ينعك�س  الذي  المر  م�ظفيها 
و�شرورة  للمتعاملني  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
القت�شادية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  ال�����ش��راك��ة 
بيئة  ايجاد  يعزز  مبا  الدوار  يف  والتكامل 
وتقدمي  باملرونة  تتميز  جاذبة  ا�شتثمارية 
خمتلف ان�اع الت�شهيالت املمكنة مبا يلبي 
المارة  داخ���ل  الع��م��ال  جمتمع  تطلعات 

واملقبلني على ال�شتثمار فيها.
واأو�شحت اخلطة اخلا�شة باملنطقة احلرة 
�شيتم  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  ال��ق��ط��اع��ات  اه���م 
الركيز عليها ملا متتلكه اإمارة عجمان من 
مق�مات ومنها قطاعات ال�شحة والعالم 
وقطاع  وامل�����ش��روب��ات  وامل��اأك���لت  والتعليم 

ال�شيارات امل�شتعملة.
احلك�مي  الأداء  اجلل�شة  وت��ن��اول��ت  ه���ذا 
الول  للن�شف  الخ�شر  القت�شاد  ملح�ر 
م���ن ال���ع���ام اجل�������اري، م���ن خ����الل اه����داف 
الإمارة بتنمية قطاعات القت�شاد الخ�شر 
و تهيئة بيئة تناف�شية جاذبة لال�شتثمار و 

بناء مق�مات اقت�شاد منتج.
تط�ر  اآل��ي��ات  اجلل�شة  اع��م��ال  تناولت  كما 
وجعل  عجمان  لإم���ارة  ال�شياحي  القطاع 
متخ�ش�شة  ���ش��ي��اح��ي��ة  وج���ه���ة  ع���ج���م���ان 
متتاز  التي  ال�شياحية  الفر�س  وا�شتغالل 

بها الإمارة.
���ش��ع��ادة عبداهلل  اأث��ن��ى  ويف خ��ت��ام اجل��ل�����ش��ة 
وحر�شها  ال��ل��ج��ن��ة  دور  ع��ل��ى  امل���ي��ج��ع��ي 
القت�شادي  القطاع  وا�شتدامة  من���  على 
والتي   ،2021 عجمان  روؤي���ة  يخدم  مب��ا 
تركز على “جمتمع �شعيد ي�شاهم يف بناء 
متميزة  حك�مة  حتفزه   ، اأخ�شر  اقت�شاد 

من�شجمه مع روح الحتاد«.

الإمارات للتحكيم يناق�ض 
النزاعات يف عقود النقل البحري

•• دبي -وام:

�شل�شلة  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ن��اق�����ش��ت اجل��ل�����ش��ة 
الإم�������ارات  م���رك���ز  م���ع  “اإفطار  ن������دوات 
ام�س  اأقيمت  التي  البحري”  للتحكيم 
النزاعات يف  العاملي  امل��ايل  دب��ي  يف مركز 
املتحدث  وتناول   . البحري  النقل  عق�د 
ورئي�س  ���ش��ري��ك  ت��ري��ك���يل  األ��ي�����ش��ان��درو 
و�شركاه  في�شت  �شركة  يف  ال�شحن  ق�شم 
النقاط  ب��دب��ي  القان�نية  لال�شت�شارات 
�شياغة  عند  عليها  الركيز  يجب  التي 
مالك  يتم بني  ال��ذي  القان�ين  الت��ف��اق 
ال�شفينة والتاجر. من جهته اأ�شار ماجد 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  ب�شري  ب��ن  عبيد 
ب��الإن��اب��ة والأم���ني ال��ع��ام ملركز الإم���ارات 
النقل  ع��ق���د  اأن  اإىل  البحري  للتحكيم 
ب��ال��غ��ة لعمليات  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ح��ري مت��ث��ل 
ال�����ش��ح��ن ال��ت��ج��اري وال���ن���زاع���ات يف هذا 
املجال. ولفت اإىل التزام مركز الإمارات 
احل�ار ح�ل  بت�شهيل  البحري  للتحكيم 
م��ث��ل ه����ذه ال���ن���زاع���ات م���ا ي�����ش��ه��م ب�شكل 
الي�مية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ري  يف  اإي���ج���اب���ي 
وي�شمن  املنطقة  يف  ال��ب��ح��ري  بالقطاع 
لهذا  والزده����ار  النم�  حتقيق  ا�شتمرار 
ال��ق��ط��اع احل��ي���ي. ي��ذك��ر اأن���ه م��ن املقرر 
 2017 ل�شنة  الأخ�����رية  اجل��ل�����ش��ة  ع��ق��د 
“ اإف��ط��ار م��ع مركز  ن���دوات  م��ن �شل�شلة 
 12 يف  البحري”  للتحكيم  الإم������ارات 
متحدثني  مب�����ش��ارك��ة  امل��ق��ب��ل  دي�����ش��م��رب 
العاملي حيث تدور  امل��ايل  من مركز دبي 
اجلل�شة ح�ل تنفيذ قرارات التحكيم من 

خالل حماكم مركز دبي املايل العاملي.

الب�شر وت�فري �شبل الراحة والطمئنان 
اأثنى �شم�ه على  وال�شالمة للنا�س. كما 
الذي  العاملي  املنتدى  ه��ذا  تنظيم  فكرة 
ي��الق��ي اإق���ب���ال م��ت��زاي��دا ع��ام��ا ب��ع��د عام 
وم�شاركة وا�شعة من داخل دولة الإمارات 
هيئة  بجه�د  �شم�ه  م�شيدا  وخارجها.. 
ال�طنية  واجلهات  وامل�ا�شالت  الطرق 
اإي��ج��اب��ي يف  ب�شكل  ت�شهم  ال��ت��ي  ال��راع��ي��ة 
وامل�ؤمترات  املنتديات  ه��ذه  مثل  اإجن���اح 

العاملية املتن�عة.
 - احل��ف��ل  خ��ت��ام  يف   - ل�شم�ه  والتقطت 
ال�ش�ر التذكارية مع الفائزين باجلائزة 
ورئي�س واأع�شاء جلنة حتكيمها ورئي�س 
برئا�شة  اأم���ن���ائ���ه���ا  جم��ل�����س  واأع���������ش����اء 
املهند�س مطر حممد الطاير وع�ش�ية 
خرباء واأكادمييني حمليني م�شه�د لهم 

بخرباتهم وكفاءتهم العالية.

•• دبي -وام:

�شهد �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
اجلل�شة  دب��ي  عهد  ويل  مكت�م  اآل  را�شد 
الفتتاحية الر�شمية ملنتدى دبي العاملي 
�شباح  ان��ط��ل��ق  ال����ذي  امل�����ش��اري��ع  لإدارة 
1500 خبري  ام�س يف جمريا بح�ش�ر 
وم��ه��ن��د���س وم��دي��ر م��ن دول���ة الإم����ارات 
يف  م�شاركة  واأجنبية  عربية  دول��ة  و36 
هذا احلدث ال�شن�ي الذي تنظمه هيئة 
الطرق وامل�ا�شالت يف دبي بالتعاون مع 
وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية  الدوائر  عدد من 
امل��ح��ل��ي��ة وم���ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س كرعاة 

وم�شاركني.
�شم�  ج��ان��ب��ه  واإىل   - ���ش��م���ه  و����ش���اه���د 
ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكت�م رئي�س 
ل��ل��ط��ريان ال��رئ��ي�����س الأعلى  ه��ي��ئ��ة دب���ي 

واحل�ش�ر  الإم�����ارات  ط���ريان  ملجم�عة 
امل�شاريع  جممل  ح���ل  م�ش�را  فيلما   -
التط�يرية والتنم�ية التي تنفذها دبي 

خا�شة م�شاريع البنية التحتية.
كما �شاهد �شم�ه وامل�شارك�ن يف املنتدى 
م�شرية  ح���ل  مرئيا  عر�شا  وال�شي�ف 
امل��ن��ت��دى ال����ذي ان��ط��ل��ق ب��ت���ج��ي��ه��ات من 
4 �شن�ات وت�شمن التعريف  �شم�ه منذ 
لإدارة  حم���م���د  ب����ن  ح����م����دان  ب���ج���ائ���زة 

امل�شاريع.
عقب ذلك .. اعتلى �شم� ال�شيخ حمدان 
ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت���م ويل 
واإىل جانبه  الرئي�شية  املن�شة  دبي  عهد 
�شعادة مطر حممد الطاير املدير العام 
ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
وامل�ا�شالت .. حيث كرم �شم�ه الفائزين 
لإدارة  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان  ج���ائ���زة  يف 

التي ت�شتهدف  امل�شاريع بدورتها الأوىل 
ال���دويل وت��ت���زع على  جمتمع الأع��م��ال 
والفريق  الأف����راد  ه��ي  رئي�شية  ف��ئ��ات   3
املبتكر وامل�ؤ�ش�شات املعنية باإدارة امل�شاريع 

وبرامج حمافظ امل�شاريع.
اأجم����د  امل���ه���ن���د����س   .. وامل����ك����رم�����ن ه����م 
ال�شباطات من اململكة العربية ال�شع�دية 
ال��ف��ائ��ز ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى ال��ف��ردي بجائزة 
اأف�شل مدير م�شروع مبتكر .. فيما فاز 
امل��ه��ن��د���س الأمل����اين ج����ن دن��ه��ي��� بجائزة 
م�شاريع  اإدارة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  اأف�������ش���ل 

مبتكر.
ف��ه��� فريق  ال��ف��ائ��ز  املبتكر  ال��ف��ري��ق  اأم���ا 
�شين�شيناتي  ج��ام��ع��ة  م���ن  ل����ب  ه��اي��رب 
الأم���ري���ك���ي���ة ف��ي��م��ا ك���ان���ت ج����ائ����زة فئة 
الفكرة  امل�شاريع  باإدارة  املعنية  امل�ؤ�ش�شات 
ن�����ش��ي��ب منظمة  امل��ب��ت��ك��رة ف��ك��ان��ت م���ن 

الدولية  وال���ع���ل����م  وال��ث��ق��اف��ة  ال��رب��ي��ة 
م�ؤ�ش�شة  ف������ازت  ب��ي��ن��م��ا  ال��ي���ن��ي�����ش��ي��ف 
ب��ج��ائ��زة الفكرة  الإم�����ارات ل��الت�����ش��الت 
املبتكرة يف اإدارة برامج امل�شاريع .. فيما 
اإدارة حمافظ امل�شاريع من  كانت جائزة 

ن�شيب بروج الإماراتية.
الفائزين  ه��ن��اأ  دب�����ي..  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��� 
ج�ائزها  جم��م���ع  يبلغ  ال��ت��ي  بجائزته 
اأمريكي  دولر  ملي�ن  ن�شف  م��ن  اأك��رث 
وحث جميع الأفراد وامل�ؤ�ش�شات واجلهات 
ح�ل  امل�شاريع  تنفيذ  على  ال�شلة  ذات 
العامل خا�شة يف دولة الإمارات على بذل 
املزيد من اجله�د والإتيان باأفكار مبتكرة 
التنمية  م�����ش��اري��ع  يف  ت�����ش��ه��م  وخ���الق���ة 
مراعية ع�امل ال�شالمة وحماية البيئة 
املدن وحاجة املجتمعات  وم�اكبة تط�ر 
ملثل هذه امل�شاريع التي ت�شاعد يف اإ�شعاد 
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املال والأعمال

دورة تدريبية يف املحا�شبة ال�شريبية 
للقيمة امل�شافة مبالية عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت دائرة املالية بعجمان دورة تدريبية يف املحا�شبة ال�شريبية للقيمة 
امل�شافة  القيمة  ب�شريبة  احلك�مية  اجلهات  تعريف  اىل  هدفت  امل�شافة، 

واآخر م�شتجدات الت�شريعات ال�شريبية يف الدولة.
اأن  بالدائرة  احلك�مية  احل�شابات  اإدارة  مدير  جا�شم  حممد  ال�شيد  واأك��د 
دورات  بتنظيم  بعجمان  املالية  دائ��رة  التزام  اإط��ار  يف  ياأتي  ال��دورة  تنظيم 
الدوائر  خمتلف  يف  املاليني  امل�ظفني  ك��ف��اءات  تدعم  وه��ادف��ة  متخ�ش�شة 
القرارات  لت�اكب  مهاراتهم  وتنمي  اأدائ��ه��م  وت��ط���ر  احلك�مية  واجل��ه��ات 
القيمة  �شريبة  تطبيق  م�عد  اق��راب  مع  خا�شة  امل�شتجدة  القت�شادية 

امل�شافة يف الأول من �شهر يناير 2018.
رئي�س  ال��ق��ادر  عبد  حمم�د  م�شطفى  الدكت�ر  قدمها  ال���دورة  اأن  واأو���ش��ح 
بينها،  من  خمتلفة  حماور  وتناولت  الأ�شبق،  امل�شرية  ال�شرائب  م�شلحة 
املفاهيم الأ�شا�شية وتعريفات �شريبة القيمة امل�شافة واآثارها القت�شادية 
احلك�مية  اجل��ه��ات  م��ن  املطل�بة  وال���ش��ت��ع��دادات  املت�قعة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
واخلا�شة، اإ�شافة اىل اآلية ا�شرداد ال�شريبة من قبل اجلهات احلك�مية 

والالئحة التنفيذية وحتليل املنافع والتكلفة.
واأ�شار اأن مالية عجمان ت�شعى اىل تط�ير منظ�مة العمل املايل احلك�مي 
علمية  اأ�ش�س  على  تق�م  وف��ق منهجية  عالية  كفاءة  ذات  ك���ادر  خ��الل  من 
الف�رية  وامل�شاندة  الدعم  تقدمي  على  ال��دائ��رة  حر�س  م���ؤك��دا  وقان�نية، 
ملختلف  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  م��ن  ومتكينها  لتعريفها  احلك�مية  للجهات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات، وال��ت��ك��ي��ف م���ع خم��ت��ل��ف امل�����ش��ت��ج��دات ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى املحلي 

والحتادي.

جهاز  كا�شف لالأ�شعار يف راأ�ص اخليمة   300
د. ها�شم النعيمي : تثبيت اأ�شعار 

»1200« �شلعة العام 2018
••  راأ�س اخليمة- الفجر

وزارة  يف  امل�شتهلك  حماية  اإدارة  مب�شعى  اخليمة  راأ����س  يف  ال��ت��ج��ار  رح��ب 
القت�شاد الهادفة لركيب “3000” جهاز كا�شف لالأ�شعار داخل اأ�ش�اق 
م�شاكل  على  الق�شاء  بغية  ال��دول��ة  اأ���ش���اق  وبقية  اخليمة  راأ����س  ومتاجر 

ازدواجية الأ�شعار يف بع�س اأ�ش�اق الدولة.
النعيمي،  ها�شم  الدكت�ر  القت�شاد  وزارة  يف  امل�شتهلك  حماية  اإدارة  مدير 
ك�شف عن بدء تثبيت “300” جهاز يف اأ�ش�اق مدينة راأ�س اخليمة وبقية 
ازدواجية  م�شكلة  على   لل�شيطرة  عملية  كخط�ة  ال��دول��ة  اإم���ارات  اأ���ش���اق 

اأ�شعار الب�شائع يف بع�س تلك املتاجر و الت�شهيل على امل�شتهلكني.
وياأتي هذا الجراء يف اأعقاب �شكاوى امل�شتهلكني التي وردت اىل اإدارة حماية 
امل�شتهلك من جميع اإمارات الدولة مفادها وج�د اختالف يف اأ�شعار ال�شلع 

ما بني الأرفف وكاونرات الدفع يف بع�س املراكز التجارية.
وبح�شب النعيمي اأن الإدارة �شت�ا�شل تثبيت املزيد من اأجهزة ك�شف الأ�شعار 
 ”3000“ ب�شكل تدريجي يف جميع منافذ البيع يف الدولة و�ش�ًل حتى 

جهازاً.
 ”40“ الأخ��ري مع ممثلي  اجتماعها  اتفقت يف  الإدارة  ،ان  النعيمي  وقال 
العام املقبل   ”1200“ اأ�شعار  راأ���س اخليمة على تثبيت  مركزاً جتارياً يف 
بزيادة بلغت “%20” مقارنة بعدد ال�شلع التي مت تثبيتها العام اجلاري.

تثبيت  مت  التي  املختلفة  ال�شتهالكية  ال�شلع  ع��دد  جمم�ع  اأن  واأ���ش��اف، 
اأ�شعارها يف جميع اأ�ش�اق الدولة بلغت حتى الأن اأكرث من “5000” �شلعة 

غذائية ومنزلية خمتلفة.
�شدد  الم��ارة  التجارية يف  املراكز  اأن الجتماع مع ممثلي  النعيمي  تابع  و 
املزمع   ”5%“ بقيمة  امل�شريات  �شريبة  بقيمة  الل��ت��زام  ���ش��رورة  على 
لتفادي  الأ���ش��ع��ار  يف  للمغالة  ال��ل��ج���ء  دون  املقبل  ال��ع��ام  مطلع  تطبيقها 
تعر�شهم للعق�بات والغرامات املالية الكبرية لفتا اىل ان وزارة القت�شاد 
دعت جميع التجار وم�ش�ؤويل منافذ البيع بالتجزئة يف الدولة للت�شجيل يف 
برنامج هيئة ال�شريبة الإلكروين ب�شكل جماين لت�شهيل عملية التعامل 

معهم بخ�ش��س قان�ن �شريبة امل�شريات اجلديدة.

تريليون درهم اأ�شول   2.639
اجلهاز امل�شريف نهاية اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

�شامال  ال��دول��ة  امل�شريف يف  ل��دى اجل��ه��از  امل�شرفية  الأ���ش���ل  اإج��م��ايل  بلغ 
القب�لت امل�شرفية 2.639 تريلي�ن درهم تقريبا خالل �شهر اكت�بر من 
2.643 تريلي�ن درهم يف �شهر �شبتمرب الذي  العام اجل��اري مقارنة مع 

�شبق.
وارتفع اجمايل الإئتمان امل�شريف اىل 1.584 تريلي�ن درهم تقريبا خالل 
�شهر اكت�بر بزيادة ن�شبتها %2 مقارنة مع 1.58 تريلي�ن درهم يف �شهر 
�شبتمرب الذي �شبق وذلك وفقا لأحدث الإح�شاءات التي اأ�شدرها امل�شرف 

املركزي ام�س.
وخالل �شهر اكت�بر ارتفع اجمايل ال�دائع مبقدار 4.6 مليار درهم وذلك 
نتيجة زيادة مبقدار 9 مليارات درهم يف ودائع املقيمني يف حني انخف�شت 

ودائع غري املقيمني مبقدار 4.4 مليار درهم .
املتداول  النقد  ي�شمل  ال��ذي  النقد ن1  اأن عر�س  املركزي  امل�شرف  واعلن 
حتت  واحل�شابات  اجل��اري��ة  واحل�شابات  النقدية  ال���دائ��ع   + البن�ك  خ��ارج 
دره��م خالل  488.9 مليار  %6 من  بن�شبة  ارتفع  البن�ك  الطلب لدى 
انخف�س  ح��ني  يف  اكت�بر  �شهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   492 اىل  �شبتمرب 
من   1% بن�شبة  النقدية  �شبه  ال���دائ��ع  ي�شمل  ال���ذي  ن2  النقد  ع��ر���س 
درهم  تريلي�ن   1.2441 اىل  �شبتمرب  دره��م خالل  تريلي�ن   1.2572

مع نهاية �شهر اأكت�بر.
اما على م�شت�ى عر�س النقد ن3 الذي ي�شمل ودائع احلك�مة لدى البن�ك 
العاملة وامل�شرف املركزي فقد ارتفعت بن�شبة %6 من 1.458 تريل�ين 

درهم يف �شبتمرب اىل 1.4673 تريل�ن درهم يف نهاية �شهر اأكت�بر.

من�شور بن حممد يفتتح »مرا�شي ميناء را�شد« لل�شياحة البحرية والرتفيهية

بالتعاون مع منظمة ال�شياحة العاملية

»القت�شاد« تنظم الن�شخة الثانية من برنامج اإعداد القادة يف قطاع ال�شياحة

بالتعاون مع منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

وزارة املالية تنظم ور�شة عمل بعنوان »التطبيق العملي للتطورات التي طراأت على اتفاقية جتنب الزدواج ال�شريبي«

خمتلفة  م��ش�عات  الربنامج  ويتناول 
كل عام تهدف اإىل تكامل املهارات القيادية 
وال��ث��ال��ث من  ال��ث��اين  لل�شفني  وامل��ه��ن��ي��ة 
املحلية  احلك�مية  اجل��ه��ات  يف  العاملني 
جانب  اإىل  ال�����ش��ي��اح��ة،  ب��ق��ط��اع  امل��ع��ن��ي��ة 
ال�شياحي  اخل��ا���س  القطاع  ع��ن  ممثلني 

و�شركات الطريان. 
وبعد النجاح الذي حققته الدورة الأوىل 
�شخ�شاً   30 من  اأك��رث  فيها  �شارك  التي 
م���ن دول����ة الإم�������ارات وع����دد م���ن ال����دول 
العام  ن�شخة  رك��زت  والعربية،  اخلليجية 
الرقمي  الت�ش�يق  م��ه��ارات  على  احل��ايل 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه الب���ت���ك���اري���ة يف ال���روي���ج 
للمق�شد ال�شياحي من خالل ور�س عمل 
تفاعلية وحلقات نقا�شية تعقد على مدى 

اأيامه التدريبية الثالثة.
���ش��ع��ادة حم��م��د خ��م��ي�����س املهريي،  وق����ال 
م�����ش��ت�����ش��ار وزي�������ر الق���ت�������ش���اد ل�������ش����ؤون 
ال�شياحة، اإن الربنامج يهدف اإىل تنمية 
ال���ط��ن��ي��ة وحت�����ش��ني م�شت�ى  ال�����ش��ي��اح��ة 
وبناء  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  اخل�����دم�����ات  ت���ق���دمي 
يف  املتمكنة  امل���اط��ن��ة  الب�شرية  ال��ق��درات 
هذا املجال، وذلك ان�شجاماً مع حمددات 
مكانة  بتعزيز   2021 الإم�����ارات  روؤي����ة 
ال�جهات  اأف�شل  كاإحدى  الإم��ارات  دول��ة 
ال�شياحية امل�شتدامة يف املنطقة والعامل.

القادة  اإع��داد  برنامج  اأن  �شعادته  واأو�شح 
تنفذها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  اأه���م  م��ن  يعترب 
وزارة القت�شاد لتلبية احتياجات القطاع 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت وزارة القت�شاد، ممثلًة بالربنامج 
الثانية  ال��ن�����ش��خ��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة،  ال���ط��ن��ي 
قطاع  يف  ال���ق���ادة  اإع������داد  “برنامج  م���ن 
الي�م  حتى  ي�شتمر  وال���ذي  ال�شياحة”، 
 22 ن���ف��م��رب اجل������اري، مب�����ش��ارك��ة   21
والرويج  الت�ش�يق  مديري  من  �شخ�شاً 
ال�شياحي يف الهيئات املحلية امل�ش�ؤولة عن 
قطاع ال�شياح بكل من اأب�ظبي وال�شارقة 
وعجمان،  وال���ف���ج���رية  اخل��ي��م��ة  وراأ��������س 
اإ�شافة اإىل ممثلني عن القطاع ال�شياحي 
ال�شع�دية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن  ك��ل  يف 

ومملكة البحرين.
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ال���ربن���ام���ج حت���ت مظلة 
 Emirates مبادرة الإمارات لل�شيافة
العام  ال�������زارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي   Host
التدريب  م��رك��ز  وال���ت���ي مت��ث��ل  امل��ا���ش��ي، 
امل�شت�ى  على  ال�شياحة  قطاع  يف  املهني 
لتعزيز  ال����زارة  الحت���ادي، �شمن جه�د 
قدرات القطاع وتط�ير طاقاته الب�شرية 
التعاون  اإط�������ار  يف  وذل������ك  وامل���ع���رف���ي���ة، 
العاملية  ال�شياحة  منظمة  مع  والتن�شيق 
و”م�ؤ�ش�شة  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
 Themis ال�������ش���ي���اح���ي���ة«  ث���ي���م���ي�������س 
والتي  لها،  التابعة   Foundation
تعد الذراع التدريبية امل�ش�ؤولة عن تنفيذ 
برامج التدريب املهني للعاملني يف قطاع 

ال�شياحة يف الدول الأع�شاء باملنظمة.

ال�شريبية، والتعاون املثمر الذي يربط دولة 
القت�شادي  التعاون  منظمة  م��ع  الإم����ارات 

والتنمية يف املجالت ال�شريبية. 
حاجي  ي�ن�س  �شعادة  �شرح  ال�شدد  هذا  ويف 
اخل���ري – وكيل ال����زارة ب��اأن ه��ذه ال�ر�شة 
الإقليمي  ال���ت���ع���اون  م����ب����ادرة  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي 
ب�شاأن  ال��ع��م��ل  ور�����س  م���ن  �شل�شلة  ل��ت��ق��دمي 
ال�شرائب الدولية، حيث قامت وزارة املالية 
والتنمية  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  وم��ن��ظ��م��ة 
ال��ت��ف��اه��م للفرة  ب��ال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى م���ذك���رة 
الرابعة من 2016 -2018، والتي تن�س 
يتعلق  فيما  الفنية،  امل�شاعدات  ت�فري  على 
ب��ات��ف��اق��ي��ات ال�����ش��رائ��ب والأم��������ر الأخ����رى 
ال��دول��ي��ة يف منطقة  ب��ال�����ش��رائ��ب  امل��رت��ب��ط��ة 
اإبقاء  مع  واآ�شيا،  واإفريقيا  الو�شط  ال�شرق 
باأحدث  وم��ع��رف��ة  دراي����ة  ع��ل��ى  املنطقة  دول 
التط�رات وامل�شتجدات اخلا�شة بال�شيا�شات 
هذا  ح����ل  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل  ال�شريبية 

ال�شاأن.
القت�شادية  ب��ال��ع��الق��ات  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اد 
وال��ت��ج��اري��ة امل�����ش��رك��ة ب��ني دول���ة الإم�����ارات 
املالية  وزارة  ت�شعى  وال��ت��ي  املنطقة،  ودول 
ذات  امل���ج���الت  ك��اف��ة  لت�شمل  ت��ع��زي��زه��ا  اإىل 
امل�شلحة امل�شركة. وقال �شعادته : “جنحت 
املفاو�شات  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�شريبي  الزدواج  جت��ن��ب  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ل��ى 
 113 على  الت�قيع  مت  حيث  ال��دخ��ل،  على 
على  ال�شريبي  الزدواج  لتجنب  ات��ف��اق��ي��ة 
الدولة  �شركاء  والتي �شملت معظم  الدخل، 

•• دبي-الفجر: 

ب��ت��ح��ق��ي��ق مبادئ  ال��ت��زام��ه��ا  م���ن  ان���ط���الق���اً 
القت�شاد  وح��م��اي��ة  وال���ع���دال���ة  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
تبادل  ح�ل  ال�عي  م�شت�ى  ورف��ع  ال�طني، 
وبناء  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  ل���الأغ���را����س  امل��ع��ل���م��ات 
م���ؤه��ل��ة وفاعلة  ���ش��ري��ب��ي��ة  خ�����ربات  ���ش��ب��ك��ة 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  دول  ب��ني 
التعاون مع خمتلف  اأطر  وت�طيد  اأفريقيا، 
وزارة  نظمت  والقليمية،  العاملية  املنظمات 
املالية ور�شة عمل بعن�ان “التطبيق العملي 
جتنب  اتفاقية  على  ط��راأت  التي  للتط�رات 
منظمة  مع  بالتعاون  ال�شريبي”  الزدواج 
 ،OECD والتنمية  القت�شادي  التعاون 
وذل����ك خ���الل ال��ف��رة م��ن 20 وح��ت��ى 22 

ن�فمرب يف فندق كراون بالزا يف دبي.
ي��شف  ال�شيد  بح�ش�ر  العمل  ور�شة  عقدت 
حممد بن حجر نائب مدير اإدارة العالقات 
اأكرث  وم�شاركة  الدولية،  املالية  واملنظمات 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  دول  ع���ن  مم��ث��ل   60 م���ن 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا وممثلني عن بع�س 

اجلهات الحتادية واملحلية ذات العالقة. 
ورح���ب ال�شيد ي������ش��ف حم��م��د ب��ن ح��ج��ر يف 
م�شتهل ال�ر�شة باحل�ش�ر من دول املنطقة 
واملنظمة ومتنى لهم اإقامة م�فقة يف بلدهم 
الثاين دولة الإمارات العربية املتحدة وثمن 
ال�ر�شة  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  احل�����ش���ر  ت��ع��اون 
ال���ت���دري���ب���ي���ة اخل���ا����ش���ة ب��ال��ت��ج��ن��ب ال�����دويل 
لالتفاقيات  الأمثل  وال�شتخدام  لل�شرائب 

ال�شياحي يف اجل�انب املتعلقة بالتدريب 
والت�عية ونقل املعرفة وتبادل اخلربات، 
والبتكار  ال�����ري�����ادة  م��ف��اه��ي��م  وت���ع���زي���ز 
والإب���������داع وت����ظ���ي���ف ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا يف 
وتاأهيل  القطاع،  ن�عي يف  تط�ر  اإح��داث 
ال��ك��ف��اءات ال���ط��ن��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى قيادة 
الدولة.  يف  ال�شياحية  التنمية  م�شرية 
الربنامج  ي��ع��ت��م��د  امل����ه����ريي:  واأ�����ش����اف 
اأجندة متن�عة املحاور كل عام مبا ي�اكب 
ال�شائدة  والجت��اه��ات  امل�شتجدات  اأح��دث 
يف  وي�شاهم  ع��امل��ي��اً،  ال�شياحة  تط�ير  يف 

واخلدمات  املمار�شات  باأف�شل  التعريف 
م�شاهمة  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ق��ط��اع،  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
التكن�ل�جيا والبتكار يف تعزيز تناف�شية 
ال�شياحية  الأ����ش����اق  خمتلف  يف  ال��دول��ة 
ال����ع����امل، وه����� م���ا ت���رك���ز ع��ل��ي��ه دورة  يف 
تطبيقات  ع��رب  �شيما  ول  احل���ايل  ال��ع��ام 
م�شرياً  ال��رق��م��ي،  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ت�����ش���ي��ق 
لل�شياحة  ال���ط��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل 
ثيمي�س  م���ؤ���ش�����ش��ة  م����ع  ح���ال���ي���اً  ي��ن�����ش��ق 
الربنامج،  الثالثة من  للن�شخة  لالإعداد 
الأول  ال��رب��ع  اإط��الق��ه��ا خ��الل  واملخطط 

الت�ازن  بذلك  ال����زارة  لتحقق  التجاريني، 
اأو  اإع��ف��اء  ال���دول، عرب  تلك  القت�شادي مع 
ا�شتثمارات الدولة  تخفي�س ال�شرائب على 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  وم����ؤ����ش�������ش���ات  ال�����ش��ي��ادي��ة 
و�شركات الطريان ال�طنية العاملة يف النقل 

الدويل.«
اأوكلت  20 كانت قد  ال�  وحيث اأن جمم�عة 
التعاون القت�شادي والتنمية مهمة  ملنظمة 
احلل�ل  وو�شع  الف�ائد  لنتقال  اآلية  اإيجاد 
امل��م��ك��ن��ة، واع���راف���اً ب���ال���دور ال��رئ��ي�����ش��ي من 
املنظمة باأهمية التعاون والتفاهم، من خالل 
ملبادئ  ال�شليم  والتطبيق  الإقليمي،  احل���ار 
ال�شريبية،  واملعاهدات  الدولية  ال�شرائب 
ف��ق��د مت و���ش��ع ب��رن��ام��ج ور���ش��ة ال��ع��م��ل هذه 
ليتطرق اإىل جمم�عة من الق�شايا الهامة 

�شاملة  ال�����ش��ري��ب��ي��ة،  ب���امل���ج���الت  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
لالتفاقية املتعددة الأطراف لتنفيذ التدابري 
تاآكل  ملنع  ال�شريبية  بالتفاقيات  املتعلقة 
واآخر  الأرب��اح،  وحت�يل  ال�شريبية  الق�اعد 
ال��ت��ط���رات ب�����ش��اأن ات��ف��اق��ي��ة جت��ن��ب الزدواج 
ال�شريبي، مع مناق�شة جمم�عة من الأفكار 
واخلا�شة  للحدود  العابرة  ال�شرائب  ح�ل 
باملعامالت الرقمية وخيارات معاجلتها، اإىل 
لتحديث  الأط��راف  متعددة  ال�ثيقة  جانب 

املعاهدات ال�شريبية احلالية.
و�شدد �شعادته على التزام وزارة املالية بتفعيل 
م�����ش��ارك��ة دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
والإقليمية،  العاملية  املنظمات  يف  ومتثيلها 
القت�شادي  التعاون  منظمة  مقدمتها  ويف 
بال�شيا�شات  املرتبطة  املجالت  يف  والتنمية 

•• دبي-وام:

افتتح �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن حممد بن را�شد اآل مكت�م 
“ ال�جهة  را���ش��د  ميناء  “ مرا�شي  م�شروع  ام�س  �شباح 

العاملية اجلديدة لل�شياحة البحرية والرفيهية.
وي�شمل امل�شروع - الذي يقام على عدة مراحل - مرا�شي 
اليخ�ت واملراكب وتت�شع لأكرث من خم�شة اآلف مر�شى 
 500 الأوىل  امل��رح��ل��ة  م��راح��ل ت�شم  ث���الث  ع��ل��ى  ت��ق��ام 
والثالثة  الثانية  املرحلتني  ا�شتكمال  وي��ج��ري  مر�شى 
خالل  النهائية  املرحلة  يف  مر�شى  األ��ف   20 اإىل  لت�شل 
�شكنية  من�شاآت  امل�شروع  �شي�شمل  كما   . القادمة  ال�شن�ات 
من�شاآت  اإىل  اإ���ش��اف��ة  البحرية  ال��ط���اق��م  اأع�����ش��اء  ت��خ��دم 
البحرية  ال��ط��ائ��رات  رح���الت  ل�شتقبال  وق�شم  فندقية 
اإىل املناطق  اإمارة دبي وخارجها  ال�شغرية املتنقلة داخل 
ال�شاحلية. وقام �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن حممد بن را�شد 
اآل مكت�م بعد الفتتاح بج�لة �شملت اأرجاء امل�شروع رافقه 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شليم  بن  اأحمد  �شلطان  خاللها 
رئي�س  العاملية  دب��ي  م�انئ  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س 
ا�شتمع  امل�انئ واجلمارك واملنطقة احلرة حيث  م�ؤ�ش�شة 
امل�شاريع  ع��ن  وت��ف��رده  امل�شروع  م��راف��ق  ع��ن  ل�شرح  �شم�ه 
ال�شياحية الأخرى ودوره يف تعزيز القطاع ال�شياحي عرب 
واآف��اق م�شتقبلية.  بروح ع�شرية  البحري  الراث  اإحياء 
را�شد  ميناء  يف  باإقامته  العاملية  دب��ي  م���ان��ئ  ب���داأت  وق��د 
قبل �شنتني عرب بي اآند اأو - الذراع الت�شغيلي مل�انئ دبي 
العاملية يف قطاع املرا�شي - ويقام امل�شروع على م�شاحة 13 
ال�شياحية  املرافق  من  العديد  وي�شم  مربعا  مرا  كيل� 

املتكاملة  الرفيهية  وامل��دي��ن��ة  وال��روي��ح��ي��ة  والبحرية 
ب�اقع  م���زع��ة  ر�شيفا    646 ي�شم  كما  ك��ي���ب.  مارينا 
55 مرا  اأقل من  421 ر�شيفا خلدمة املراكب بط�ل 
اجل��اف وط�ل  التخزين  ر�شيفا خلدمة مراكب  و185 
اأقل من 15 مرا و40 ر�شيفا للمراكب بط�ل اأكرث من 
55 مرا اإ�شافة اإىل منزالني اأحدهما بعر�س 10 اأمتار 
والثاين بعر�س 20 مرا بجانب 19 مر�شى متخ�ش�شة 
U ومنطقة تخزين حلفظ الق�ارب ت�شبح  A اإىل  من 
وجهة لليخ�ت والق�ارب القادمة من اخلارج. ويتما�شى 
م�شروع مرا�شي ميناء را�شد مع ت�جيهات �شاحب ال�شم� 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
بتطبيق  “رعاه اهلل”  دبي  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س 
دبي الي�م ما �شتطبقه مدن العامل بعد 10 �شن�ات حيث 
البحرية  ال�شياحة  م��ن  ج��دي��دة  م���ج��ة  امل�����ش��روع  يج�شد 
فبالإ�شافة  ال��ع��امل  يف  ن���ع��ه��ا  م��ن  وال��ف��ري��دة  املتكاملة 
واجلمارك  امل�انئ  م�ؤ�ش�شة  �شمت  الرئي�شي  امل�شروع  اإىل 
جمهزة  حم��الت  اإىل  احل��اوي��ات  بتح�يل  جديدا  ابتكارا 
الرفيهية  املدينة  كي�ب  مارينا  يف  واملقاهي  للمطاعم 
التي حتت�ي على اأكرث من 14 مطعما ومقهى متن�عة 
والتايلندية  والإيطالية  الهندية  العاملية  املطاعم  م��ن 
وامل���خ���ب����زات الأم��ري��ك��ي��ة وال��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ج��ان��ب ع���دد من 
البحرية  بامل�شتلزمات  املتخ�ش�شة  وامل��ت��اج��ر  امل��ح��الت 
الراغبني  للم�شتثمرين  ح��اوي��ات  داخ���ل  جتهيزها  يتم 
و�شتزود   . فيها  وامل��ح��الت  املطاعم  لإق��ام��ة  با�شتئجارها 
لألعاب  وم�شاحات  متط�رة  ترفيهية  ب��شائل  املنطقة 
الأطفال بهدف ا�شتقطاب الزائرين اليها. وت�جه �شلطان 

�شاحب  اإىل  بال�شكر   - املنا�شبة  بهذه   - �شليم  بن  اأحمد 
متابعته  على  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
احلثيثة لتفا�شيل امل�شروع منذ اأكرث من عامني ووق�فه 
امل�شتمر على �شري العمل به مما كان له الأثر ال�ا�شح يف 
احلفاظ على ريادته وتط�يره ب�شكل كامل وفق ت�شاميم 
جلميع  الرفيه  مق�مات  ك��ل  جتمع  الفخامة  يف  غاية 
�شرائح ال�شياحة العاملية واملحلية.  واأكد اأن مرا�شي ميناء 
ال�ش�اطئ  ل�شياحة  يد�شن مرحلة جديدة  الذي   - را�شد 
واليخ�ت يف دبي - يج�شد ت�جيهات �شم�ه يف املحافظة 
ع��ل��ى ت��ف���ق��ن��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الإجن������ازات ب�ترية 
�شريعة يف ظل التحديات الإقليمية حيث يحيي الراث 
ال��ب��ح��ري لإم�����ارة دب���ي وي���رب���ط ب���ني امل��ا���ش��ي واحلا�شر 
وينتقل اإىل امل�شتقبل مب�قعه الفريد بالقرب من املعامل 
التاريخية والأ�ش�اق التقليدية يف اإمارة دبي وت�شاميمه 
م�ؤ�ش�شة  اإن  �شليم  ابن  وقال  البتكارية.  وفكرته  الرثية 
امل�انئ واجلمارك واملنطقة احلرة �شريك رئي�شي يف دعم 
التي  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  عرب  الإم���ارات  اقت�شاد 
تعي تفعيل كل القطاعات القت�شادية حيث يقدم امل�شروع 
اجلديد من�ذجا رائدا يف ال�شتثمار الأمثل للم�انئ عرب 
اإقامة املن�شاآت ال�شياحية اجلديدة يف ميناء را�شد يف دبي. 
ومرا�شي  ال�شفن  وحمطات  اجلديد  امل�شروع  اأن  واأ�شاف 
والراحة وهي  الرفاهية  اأف�شل م�شت�يات  اليخ�ت ت�فر 
ال�شياح  اإ���ش��ع��اد  ت�شمن  ال��ت��ي  ك��اف��ة  ب��اخل��دم��ات  جم��ه��زة 
القادمني اإىل دبي عرب الرحالت البحرية والباحثني عن 
الإمارات  جمتمع  اإىل  اإ�شافة  خمتلفة  ترفيهية  جتربة 
را�شد  ميناء  اأن مرا�شي  اإىل  .. م�شريا  امل��ج��اورة  وال��دول 

جانبه  م��ن  ال��ف��اخ��رة.  لل�شياحة  ج��دي��د  م��ف��ه���م  يعك�س 
 - اآن��د  بي  ملرا�شي  التنفيذي  الرئي�س  املناعي  قال حممد 
املرا�شي -  العاملية يف قطاع  دبي  مل�انئ  الت�شغيلي  ال��ذراع 
جذب  يف  ي�شهم  امل�شروع  اإن  را�شد  مليناء  التنفيذي  املدير 
ال�شتثمارات الأجنبية وتعزيز ال�شياحة يف الدولة ب�شكل 
ع��ام واإم����ارة دب��ي ب���ج��ه خ��ا���س مل��ا يحت�يه م��ن مميزات 
ترفيهية واإمكانات عالية خا�شة ال�شياحة البحرية والتي 

�شهدت من�ا جيدا يف دبي.

اإعداد  ب��رن��ام��ج  وي��ع��د   .2018 ع��ام  م��ن 
تدريبية  دورة  ال�شياحة  قطاع  يف  ال��ق��ادة 
القيادة  اأ�ش�س  تر�شيخ  على  تركز  مكثفة 
وال��ت���ا���ش��ل يف جم���ال ال�����ش��ي��اح��ة خالل 
ن��ظ��ري��ة وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ويهدف  م��ق��ارب��ات 
واملهارات  باملعارف  امل�شاركني  تزويد  اإىل 
تعزيز  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده��م  ال��ت��ي  والأدوات 
مفه�م القيادة يف القطاع، طبقاً لفل�شفة 
امليثاق الدويل لأخالقيات ال�شياحة، كما 
الق�شايا  مل��ن��اق�����ش��ة  م��ه��م��ة  من�شة  مي��ث��ل 

املتعلقة بهذا املفه�م.

اأوا�شر  وتعزيز  العامة،  واملالية  ال�شريبية 
ال�شراكة ال�شراتيجية التي تربطهما. 

التعاون  منظمة  اع��رف��ت  ���ش��ع��ادت��ه:  وق���ال 
الذي  ال��رائ��د  ب��ال��دور  والتنمية  القت�شادي 
ال�شرق  الإم�������ارات يف م��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ع��ب��ه دول����ة 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا، لناحية بناء �شبكة 
تعاون  وي���اأت���ي  وف��ع��ال��ة،  م��ت��ط���رة  �شريبية 
ب��الن�����ش��ج��ام مع  امل��ن��ظ��م��ة  امل��ال��ي��ة م��ع  وزارة 
لإبراز  ال��ه��ادف��ة  احلك�مية  ال�شراتيجية 
العاملية،  ال�شاحة  يف  الإي��ج��اب��ي  ال��دول��ة  دور 
ورفع ترتيبها يف امل�ؤ�شرات الدولية، وبهدف 
التدريب  وب���رام���ج  �شيا�شة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
وتدريب  القدرات  لبناء  باملنظمة،  اخلا�شة 
�شمن  امل��ال��ي��ة،  الإدارة  جم���ال  يف  ال��ك��ف��اءات 

الدولة ودول املنطقة.
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املال والأعمال
حتت رعاية حممد بن را�شد 

قمة املعرفة 2017 تنطلق اليوم مب�شاركة 105 متحدثني من 23 دولة

�شهيل املزروعي : الأ�شواق بحاجة اإىل متديد خف�ض اإنتاج النفط

الطاير يلتقي وفدا من �شركة »اإجني« الفرن�شية

•• دبي -وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت  الثالثاء  الي�م  تنطلق 
را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال���زراء حاكم دبي 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شم�  وبت�جيهات  اهلل”  “رعاه 
مكت�م رئي�س م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكت�م للمعرفة .. فعاليات “ 
قمة املعرفة 2017 “ التي تنظمها م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكت�م 
ال�شناعية  وال��ث���رة  “املعرفة  �شعار  حت��ت  ال��راب��ع��ة  ب��دورت��ه��ا  للمعرفة 

الرابعة” وت�شتمر ي�مني يف مركز دبي التجاري العاملي.
يف  دول��ة   23 م��ن  105 متحدثني  م��ن  اأك��رث  م�شاركة  القمة  وت�شهد 
املتجددة يف جمالت  الروؤى والأفكار  امل�شارك�ن  جل�شاتها حيث يطرح 
الث�رة ال�شناعية الرابعة اإىل جانب تبادل اخلربات وا�شتعرا�س اأف�شل 
ال�شناعية  الث�رة  اأبعاد وركائز  القمة  تناق�س جل�شات  املمار�شات.. كما 
الرابعة اإ�شافة اإىل تاأثرياتها العميقة التي طالت كافة ج�انب احلياة 

مبا فيها الجتماعية والقت�شادية واملعرفية والثقافية. وت�شلط قمة 
وانعكا�شاتها  ال�شناعية  ال��ث���رات  تاريخ  على  ال�ش�ء   2017 املعرفة 
على عمليات �شنع القرار مع نظرة م�شتقبلية على م�شرية هذه الث�رة 
واأبرز نتائجها واإجنازاتها يف جمالت الإعالم والتكن�ل�جيا والتعليم 
وامل�شتقبل  ال�شطناعي  الذكاء  اإىل جانب حم�ر  والقت�شاد  وال�شحة 

الإن�شاين الروب�تي. 
املعرفة  “م�ؤ�شر  نتائج  جل�شاتها  يف  القمة  ت�شتعر�س  اأخ��رى  جهة  من 
اأطلقته  ال��ذي  العامل  م�شت�ى  على  ن�عه  من  الأول  امل�شروع  العاملي” 
املتحدة  الأمم  برنامج  م��ع  ال�شراتيجية  �شراكتها  �شمن  امل�ؤ�ش�شة 
الإمنائي بهدف ر�شد ال�اقع املعريف على م�شت�ى دول العامل ومب�شاركة 
م�شادر  م��ن  133متغريا  امل���ؤ���ش��ر  ي�شم  حيث  131دولة  م��ن  اأك���رث 

خمتلفة مع اعتماد ق�اعد �شارمة يف عملية اإدراج البيانات املتاحة.
بجائزة  الفائزين  على  اجل�ائز  ت�زيع  الأول  ي�مها  يف  القمة  وت�شهد 
اأ�شحاب  ت��ك��رم اجل��ائ��زة  م��ك��ت���م للمعرفة ح��ي��ث  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 

الإجنازات يف جمالت اإنتاج ون�شر املعرفة عامليا بهدف ت�شجيع املعنيني 
والعاملني يف جمال املعرفة وحتفيزهم على الإبداع والبتكار يف تط�ير 

�شبل نقل ون�شر املعرفة ح�ل العامل.
ال��ق��م��ة جم��م���ع��ة م���ن الفعاليات  اأح������داث  امل���ؤ���ش�����ش��ة خ����الل  وت��ن��ظ��م 
من  �شل�شلة  تت�شمن  التي  املعرفة”  “اأ�شب�ع  مبادرة  منها  املتخ�ش�شة 
اجلهات  من  عدد  مب�شاركة  املختلفة  املعرفة  جمالت  ح�ل  الفعاليات 
 23 ت��اري��خ  ت�شتمر حتى  وال��ت��ي  واخل��ا���س  احل��ك���م��ي  القطاعني  م��ن 

ن�فمرب اجلاري.
املعرفية  ل��ل��م��ب��ادرات  من�شة  ال��ق��م��ة  خ���الل  امل���ؤ���ش�����ش��ة  تخ�ش�س  ك��م��ا 
اإم��ارة دبي  التي �شتطلق من خاللها اجلهات احلك�مية يف  احلك�مية 

مبادراتها املعرفية املختلفة.
املعرفة”  “�شفراء  قائمة  ع��ن  امل��ع��رف��ة  قمة  �شتعلن  اأخ���رى  جهة  م��ن 
املبادرة املعرفية اجلديدة التي تطلقها خالل احلدث لتعزيز احلراك 

املعريف يف املنطقة والعامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة 
اأن هناك حاجة اإىل متديد خف�س اإنتاج النفط لتحقيق ال�شتقرار يف اأ�ش�اق 
اأ�شعار منا�شبة يف ظل عدم وج�د �شع�بة  العاملية واحلفاظ على  النفط 

لل��شل اإىل اتفاق بني الدول الأع�شاء وغري الأع�شاء يف “اأوبك«.
الأطراف..  اإىل جميع  النفط احلالية منطقية ومنا�شبة  اأ�شعار  اإن  وقال 
اإزالة  باإمكانه  النفط  اإن��ت��اج  خف�س  ات��ف��اق  مت��دي��د  ق���رار  اأن  اإىل  م�شريا 
 158 اإىل خف�س  العاملية بحاجة  الأ���ش���اق  اأن  املخزون حيث  التخمة يف 
اإعادة  على  مبا�شر  ب�شكل  ينعك�س  مم��ا  ال��ت���ازن  لتحقيق  برميل  ملي�ن 

ال�شتثمار يف القطاع ب�شكل عام.
واأبدى وزير الطاقة وال�شناعة - يف ت�شريحات �شحفية الي�م على هام�س 

تكرمي ال�زارة ل�شركائها ال�شراتيجيني يف اأب�ظبي - تفاوؤله جتاه قطاع 
النفط خالل العام املقبل يف ظل من� الطلب العاملي.. لفتا اإىل اأن التزام 
التزمت  حني  يف  ا�شتمرارها  وناأمل  م�شب�ق  غري  الإنتاج  بخف�س  ال��دول 

متديد تخفي�س الإنتاج العام املقبل.
واأ�شاف معاليه اإن دولة الإمارات مل ت�قف ا�شتثماراتها يف قطاع النفط 
“اأدن�ك”  التي تطلقها  امل�شاريع  اأن  اإىل  الأ�شعار.. م�شريا  انخفا�س  منذ 
ت�شهم يف تعزيز اأداء القطاع ال�شناعي يف الدولة من خالل ال�شتثمارات 

اجلديدة.
الدولة  على  �شت�فر   2050 للطاقة  الإم���ارات  ا�شراتيجية  اأن  واأو�شح 
600 مليار دره��م جزء  700 مليار دره��م كما تت�شمن م�شاريع بقيمة 
حيث  امل�شتقبلية  امل�شاريع  �شمن  اخل��ا���س  للقطاع  معرو�س  منها  كبري 
نفط   50% الإم���ارات  يف  الطاقة  مزيج  جعل  ال�شراتيجية  ت�شتهدف 

وغاز و %50 طاقات متجددة.
وقال اإن قطاع الكهرباء واملياه يف الدولة �شيك�ن من القطاعات ال�اعدة 
واملربحة و�ش�ف نتمكن من ت�شدير الطاقة الكهربائية اإىل عدد من دول 
الأمد  ط�يلة  روؤي��ة  اإىل  بحاجة  املياه  ا�شراتيجية  اأن  م�شيفا  اجل����ار.. 
اإعادة  اإىل  اأر�س الدولة حيث نطمح  لأنها مت�س كل م�اطن ومقيم على 

تدوير ومعاجلة 95 % من مياه ال�شرف ال�شحي.
ال�زارة  لها م�شتهدفات وتعمل   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  اأن  واأك��د معاليه 
على تنفيذها يف ظل ال�شتمرار يف عملية التنمية امل�شتدامة بتعاون جميع 

امل�ؤ�ش�شات يف الدولة مع امل�شاريع التي تطلقها وزارة الطاقة وال�شناعة.
واأ�شار اإىل اإطالق ال���زارة جائزة البتكار يف قطاعي الطاقة واملياه حتت 
حتديات  م�اجهة  يف  البتكار  ت�ظيف  بهدف   »EWX2071« م�شمى 

القطاعني اقت�شاديا واجتماعيا وبيئيا.

•• دبي -وام:

املنتدب  الع�ش�  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  التقى 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي مع 
“اإجني”  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  ك��شر  اإيزابيل 

الفرن�شية وال�فد املرافق.
اإطار حر�س هيئة كهرباء ومياه دبي  وياأتي اللقاء يف 
الكربى  العاملية  ال�����ش��رك��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 
لتبادل اأف�شل التجارب واملمار�شات والطالع على اآخر 

امل�شتجدات يف قطاع الطاقة.
الفرن�شي  بال�فد  الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  ورحب 
م���ؤك��دا اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
الربامج  اأه��م  م�شتعر�شا  امل�����ش��رك..  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
الهيئة حتقيقا  بها  ت��ق���م  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  وامل�����ش��اري��ع 
للروؤية الطم�حة للقيادة الر�شيدة وروؤيتها الثاقبة يف 

المارات  مئ�ية  اأه��داف  وحتقيق  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
2071 لتاأمني م�شتقبل �شعيد وحياة اأف�شل لالأجيال 
املقبلة ورف���ع م��ك��ان��ة ال��دول��ة ل��ت��ك���ن اأف�����ش��ل دول���ة يف 
بنية  اإن�شاء  الهيئة يف  �شعادته جله�د  العامل. وتطرق 
حتتية خل��دم��ات ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه يف دب��ي وف��ق اأعلى 
اإمارة دبي حيث  املعايري واأف�شل املمار�شات العاملية يف 
تتمثل اأول�يتها ال�شراتيجية باأمن امدادات الطاقة 
م�شت�ى  ع��ل��ى  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  من���ذج��ا  دب���ي  ت�شبح  واأن 
العامل يف كفاءة واعتمادية الطاقة والقت�شاد الأخ�شر 
وال�شتدامة حيث تق�م الهيئة ببناء جممع حممد بن 
اأكرب  يعد  ال���ذي  ال�شم�شية  للطاقة  مكت�م  اآل  را���ش��د 
م�شروعات الطاقة ال�شم�شية يف العامل يف م�قع واحد 
اإىل  ت�شل  اإنتاجية  بطاقة  امل�شتقل  املنتج  نظام  وف��ق 
وبا�شتثمارات   2030 عام  بحل�ل  ميجاوات   5000

اإجمالية ت�شل اإىل 50 مليار درهم.

من ناحيته ا�شتعر�س وفد �شركة “اإجني” الفرن�شية 
اآخر احلل�ل والتقنيات التي تقدمها ال�شركة يف جمال 
انتاج الطاقة وتط�ير احلل�ل الذكية وامل�شتدامة التي 

ت�شاهم يف تعزيز اقت�شاد منخف�س الكرب�ن معربا عن 
ومياه  كهرباء  هيئة  مب�شروعات  امل�شاركة  يف  اهتمامه 

دبي حتقيقا للنم� امل�شتدام لإمارة دبي.

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن حكم بالن�شر - اعالن حكم مبثابة احل�شوري  
يف الدعوى  رقم 02/08416/2017 �شكني ل�شنة 2017 ايجارات   

املحك�م له طالب العالن / احمد مبارك عي�شى املن�ش�ري 
العن�ان / اإمارة دبي - بردبي - منطقة زعبيل الوىل - فيال �شكنية - رقم )17( 

املحك�م عليها املطل�ب اعالنه/  ال�شماء املا�شية للتجارة العامة - �س ذ م م 
العن�ان : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اخلليج التجاري - تقاطع �شارع ال�شايل 72 مع 
�شارع اليمامه �شرق - مرا�شي درايف - بناية فيفتي وان ات بزن�س بي - ا�شفل البناية ذا كانا كافيه - 

الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 604   
منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/11/14    

حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : الزام املدعي عليهما : 
اخالء العني : اخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �ش�اغلها 

ل��ل��ف��رة من  اي��ج��ار  ب���دل  ب�����ش��داد مبلغ وق����دره 180.000 دره���م  ب��ال��زام��ه��ا  اي��ج��اري��ة :  ال����زام بقيمة 
�شن�ية  اج��رة  ب�اقع  الفعلي  الخ��الء  اجر حتى  ا�شتجد من  وما   2017/11/14 ولغاية   2017/3/15

وقدرها 270.000 
ت�شيم املدعية براءة ذمة : والزمتها بتقدمي  براءة الذمة من الكهرباء واملاء 

الر�ش�م وامل�شاريف والزمتها بامل�شروفات. 
وحيث ان املدعي عليها قد مت اعالنها باجلل�شات عن الطريق الن�شر ، وحيث القان�ن قد الزم باعالن 
احلكم مبثابة احل�ش�ري للمحك�م عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح 

نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن احلكم بالن�شر  
يف الدعوى  رقم 02085632017   ايجارات   

املحك�م له طالب العالن /   1- �شنتيمر كي�ب للعقارات - �س ذ م م 
   2- علي نا�شر عبداهلل الع�ي�س ال�شام�شي 

املحك�م عليها املطل�ب اعالنه /   1- تات�س وود كريي�شن�س للخدمات الفنية - �س ذ م م 
2- �شهاب مال اهلل احمد عبداهلل     

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/11/15    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 

- الزام املدعي عليها امل�شتاأجرة اخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها خالية من ال�ش�اغل وال�شخا�س 
- الزام املدعي عليهما )امل�شتاأجرة + معتمد عقد اليجار ( ان ي�ؤديان بالت�شامن قيمة ال�شيك مبلغ 

4500 درهم والذي ميثل القيمة اليجارية من 2017/6/15 وحتى 2017/8/14 
الزام املدعي عليهما )امل�شتاأجرة + معتمد عقد اليجار ( ان ي�ؤديان بالت�شامن مبلغ 5000 درهم   -

غرامة ارجتاع �شيك 
- الزام املدعي عليهما )امل�شتاأجرة + معتمد عقد اليجار ( بالت�شامن ت�شليم براءة ذمة من الكهرباء 

واملياه 
- الزام املدعي عليهما )امل�شتاأجرة + معتمد عقد اليجار ( امل�شروفات بالت�شامن 

وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف حالة عدم 
الطعن عليه يف امل�اعيد املقررة قان�نا. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن احلكم بالن�شر  
يف الدعوى  رقم 02066812017   ايجارات   

املحك�م له طالب العالن /   1- �شنتيمر كي�ب للعقارات - �س ذ م م 
   2- علي نا�شر عبداهلل الع�ي�س ال�شام�شي 

املحك�م عليها املطل�ب اعالنه / 1- ا�شرار احمد للخدمات الفنية - �س ذ م م 
   2- ا�شرار احمد مقب�ل احمد 

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 20 /2017/9    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 

- الزام املدعي عليها باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها خالية من �ش�اغلها  
بها  املطالب  الفرة  عن  اليجار  بدل  للمدعية  ي�ؤديان  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ال��زام   -
مببلغ 7000 اعتبارا من 2017/5/15 وحتى 2017/8/14 وما ي�شتجد من بدل ايجار حتى تاريخ 

الخالء الفعلي ب�اقع بدل ايجار �شن�ي مقداره 28000 درهم 
- الزام املدعي عليها مببلغ 2000 درهم غرامة ارجتاع �شيك 

- الزام املدعي عليهما بت�شليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 
- الزام املدعي عليهما باملنا�شب بينهما من م�شروفات الدع�ى. 

وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف حالة 
عدم الطعن عليه يف امل�اعيد املقررة قان�نا. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن احلكم بالن�شر  
يف الدعوى  رقم 02076262017   ايجارات   

املحك�م له طالب العالن / 1- �شنتيمر كي�ب للعقارات - �س ذ م م 
  2- ميثاء علي عبداهلل الع�ي�س  

املحك�م عليها املطل�ب اعالنه / 1- جية ا�س كيه لتجارة امل�اد الغذائية - �س ذ م م  
  2- عبيد �شعيد را�شد خلفان ال�شام�شي  

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/17    
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 

- الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمدعية خاليا من 
�ش�اغلها وبالزامها ب�شداد مبلغ وق��دره 21666 دره��م  بدل اليجار للفرة من 
2017/5/10 ولغاية 2017/9/9 وما ا�شتجد من اجرة حتى الخالء الفعلي ب�اقع 
ارتداد  دره��م غرامة  ب�شداد 2000  والزمتها  دره��م  �شن�ية وقدرها 65000  اج��رة 
ال�شيك ا�شتنادا للبند 22 من العقد، والزمتها بتقدمي براءة الذمة من الكهربا 

واملاء والزمتها بامل�شروفات. 
وحيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه متهيدا لي�شبح 

نهائيا يف حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد املقررة قان�نا. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

فقدان جواز �شفرت
امل��دع��� /ج����اك �شتفن  ف��ق��د 
بريطانيا   ، ه����م���ف���ري�������س 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )514361626( رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف���ن رق���م 
   00447714038852

فقدان جواز �شفرت
فقد املدع� / ب�شري احمد 
باك�شتان   ، ع��ب��دامل��ج��ي��د 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )1150812( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/8894485

فقدان جواز �شفرت
مني   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
الهند   ، ك�����ري����ان  ج��������س 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )6494670( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/6341993

فقدان جواز �شفرت
رجي�س   / امل������دع�������  ف����ق����د 
باراكانداتيل �شيفارامان ناير 
الهند    ، ب��اراك��ان��دات��ي��ل رام���ا 
اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 
)3115476J( من يجده 
عليه الت�شال بتليف�ن رقم 

 050/8502390

فقدان جواز �شفرت
امل�����دع������ / لي����ب�����ف  ف����ق����د 
اوك������ران������ي������ا   ، ن����ي����م����ي���������س 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )262550EP( رق�����م 
-م���������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف���ن رق���م 

 056/8766202

فقدان جواز �شفرت
انت�شار   / امل����دع�����  ف���ق���د 
اجل�����زائ�����ر   ، غ��������م�������ارى 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )155391040( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 056/3388466

فقدان جواز �شفرت
ف���ق���د امل����دع����� /حم���م���د اب� 
ال��ب��از ، م�شر  ال��ع��دوى  العز 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
و   16650795( رق�����م 
يجده  م��ن   )4541767
عليه الت�شال بتليف�ن رقم 

 050/4449950

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل��دع��� / ب��اف��ل��� مريز 
اوك����ران����ي����ا     ، ه��ف��ي��ن�����ش��ك��اى 
اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 
)556014EE( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اق���رب  او  اوك���ران���ي���ا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.   

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
     اعادة اإعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08963/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : ح�شام خليل رم�شان علي  

 مبا اأن املدعي : �شركة الإمارات ال�طنية لال�شتثمار - �س  م م     
قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/08963/2017 /�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأج�ر للفرة من 2017/4/15 وحتى 
2017/8/14  فر�شد بذمته مبلغ 47.500 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او 

الإخالء يف 2017/8/30
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )47500( كقيمة ايجارية وتبني )اإغالق 

احل�شاب( وميتنع عن �شداد مقابلة. 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  ه�  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهري املاأج�ر من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد بدل القيمة اليجارية امل�شتحقة بذمته اعتبارا من 
2017/8/15 وحتى تاريخ الخالء الفعلي على ا�شا�س القيمة اليجارية ال�شن�ية املحددة بالعقد 

البالغة 130.000 درهم 
وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة  اعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م الأحد  امل�افق 2017/11/26  
ال�شاعة 2.30م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات .  

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/06355/2017 / جتاري      
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03754/2016   جتاري  - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : �شت�ر م��شن ل�شناعة الثاث - �س ذ م م 
جمه�ل حمل القامة    

حيث تقدم طالب التنفيذ / علي ا�شغر واخ�انه - �س ذ م م  
ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:

اليجار  ب��دل  دره���م   60.000 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت����ؤدي  ب��ان  ال��زام��ه��ا   -1
امل�شتحق للفرة من 2015/2/1 حتى 2016/3/31 

2- الزامها باملنا�شب من ر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 
ي�م من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر  انكم مكلف�ن  نعلمكم  لذلك 
يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ 
اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه - مالحظة / �شيتم اإغالق ملف 
التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم افادة الإعالن بالن�شر خالل ع�شرة ايام من 

تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/514 ا�شكاالت جتارية  
اىل امل�شت�شكل �شده / داود بن �شلمان بن حمد الق�شيبي 2- وفاء بنت �شلمان بن 
حمد الق�شيبي 3- و�شال بنت �شلمان بن حمد الق�شيبي 4- يا�شمني حممد �شياء 
بن عبدالعزيز  �شع�د   -6 الق�شيبي  بن ح�شن  بنت عبداهلل  بهية   -5 ك�ن�س  الدين 
بنت  �شهام   -8 الق�شيبي   حمد  بن  عبدالعزيز  بنت  جن��اة   -7 الق�شيبي   حمد  بن 
الق�شيبي 10-  الق�شيبي  9- �شعاد بنت عبدالعزيز بن حمد  عبدالعزيز بن حمد 
حمد  ب��ن  عبدالعزيز  بنت  �شماح   -11 الق�شيبي  حمد  ب��ن  عبدالعزيز  بنت  �شحر 
احمد  ب��ن  عبداملح�شن   -13 الق�شيبي  حمد  ب��ن  احمد  ب��ن  ي��شف   -12 الق�شيبي 
بنت  ابت�شام   -15 الق�شيبي  حمد  بن  احمد  بنت  �شميحة   -14 الق�شيبي  حمد  بن 
احمد بن حمد الق�شيبي 16- وليد بن خالد بن احمد الق�شيبي 17- عبدالرحمن 
الق�شيبي  جمه�يل  دان��ة بنت خالد بن احمد  الق�شيبي 18-  بن خالد بن احمد 
حمل القامة ، مبا ان امل�شت�شكل / انت�شار بنت احمد بن حمد الق�شيبي  وميثله 
/ عبدالعزيز خليفة م�شع�د �شيخان الهنائي  - نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة ي�م 
للنظر   ch1B.6 الربعاء   امل�افق 2017/11/29   ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة
يف ال�شكال اعاله والتي يت�جب عليكم ح�ش�رها ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القان�ين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3501   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- مال اهلل خمي�س مال اهلل مبارك ال�شحي  جمه�ل 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري ال��دويل - �س م ع 
وميثله / عبداحلكيم حبيب من�ش�ر بن حرز - قد اأقام عليك الدع�ى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1041367.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3538   تنفيذ جتاري  
جمه�ل  امل��ه��ريي   ع��ب��داهلل  خليفة  عبيد  خليفة  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري ال��دويل - �س م ع 
وميثله / عبداحلكيم حبيب من�ش�ر بن حرز - قد اأقام عليك الدع�ى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)769546.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اإعالن بالن�شر 
مبوعد اجتماع خربة 

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 يف  الدعوى  رقم 2017/1949  جتاري جزئي -  ال�شارقة 

لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدع�ى املرف�عة من املدعية / �شركة �شما اخلليج لتجارة الذهب واملج�هرات - ذ م م

�شد املدعي عليها / �شركة القلب ال�شعيد للمج�هرات وال�شاعات 
اخل�شم املدخل الأول / ل�ؤي حمم�د فتح اهلل 

اخل�شم املدخل الثاين / نيازي ح�شني ي��شف علي 
- املدعي عليها / �شركة القلب ال�شعيد للمج�هرات وال�شاعات

- اخل�شم املدخل الأول / ل�ؤي حمم�د فتح اهلل 
- اخل�شم املدخل الثاين / نيازي ح�شني ي��شف علي 

ن�جه اليكم الدع�ة للح�ش�ر �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�شابية املقرر 
انعقاده ي�م الثنني امل�افق 2017/11/27 يف ال�شاعة 12.30 ظهرا ، وذلك مبقر مقر مكتب اخلبري 
احل�شابي املنتدب / احمد اأي حممد - الكائن - ب�شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة - الطابق 24 مكتب 

2403 - دبي ، هاتف مكتب / 043524030 - هاتف ج�ال / 00971527779700 
 وذلك لالجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ترغب�ن يف تقدميها ،  ويف حال 
تخلفكم عن احل�ش�ر او عدم ار�شال وكيل قان�ين عنكم خالل املهلة املحدد فان اخلبري �شيبا�شر 

اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
CGMA-CPA اخلبري احل�شابي  - احمد حممد
�شريك / مدير باملكتب المريكي لال�شت�شارات املالية  

ع�ش� باجلمعية المريكية للمحا�شبني واملراجعني القان�نيني  24315 
ع�ش� ب�شجل املحا�شبني واملراجعني  رقم  824 - الإمارات العربية املتحدة

 خبري ح�شابي مقيد ب�زارة العدل رقم - 473 الإمارات العربية املتحدة
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العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1266  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ال�شركة املت��شطية لال�شتثمار ال�شياحي )ك�ميت( 
جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /من�ش�ر بن حامد بن حمدان ال 
عيا�س الغامدي وميثله:را�شد عبداهلل علي ه�ي�شل النعيمي قد ا�شتاأنف/ 
احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2017/175 جتاري جزئي بتاريخ:2017/6/29  
�س    10.00 ال�شاعة   2017/11/29 امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�شه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1400  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ا�شك�ن �شاب�رجي بال�جني جيه يف جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /جتارة البنائني  قد ا�شتاأنف/ احلكم 
ال�شادر بالدع�ى رقم 2016/2761 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/16  
وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/6 ال�شاعة 10.00 
او من  يقت�شي ح�ش�ركم  ch2.D.16 وعليه  رقم  بالقاعة  �س  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/620  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ي�كي �شي اي جي لل��شاطة العقارية ذ.م.م جمه�ل 
وميثله:علي  ب�ر  طاهر  اله  عزيز  /علي  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدع�ى 
ب��ت��اري��خ:2016/11/15  وح��ددت لها جل�شه  رق��م 2016/136 عقاري كلي 
رقم  بالقاعة  ���س    10.00 ال�شاعة   2017/11/28 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1645  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- ر�شا م�شطفى عبدالرحيم جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ امال حممد �شعيد برغل  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
امل�افق   الح���د  ي����م   جل�شة  لها  وح���ددت  ح�شانة.  واث��ب��ات  لل�شرر  ط��الق 
الح����ال  مبنى  يف   )10( رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/12/10
ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا  القره�د  منطقة  يف  ال�شخ�شية 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/105  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    
القامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م  العاملية  �ش�فتيك   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
عبيد  ومي��ث��ل��ه:م���زة  ����س.م.ع  املتحد  العربي  البنك   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
ربيع اخلظر قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2017/44 ا�شكال 

جتاري     
وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء  امل�افق 2017/12/6 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/32  ا�شتئناف تظلم مدين    
ان  امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1- دليب راه����لن جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
ح�شن  وميثله:احمد  ����س.م.ع  ال�شالمي  الم���ارات  م�شرف   / امل�شتاأنف 
 2017/49 رق��م  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  علي  اآل  رم�شان 

تظلم مدين     
 17.30 ال�شاعة   2017/12/20 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  لها جل�شه  وح��ددت 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/21  ا�شتئناف تظلم عقاري    

ون  يف  ب��ي  ا���س  انف�شتمنتز  دي  ب��ي  ج��ي  �شركة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
ليمتد جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة انظمة اأرج� م.م.ح 
وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر 

بالدع�ى رقم 2017/20 تظلم عقاري     
 17.30 ال�شاعة   2017/12/20 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  لها جل�شه  وح��ددت 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1580 تنفيذ مدين  
جمه�ل  احلنظلى  خمي�س  بن  خلفان  بن  حممد  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فهد علي احمد احلارثي  قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )64723( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/543 تنفيذ عقاري  
ان  املنفذ �شده/1-  حممد عبدال�شالم جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
وميثله:عبدالرحمن  املحدودة  للعقارات  كراون  التنفيذ/داماك  طالب 
اأق��ام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله  عمر عبداهلل خمري  قد 
دره��م اىل طالب  وق��دره )703400.77(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2014/591 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �شده/1-  تاون �شنر ماجنمنت ليمتد جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/خالد حياوي هادي ال�شاله وميثله:را�شد حممد �شعيد ب�ج�شيم 
نخطركم بانه قد مت احلجز على العقار العائد لكم وهي عبارة عن )الرا�س 
 D+16-105:رقم:542 - الكائنة يف جممع دبي لال�شتثمار الول - ال�حدات
وقدره  ب��ه  امل��ط��ال��ب  للمبلغ  وف���اءا   -  D16:املبنى ا���ش��م   -  D-16-106/
)540112( درهم كما نفيدكم ب�شرورة �شداد املبلغ املطالب به خالل 30 ي�م من 

تاريخ ن�شر هذا العالن وال يتم بيع العقار باملزاد العلني.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1335  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- عبدالرزاق الياراوثر  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / مرحبا خلدمات المن  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 

بالدع�ى رقم/     
 10.00 ال�شاعة   2017/12/18 امل���اف��ق  الث��ن��ني   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/595  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- حممد حنيف  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فايف 

املينتيز للتط�ير العقاري �س.ذ.م.م وميثله:حمم�د ح�شني علي احمد
ي����م اخلمي�س  ك��ل��ي  ال���دع����ى رق��������م:2015/474 ع��ق��اري  ال�����ش��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم 

بتاريخ:2015/11/26   باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  دره��م   )1804326( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1

خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2672  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /احمد حبيب ب�لد ح�شن جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
�شركة التاأمني العربية �س.م.ل وميثله:�شمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدع�ى 
والر�ش�م  درهم   )30.000( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
التام.  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س امل�افق 2017/11/23  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2005 مدين جزئي

اىل املحك�م عليه/1- عالء الدين عادل عبداهلل خليل جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف   2017/10/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�شالح/ الب�شريات الكربى �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية 
املطالبة  تاريخ  من  �شن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  درهم   )131116.46( مبلغ 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته امل�شاريف 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/521  عقاري كلي

اىل املدعي عليه /برول�جيك�س �س.ذ.م.م 2- �شاروان �شينغ لل �شينغ به�جال جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع وميثله:من�ش�ر حممد مراد 
اليجارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي  حممد 
املدعي  وال��زام  عليهما  واملدعي  املدعي  بني  يف:2014/9/22  امل�ؤرخه  بالتملك  املنتهية 
عليهما بالتع�ي�س مبلغ وقدره )170.000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
امل�افق  الث��ن��ني  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�شم�ل 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �س    2017/12/4
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/540  عقاري كلي

حمل  جمه�ل  م�ناجهان  تاريندر   -2 م�ناجهان  ج���ن  1-ب��ري��ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد 
بن م�شحار  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية 
كتع�ي�س  دره��م   )559.500( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  وال��زام  ومالحقها  بالتملك 
)كافة  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
الطلبات م��شحة يف ال�شحيفة(.  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/11/28 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2123  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /خالد خمي�س جمعه را�شد لغرب الدهماين جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�شرف الهالل �س.م.ع قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره��م   )2.292.950.90( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�شة ي�م  بالنفاذ  املحاماة و�شم�ل احلكم  واتعاب 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة    2017/11/27 امل�افق  الثنني 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2095  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- اي ات�س كي انرنا�شي�نال �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ عبا�س �شامل لت�ريد العمالة �س.ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد 
حمم�د الكبان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )1.089.360( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% �شن�يا من تاريخ اخر فات�رة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م 
الربعاء امل�افق 2017/12/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1913  جتاري كلي
ناير  ك���م��ار  ارون   -2 �����س.ذ.م.م  الطبي  اطل�س  جنمة  مركز  1-�شركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جاجناد هاران - كفيل �شخ�شي اول ل�شركة مركز جنمة الطل�س الطبي ذ.م.م  3- ماجن� 
رام�شاندران ام ام رام�شاندران - كفيل �شخ�شي ثاين ل�شركة مركز جنمة الطل�س الطبي 
ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهالل �س.م.ع وميثله:خليفة ي��شف 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما  حممد علي بن عمري  قد 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2.448.524.69( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن 
املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س امل�افق 
اأو من  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  2017/12/14 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1885  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة اخلزنة لتجارة م�اد البناء ذ.م.م 2- عبدالر�شيد كاركل حممد 
ح�شني - كفيل �شخ�شي اول ل�شركة �شركة اخلزنة لتجارة م�اد البناء ذ.م.م  3- حممد ربيع 
عبد الر�شيد - كفيل �شخ�شي ثاين ل�شركة �شركة اخلزنة لتجارة م�اد البناء ذ.م.م جمه�ل 
���س.م.ع وميثله:خليفة ي��شف حممد علي  حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهالل 
بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  بن عمري  قد 
والتكافل مببلغ وقدره )2.295.001.15( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شم�ل 
امل�افق 2017/12/14  ي�م اخلمي�س  لها جل�شة  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2150  جتاري كلي
���س.ذ.م.م 2- عبداهلل حممد زهري  املدعي عليه / 1-ميكرو فا�شت للحا�شب اليل  اىل 
بغدادي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ كاب لتجارة احلا�شب اليل )�شركة ذات 
م�ش�ؤولية حمدودة( وميثلها مديرها/رفيق نعمة حداد وميثله:م�زة عبيد ربيع اخلظر  
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2.697.450( وق��دره  مببلغ  بينهما  فيما 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س 
امل�افق 2017/12/14 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/538 جتاري كلي

ب��ان��دي عن  ���ش���ري��ن��درا  ب��ان��دي  �����س.ذ.م.م 2- راج��ي��ف  اىل املحك�م ع��ل��ي��ه/1- ب��شتيك 
نف�شه وب�شفته �شريك واملدير املخ�ل ل�شركة ب��شتيك ���س.ذ.م.م و�شامن للت�شهيالت 
امل�شرفية جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
بالزام املدعي  املذك�رة اعاله ل�شالح/ بنك اب�ظبي ال�طني  2017/9/25 يف الدع�ى 
عليهما بالت�شامن بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ )ملي�ن وثالثمائة وثمان وخم�ش�ن 
الف وثالثمائة وخم�س و�شت�ن درهم( والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ 
اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزامكما  ال�شداد  متام  وحتى  النزاع  قيد 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1484 جتاري كلي
اىل املدعي عليه/1- �شيلبي وورلد وايد م.د.م.�س 2-ماني�س ج�يل م�كي�س ك�مار 3- 
�شيلبي كابل تيكن�ل�جيز ليمتد جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/م�شرف الهالل 
�س.م.ع قد اأقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:.... 
بندب  امل��ش�ع  يف  الف�شل  وقبل  ح�ش�ريا  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم 
اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول وتك�ن مهمته كالتي:الطالع على 
املدعية  ان يقدمه اخل�ش�م والنتقال اىل مقر  الدع�ى وم�شتنداتها وما ع�شى  ملف 
واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�شالت ال�رقية واللكرونية ان وجدت 
ال�شجالت والدفاتر التجارية ال�رقية واللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها 10000 
والزمت املدعي ب�شدادها ، وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م الثنني امل�افق:2017/12/25 

 .ch2.E.22:ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12179 بتاريخ 2017/11/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/544  عقاري كلي
دبي  املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  بتيديني  /�شاميا  عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  م�شحار  ب��ن  عبيد  ومي��ث��ل��ه:اح��م��د مهري خمي�س  �����س.م.ع  ال���ش��الم��ي 
ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الي��ج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
امل�ؤرخه يف:2007/12/5 والزام املدعي عليها بالتع�ي�س مبلغ وقدره )883.982( درهم 
والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة )كافة الطلبات م��شحة يف ال�شحيفة(. وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/12/4  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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والتحرك جتاه الق�شايا الإن�شانية والجتماعية والبيئية الإلهام   يف  ال�شور  تاأثري  2017" يربز  "اك�شبوجر 

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع املوؤلف ال�شاب 
اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة ال�����ش��ي��خ زاي����د ل��ل��ك��ت��اب ام�س 
يف  ال�����ش��اب  امل���ؤل��ف  ل��ف��رع  الط�يلة  القائمة 
على  ا�شتملت  والتي  ع�شرة  الثانية  دورت��ه��ا 

.  307 اأ�شل  من  عمال   12
الط�يلة  ال��ق��ائ��م��ة  يف  الأع���م���ال  وت��ت�����ش��م��ن 
ال��ب��ان��دا ل��ل��ك��ات��ب ال�����ش���ري راه��ي��م ح�شاوي 
وال�������ش���ادر ع���ن ه��ا���ش��ي��ت اأن���ط����ان ن���ف��ل – 
للكاتب  �شيفية  اأم��ط��ار  و   2017 ب���ريوت 
عن  وال�����ش��ادرة  القرمالوي  اأحمد  امل�شري 
القاهرة   - ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دار  مكتبة 
املغربي  للكاتب  ال�شركي  ري��ح  و   2017
ال�شاقي  دار  ال�كيلي من من�ش�رات  حم�شن 
هام�س  على  وق�شائد   2017 ب��ريوت   –
ومن  عطفة  لينة  ال�ش�رية  للكاتبة  النجاة 
للدرا�شات  ال��ع��رب��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة  م��ن�����ش���رات 
والن�شر - بريوت 2016 و ق�ارير لل�شاعر 
دار  من�ش�رات  وم��ن  الربيع  اأم���ني  الأردين 
2016 ول �شيء ي�جعني  – عمان  اأجم��د 

امل�شري حمزة قناوي وال�شادر عن  للكاتب 
دائرة الثقافة والإعالم يف حك�مة ال�شارقة 
لل�شاعر  اأب��ي  كظل   .. اأتال�شى  و   2016

من�ش�رات  وم����ن  ال���غ���زي  ���ش��اك��ر  ال���ع���راق���ي 
�شفاف – بريوت 2017.

" فل�شفة  ك���ت���اب  ال��ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 

خالد  اللبناين  للباحث  العربي"  ال�شرف 
الثقايف  امل��رك��ز  من�ش�رات  م��ن  كم�ين  �شعد 
ال����در�����س  و   2017 ب�������ريوت   – ال���ع���رب���ي 

البالغي العربي بني ال�شيميائيات وحتليل 
اخل��ط��اب ل��الأك��ادمي��ي اجل���زائ���ري خلذاري 
الختالف  م��ن�����ش���رات  ع��ن  وال�����ش��ادر  �شعد 
يف  "تاأمالت  وك��ت��اب   2017 اجل��زائ��ر   –
ليث  ن�شر  الإماراتي  �شعر مهمل" للباحث 
الطائي ومن من�ش�رات الدار العربية للعل�م 
– بريوت 2016 وكتابني من اإ�شدارات دار 
ف�شاءات – عمان هما : اأ�شئلة ن�شاأة ال�شردية 
الأدب  �ش��شي�ل�جيا  بني  احلديثة  العربية 
ال��ك���ل���ن��ي��ال��ي��ة للباحث  ب��ع��د  م���ا  وخ���ط���اب 
وكتاب   2016  - اجل��رط��ي  اأح��م��د  املغربي 
حني يغدو اجل�شد كلمة مقاربات يف الأوبرا 
والباليه لالأكادميية اجلزائية بهاء بن ن�ار 

.2017 –
يذكر اأنه مت الإعالن عن القائمة الط�يلة 
و�شتتابع  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب���ع  الآداب  ف���رع  يف 
ال��ق���ائ��م ال��ط���ي��ل��ة ل��ب��اق��ي ال���ف���روع خالل 

الأ�شابيع املقبلة.

•• ال�صارقة-الفجر:

الذي  "اك�شب�جر"  للت�ش�ير  ال���دويل  املهرجان  ي�شكل 
ي��ن��ظ��م��ه امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حل��ك���م��ة ال�����ش��ارق��ة، وتقام 
فعاليات دورته الثانية التي �شتنطلق غداً )الأربعاء( بني 
ال�شارقة،  اإك�شب�  مركز  يف  اجل��اري  ن�فمرب   25-22
الت�ش�ير  حمبي  ق���درات  لتط�ير  رائ���دة  دول��ي��ة  من�شة 
املنطقة،  يف  والنا�شئني  امل��ح��رف��ني  م��ن  ال��ف���ت���غ��رايف، 
وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش���ء ع��ل��ى اأ�����ش����رار ال�����ش���ر ال����ق����ادرة على 
حتقيق ال�شهرة والنجاح، واإبراز تاأثريها الكبري يف اإلهام 
الق�شايا  من  العديد  جتاه  للتحرك  ودفعهم  الكثريين 

الإن�شانية والجتماعية والبيئية.
وي�شهد املهرجان الذي يقام هذا العام حتت �شعار "ق�ش�س 
ملهمة" تط�راً لفتاً على �شعيد امل�شاركات والفعاليات، 
 32 اإذ �شيك�شف عن العديد من الأعمال املتميزة لنح� 
م�ش�راً عاملياً، �شيعر�ش�ن �ش�رهم، ويقدم�ن خرباتهم 
يف  تقام  وخارجياً  داخلياً  معر�شاً   27 �شمن  للجمه�ر، 
35 ور�شة عمل، و25 ندوة  اإىل  اإ�شافة  ال�شارقة ودبي، 
وحما�شرة. كما يحتفي "اك�شب�جر 2017" بامل�ش�رين 
النا�شئني، مقدماً لهم من�شة لعر�س اأعمالهم اإىل جانب 
امل�ش�رين الكبار، ويفرد م�شاحة مهمة لتكرمي امل�ش�رين 

الفائزين يف امل�شابقات واملنح التي يقدمها.
اأحمد القا�شمي، رئي�س جمل�س  واأكد ال�شيخ �شلطان بن 
ال�شارقة لالإعالم، اأن املهرجان ي�شهم يف تعزيز امل�شروع 
وحت�يلها  ال�شارقة،  لإم��ارة  والإعالمي  والفني  الثقايف 
املجالت،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  متميزة  اإب��داع��ي��ة  وج��ه��ة  اإىل 
متا�شياً مع روؤية �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��� امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
ال�شارقة، اإ�شافة اإىل الرويج لإمارة ال�شارقة، وللمعامل 
الفريدة فيها، من خالل  التاريخية  وامل�اقع  ال�شياحية 
امل�شاركة الكبرية ملحريف وه�اة الت�ش�ير الذين �شتك�ن 
الإم���ارة حم���ر �ش�رهم، وه��� ما يزيد من ق���ة ح�ش�ر 
يف  ال��رائ��دة  ال�شياحية  ال�جهات  خريطة  على  ال�شارقة 
اأن  ال�شارقة لالإعالم اىل  واأ�شار رئي�س جمل�س  العامل.  
من�شة  ميثل  "اك�شب�جر"  للت�ش�ير  ال��دويل  املهرجان 
دول���ي���ة، ف��ن��ي��ة واإع���الم���ي���ة وجت���اري���ة، ت��ع��م��ل ع��ل��ى ح�شد 
اجله�د واخلربات لتط�ير قطاع الت�ش�ير الف�ت�غرايف 
يف اإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات ودول املنطقة، لتح�يله 
اإىل جمال حي�ي يخدم خمتلف القطاعات التي تعتمد 
على ال�ش�ر يف عملها، مبا يف ذلك ال�شحافة والإعالم، 
وال�شياحة وال�شفر، واملنتجات ال�شتهالكية، وغريها من 
املجالت التي تتخذ من امل�شهد الب�شري و�شيلة لل��ش�ل 

اإىل اجلمه�ر.
التحديات،  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ي���م  ال��ع��امل  "ي�اجه  وق���ال: 
نطاق  على  املنت�شرة  والبيئية،  الإن�����ش��ان��ي��ة  وخ�ش��شاً 
وا����ش���ع، وال��ت��ي ت��ع��ي��ق اإىل ح��د ك��ب��ري ج��ه���د ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
بلدان كثرية، وميكن اأن تك�ن ال�ش�رة من اأهم ال��شائل 
التحديات من  لهذه  اإيجاد حل�ل حقيقية  على  القادرة 
ل��دورة هذا  ال�ش�ء عليها، لذلك اخرنا  ت�شليط  خالل 
العام �شعار "ق�ش�س ملهمة" كي نربز ق�ة اللغة املرئية 
واإظهار قدرتها على رواية ق�ش�س  ال�ش�رة،  الكامنة يف 
اإلهام  م�����ش��در  ت�شكل  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ع��ادي��ني  ال��ن��ا���س 
اإن�شانية  ق�شايا  نح�  التحرك  باجتاه  وتدفع  للكثريين 

اأو بيئية اأو اجتماعية". 
واأعرب ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي عن ثقته باأن 
فيه  ال�ا�شعة  امل�شاركة  وبف�شل   "2017 "اك�شب�جر 
الدولية  وامل�ؤ�ش�شات  العامليني،  امل�ش�رين  من  نخبة  من 
الذهنية  ال�ش�رة  من  �شيعزز  الت�ش�ير،  يف  املتخ�ش�شة 
نف�س  الإم��ارات، ويف  ال�شارقة ولدولة  الإيجابية لإم��ارة 
ال�قت مينح امل�ش�رين املقيمني بالدولة، فر�شة تط�ير 
ال�شتفادة من خربات  وتنمية مهاراتهم، عرب  قدراتهم 
امل�شاركني القادمني من خمتلف اأنحاء العامل، والطالع 
اأف�شل املمار�شات التي تتيح لهم حتقيق مزيد من  على 

النجاح على ال�شعيد املحلي والدويل.

نخبة من امل�شورين العامليني
م�ش�راً   32 ن��ح���   "2017 "اك�شب�جر  يف  وي�����ش��ارك 
ع��امل��ي��اً م��ن الإم������ارات، وم�����ش��ر، وف��ل�����ش��ط��ني، وال�ليات 
وجن�ب  و�شل�فينيا،  املتحدة،  واململكة  وك��ن��دا،  املتحدة، 
اأفريقيا وغريها. ومن اأبرزهم: امل�ش�ر وخمرج الأفالم 
عربي  اأول  ثالث،  بن  خليفة  علي  الإماراتية  ال�ثائقية 
واملخرج  الح�����رايف،  للت�ش�ير  ال��ق��ي��ادة  ب��ج��ائ��زة  ي��ف���ز 
وامل�ش�ر الف�ت�غرايف امل�شري عبد الرحمن جرب، املهتم 
وامل�ش�ر  م�شر،  يف  والأم��اك��ن  الأ�شخا�س  حياة  بت�ثيق 
بجائزة  م��رت��ني  ال��ف��ائ��ز  حمي�شن،  حممد  الفل�شطيني 

ب�ليتزر، بالإ�شافة اإىل جائزة جملة "تامي".
كما ي�شارك يف املهرجان امل�ش�ر الريا�شي الربيطاين ب�ب 
بريطاين  ريا�شي  م�ش�ر  اأف�شل  بجائزة  الفائز  مارتن، 
ال�شل�فيني،  الأف�����الم  و���ش��ان��ع  وامل�����ش���ر  م����رات،  ث���الث 
يف  الذهبية  العاملية  بامليدالية  الفائز  �شاراديت�س،  بين� 
مهرجان ني�ي�رك لالأفالم، وامل�ش�ر الربيطاين ك�لن 
هاوكينز، الذي عمل مع العديد من العالمات التجارية 
وامل�ؤ�ش�شات الدولية املرم�قة مثل ما�شر كارد، وبيج�، 

وني�ي�رك تاميز، واملتحف الربيطاين.
امل�ش�ر  م�شاركة  ك��ذل��ك   "2017 "اك�شب�جر  وي�شهد 
ال�����ش��ح��ف��ي الأم����ري����ك����ي اإي����ل����ي ري������د، م�������ش����ر احل�����روب 
وال�شراعات يف لبنان وبنما وهاييتي، واحلائز على ج�ائز 
عاملية، وم�ش�ر الرحالت الأمريكي اإيليا ل�كاردي، اأحد 
اأكرث امل�ش�رين متابعة عرب و�شائل الت�ا�شل الجتماعي 
يف العامل، وامل�ش�رة الأمريكية كيلي ريد غرانت، مدير 
يف  ال�ش�ر  عمليات  وم��دي��ر  ني�ز"،  "ياه�  يف  الت�ش�ير 

العام،  ه���ذا  دورة  يف  ي�����ش��ارك  ك��م��ا  "ني�زويك".   جم��ل��ة 
يف  املتخ�ش�س  بلي�شدل،  م��ارك������س  ال��ربي��ط��اين  امل�ش�ر 
احلمالت امل�جهة �شد انتهاكات حق�ق الإن�شان، وم�ش�ر 
بالعديد  ال��ف��ائ��ز  اآل����ن،  تيم�ثي  ال��ربي��ط��اين  ال��رح��الت 
ال��ع��امل��ي��ة، وم�����ش���ر احل����روب وال�شراعات  م��ن اجل���ائ��ز 
الربيطاين دون ماكلني، الذي عمل يف لبنان، واإيرلندا 

ال�شمالية، وفيتنام، وكمب�ديا. 

م�شورو اإبداعات "نا�شيونال جيوغرافيك" 
اأب����رز  م���ن  ع�����دداً   ،"2017 "اك�شب�جر  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
امل�����ش���ري��ن ال���ذي���ن ع��م��ل���ا لأع�������ام ط���ي��ل��ة م���ع جملة 
م�شدراً  �شكلت  طاملا  التي  جي�غرافيك"،  "نا�شي�نال 
والده�شة  للمتعة  اإث�����ارة  امل�����ش���رة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  لأك����رث 
وال��ت��اأث��ري، وال��ت��ي حتمل اإب���داع���ات ع��دد كبري ج���داً من 
والبيئة  الطبيعة  �شكلت  ال��ذي��ن  املحرفني  امل�ش�رين 
املغامرة،  ف��خ��ا���ش���ا  ل��ه��م،  اإل���ه���ام  م�����ش��در  خ��ا���س  ب�شكل 
الأر�س،  مناطق  اأبعد  اإىل  وو�شل�ا  املخاطرة،  وحتمل�ا 
�شعياً  بحارها،  اأع��م��ق  وغا�ش�ا  جبالها،  اأع��ل��ى  و�شعدوا 
وراء التقاط �ش�ر نادرة، قادرة على دفع �شانعي القرار 

واجلمه�ر العادي للتحرك نح� هذه الق�شايا.
"نا�شي�نال جي�غرافيك" عدداً  قائمة م�ش�رو  وت�شم   
من امل�ش�رين منهم املخرج وامل�ش�ر الكندي ب�ل نيكلن، 
احلائز على اأكرث من 30 جائزة تعترب من اأهم اجل�ائز 
بي  "بي  جائزة  ومنها  جماله،  يف  م�ش�ر  لأي  املمن�حة 
�شي" للم�ش�ر الف�ت�غرايف للحياة الربية للعام، وجائزة 
ال�شحفية،  لل�ش�ر  امل��رم���ق��ة  العاملية  ال�شحافة  �ش�ر 
املرتبطة  وال��ق�����ش��اي��ا  ال���ربي���ة،  وامل��ت��خ�����ش�����س يف احل��ي��اة 

بالبيئة مثل تغرّي املناخ وتل�ث البحار. 
الف�ت�غرافية  امل�������ش����رة  امل���ه���رج���ان  يف  ت�������ش���ارك  ك��م��ا 
جملة  و�شفتها  ال��ت��ي  ميتماير،  كري�شتينا  املك�شيكية 
 40 اأف�شل  م��ن  واح���دة  باأنها  الأم��ري��ك��ي��ة،  "اأوتدور" 
م�ش�راً ف�ت�غرافياً خمت�شاً بت�ش�ير املناطق اخلارجية 
اأ���ش��ه��م يف ح�ش�لها على جائزة  م��ا  وه���  ال��ع��امل،  ح���ل 
اأف�شل م�ش�ر ف�ت�غرايف يف جمال احلفاظ على البيئة، 
وهي   ،2011 لعام  �شميث�ش�نيان  م�ؤ�ش�شة  وعلى جائزة 
التي تدفع  ال�ش�ر  التقاط  تكر�س حياتها وم�هبتها يف 
ت�شافر  وراء  ال��ك��ام��ن  ال�شبب  فهم  اإىل  املجتمع  اأف����راد 
اجل��ه���د حل��م��اي��ة الأم���اك���ن ال��ربي��ة، واأه��م��ي��ة العالقات 

الأ�شليني،  ال�شكان  وخ�ش��شاً  الب�شرية،  الثقافات  بني 
والتن�ع البي�ل�جي ال�شروري للحياة. 

"نا�شي�نال  يف  ال�����ش��اب��ق��ة  امل�������ش����رة  ك�����ب  ج������دي  اأم�����ا 
ذات  امل�ش�رة  بالق�ش�س  خمت�شة  فهي  جي�غرافيك"، 
اإىل  رحالتها  من  ا�شت�حتها  والتي  الإن�شانية،  الطبيعة 
اأكرث من 50 دولة، خا�شة يف ال�شرق الأو�شط واآ�شيا، من 
تعد  وهي  واليابان،  وال�شع�دية،  وفيتنام،  ال�شني،  بينها 
ح�ل  تقام  التي  املعار�س  يف  �شهرة  امل�ش�رين  اأك��رث  من 
ال��ع��امل، وق��د ف��ازت بالعديد م��ن اجل���ائ��ز، مب��ا يف ذلك 
مرات،  عدة  ال�شحفيني،  للم�ش�رين  ال�طنية  اجل�ائز 

وجائزة �ش�رة العام، وجائزة وورد بر�س.
اجلن�ب  امل�����ش���ر  ال�����ش��اح��رة  الطبيعية  احل��ي��اة  واأل��ه��م��ت 
اأف��ري��ق��ي ب��ري��ن��ت ���ش��ت��ريت���ن، ل��ي��ك���ن واح�����داً م��ن اأ�شهر 
م�ش�ري هذا املجال يف العامل، مركزاً على ق�شايا البيئة، 
م�ش�ر  ج��ائ��زة  على  ح��از  حيث  وال���ش��ت��دام��ة،  وال�شحة، 
2016، كما قام  "نا�شي�نال جي�غرافيك" لعام  جملة 
باإخراج فيلم وثائقي ح�ل "حديقة فريوجنا ال�طنية"، 
ونال لقب "امل�ش�ر ال�شحفي للحياة الربية" على مدار 
يف  الطبيعي  التاريخ  متحف  من  متتالية  اأع����ام  ثالثة 

اململكة املتحدة.

ور�ص تدريبية للهواة واملحرتفني
ور�شة   35 ن��ح���   "2017 "اك�شب�جر  م��ع��ر���س  ي��ق��دم 
تدريبية متخ�ش�شة، لله�اة واملحرفني، بر�ش�م رمزية، 
الف�ت�غرافيني  امل�����ش���ري��ن  م���ن  جم��م���ع��ة  ي���د  وع��ل��ى 
احلرفية  م�شت�يات  اأع��ل��ى  وف��ق  امل��ح��رف��ني،  وامل��درب��ني 
ال�ر�س  هذه  تتيح  حيث  والأ�شاليب،  التقنيات  وباأحدث 
قدراتهم،  ت��ط���ي��ر  ف��ر���ش��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��م�����ش���ري��ن 
والط��الع على خ��ربات زمالئهم، يف جم��الت الت�ش�ير 

املتقدم واملتخ�ش�س يف جمالت متن�عة. 
ملختلف  ومهمة  م�ش�قة  م�ا�شيع  ال���ر���س  ه��ذه  وت�شمل 
فئات امل�ش�رين مثل ت�ش�ير امل�اقع، وت�ش�ير ال�ش�ارع، 
والت�ش�ير  امل��ن��ت��ج��ات،  وت�����ش���ي��ر  اجل������ي،  وال��ت�����ش���ي��ر 
لالأر�شفة،  والت�ش�ير  امل��اء،  حتت  والت�ش�ير  اجل��م��ايل، 
وال�شتخدام التقني للكامريا ولعنا�شر تك�ين ال�ش�رة، 
ال�شتغناء  وكيفية  ال���ش��ت��دي���،  يف  الإ���ش��اءة  واأ���ش��ا���ش��ي��ات 
والتعديالت،  وال�ش�ء  ال��ك��ام��ريا،  يف  الآيل  ال��شع  ع��ن 

والتعري�س ال�ش�ئي املط�ل.  

ت�شارك فيه وتنقل اأحداث فعالياته

موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم توثق اإبداعات 
عد�شات كوادرها يف "اإك�شبوجر"

••ال�صارقة-الفجر:

اإىل الرتقاء بخربات ك�ادرها، وتعزيز مهاراتهم،  �شمن جه�دها الرامية 
يف  لالإعالم  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  ت�شارك  الإب��داع��ي��ة،  طاقاتهم  عن  والك�شف 
فعاليات الدورة الثانية من املهرجان الدويل للت�ش�ير "اإك�شب�جر"، الذي 
 25  -  22 من  الفرة  خالل  ال�شارقة  حلك�مة  الإعالمي  املكتب  ينظمه 

ن�فمرب اجلاري يف مركز اإك�شب� ال�شارقة.
الأحداث،  لأب��رز  م�اكبتها  �شياق  يف  املهرجان  يف  امل�ؤ�ش�شة  م�شاركة  وتاأتي 
والت�اجد فيها، وم�شاهمتها يف نقل الفعاليات ملتابعيها، مبا ينعك�س اإيجاباً 

على اأداء العاملني يف امل�ؤ�ش�شة.
"�شباح  الي�مي  برناجمه  ال�شارقة  تلفزي�ن  يبث  احل���دث،  اأي���ام  وط����ال 
تلفزي�ين  ا���ش��ت���دي���  ع��رب  امل��ه��رج��ان،  يف  امل���ؤ���ش�����ش��ة  من�شة  ال�شارقة" م��ن 
"اأما�شي"  برنامج  يف  للمهرجان  امل�شاحبة  ال�ر�س  تبث  حني  يف  متكامل، 

ي�مياً وعلى مدار اأيامه.
ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  خ��ل��ف،  ح�شن  حممد  ق��ال  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  ويف 
ي�ؤكد  مهماً  اإك�شب�جر، حدثاً  للت�ش�ير  ال��دويل  املهرجان  لالإعالم: ميثل 
مع  تتما�شى  ال��ت��ي  الفعاليات  اأب���رز  ا�شتقطاب  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  �شعي 
ت�جهاتها، وير�شخ مكانتها كجهة حا�شنة للثقافة بكل اأ�شكالها، كما يعترب 
من�شة مهمة للك�شف عن جمالية ال�ش�رة التي التقطتها عد�شات امل�ظفني 
يف م�ؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم، وفر�شة لاللتقاء بعدد كبري من امل�ش�رين 
ال��ع��امل للم�شاركة يف هذا  اأن��ح��اء  ال��ذي��ن ق��دم���ا م��ن خمتلف  امل��ح��رف��ني، 

املهرجان الكبري.
وامل�شاهمة يف  اإىل م�اكبة احل��دث  امل�ؤ�ش�شة  يف  دوم��اً  ن�شعى  واأ�شاف خلف: 
والك�شف  بني م�ظفينا،  وتعزيزها  العمل  ببيئة  والرتقاء  التميز،  �شناعة 
ودعم جتاربهم  القناة  الإبداعية، ومتكني مهارات م�ظفني  عن طاقاتهم 
من خالل الت�ا�شل مع م�ش�رين حمرفني وعامليني من خمتلف بلدان 

العامل.
امل��ه��رج��ان الدويل  ي��ع��د  ل���الإع���الم:  ال�����ش��ارق��ة  واأك��م��ل م��دي��ر ع���ام م�ؤ�ش�شة 
على  قدرتها  وت�ؤكد  ال�شارقة،  لإم��ارة  حت�شب  اإ�شافة  اإك�شب�جر  للت�ش�ير 
ابتكار ال��شائل وا�شتقطاب الفعاليات، التي ت�ائم ت�جهاتها، وتخدم يف ذات 
ال�قت تطلعاتها، اإذ يعد املهرجان اأحد ال��شائل املبتكرة للرويج لالإمارة، 
ح�ش�ر  يعزز  مبا  فيها،  الفريدة  التاريخية  وامل���اق��ع  ال�شياحية  وللمعامل 

ال�شارقة على خريطة ال�جهات ال�شياحية الرائدة يف العامل.
وي�شتمل املهرجان على عدد كبري من املعار�س الداخلية واخلارجية التي 
تقام يف ال�شارقة ودبي، مب�شاركة نخبة من امل�ش�رين العامليني، والتي ت�فر 
اأعمالهم،  وت�ش�يق  لعر�س  والنا�شئني،  ال�شباب  للم�ش�رين  مثالية  فر�شة 
وربطهم مع كربى ال�شركات العاملة يف جمال بيع و�شراء حق�ق ال�ش�ر، 
ووكالت الت�ش�ير العاملية، ما ي�فر لهم م�ارد مالية جمزية ت�شجعهم على 

تط�ير اأعمالهم وت��شيعها وال�شتفادة منها على امل�شت�يات القت�شادية.
العام،  هذا  ي�شت�شيف  اإك�شب�جر  للت�ش�ير  ال��دويل  املهرجان  اأن  اإىل  ي�شار 
وعر�س  جتاربهم  مل�شاركة  واملحليني  العامليني  امل�ش�رين  كبار  من  نخبة 
خرباتهم، وي�شتمل على 26 معر�شاً داخلياً وخارجياً تقام يف ال�شارقة ودبي 

ل� 32 م�ش�راً عاملياً، اإىل جانب 15 ور�شة عمل، و25 ندوة وحما�شرة.

الثالثاء   21   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12179  
Tuesday  21   November   2017  -  Issue No   12179



فــن عــربــي

31

طالتك  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ادات  على  ت��رّدي��ن  كيف  ال��ب��داي��ة  يف   •
ط�ال الفرة املا�شية؟

- دعيني اأقل اأوًل ح�شبي اهلل ونعم ال�كيل يف كل من يحاول 
اأن يف�شد فرحتي، ويحاول تعكري �شف� حياتي، وبالتاأكيد 
قراأت مثل هذه الأم�ر التي تنبع من احلاقدين، ولكنني 
ل اأن اأرّكز على  قّررت اأن ل اأدير باًل لالأمر لأنني اأف�شّ
حياتي اجلديدة، ولكن يف ال�قت نف�شه فجمه�ري 
باملحّبة  تعليقات مغلفة  له  كانت  الذي يحبني 

وه� ما اأ�شعدين كثرياً.
طالت  التي  النتقادات  يف  راأي��ك  • وما 

الف�شتان؟
احلفل  لكن  منها،  بع�شاً  ق��راأت   -
للغاية  وب�����ش��ي��ط��اً  ع��ائ��ل��ي��اً  ك����ان 
اإليه،  ف��ق��ط  امل���ق���ّرب����ن  وُدع������ي 
منا�شباً،  ك��ان  فالف�شتان  لذلك 
ل��ل���ن الأزرق  اأم���ي���ل  اأن���ن���ي  ك��م��ا 
ل وكما قلت لِك،  وه� ل�ين املف�شّ
هذه  ي�����ش��ّ�ه  اأن  ح���اول  فالبع�س 
�شف�  يعّكر  كي  اجلميلة  الليلة 
بالأمر  اأب��ايل  ل  لكن  فرحتنا، 
�شعيداً  ك����ان  ج��م��ه���ري  لأن 

بفرحتي.
�شعد  اأح�����م�����د  ����ش���ف���ي   •
ب��خ��م�����س ك��ل��م��ات، م���ا هي 
التي  ال���������ش����ف����ات  اأك��������رث 

تنطبق عليه؟
����ش���ه���م ورج�������ل وج�����دع   -
ك���ث���رياً على  وي�����ش��ّج��ع��ن��ي 
خ���ط����ات���ي وي��ع��ام��ل��ن��ي مبا 
ال�شفات  وه���ي  اهلل،  ي��ر���ش��ي 

التي كنت اأحلم بها دوماً.
يعرفها اجلمه�ر عن  • �شفات ل 

�شمّية اخل�شاب؟

اإنني  اأن جمه�ري يعرفني جيداً، لكن ميكن الق�ل  اأعتقد   -
�شيا�شة  اأح���ب  ول  �شخّية،  ودم���ع��ي  ك��ث��رياً  عاطفي  �شخ�س 
النتقام، ولكنني دائماً اأفّ��س اأم�ري اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل 
م�شاملة  �شخ�شية  اأنني  اأعترب  ت�شرفاتي،  كل  عليه يف  واأت�كل 
اإىل فكرة الدخ�ل يف معارك، كما  اأميل  اإىل درجة كبرية، ل 
اأهتّم بفكرة  اأميل للحياة ال�شاخبة بقدر ما  اأنني بيت�تية ل 

العائلة.
عن  ال�شخ�شية  حياتك  جتّنبي  اأن  اعتدِت  دائماً  ولكّنك   •

اجلمه�ر؟
- لي�س تعّمداً ولكني بطبيعة احلال ل اأميل اإىل ن�شر حياتي 
اأعي�س حياة هادئة على  اأن  فاأحب  والإع��الم،  للعلن  ة  اخلا�شّ
قاعدة "ا�شتعين�ا على ق�شاء ح�ائجكم بالكتمان" وما امل�شكلة 
اأ�شيء لغريي فكل �شخ�س له طريقته  دم��ت ل  ذل��ك؟ ما  يف 

واأ�شل�به يف احلياة.
احل�شد؟ تخ�شى  �شمّية  باأّن  ذلك  ف�ّشر  البع�س  • ولكن 

القراآن الكرمي،  اأخاف من احل�شد، وه� مذك�ر يف  - بالفعل 
خطاً  حياتي  تك�ن  اأن  اأح��ب  بل  اله��س،  لدرجة  لي�س  ولكن 
اأن يحميني ويحفظني من كل �ش�ء  اأدع��� اهلل  اأحمر، ودائماً 

ن. واأقراأ الأدعية للتح�شّ
بعد؟ اخل�شاب  �شمّية  حتققه  مل  • حلم 

- بكل تاأكيد الأم�مة، وه� حلم كل فتاة واأمتّنى اأن يرزقني 
اهلل باأطفال لأّنهم رزق واأنا اأع�شق الأطفال كثرياً.

الع�شل؟ �شهر  لق�شاء  فيينا  اخرِت  • ملاذا 
- بكل تاأكيد لأنها مكان �شاحر وجميل وبطبيعة احلال اأحب 
اأوروب��ا والطق�س املميز يف هذا ال�قت، كما  كثرياً الأج���اء يف 
انه كان اختياري اأنا واأحمد، وقد كنا حمتارين يف البداية بني 

اأمريكا وفيينا اأي�شاً اإىل اأن ح�شمنا القرار.
ال��شط  عرو�س  اخل�شاب  �شمّية  تتمّناه  الذي  ما  واأخ��رياً   •

الفّني وكلمة جلمه�رها؟
- اأق�ل لهم اأن يدع�ا اهلل يل اأن يكمل حياتي وفرحتي بخري 
�شنظل يف  دائماً  واأحمد  واأنني  اأمت��ّن��اه،  ما  ك��ّل  واأن يحقق يل 
حياة مليئة باحلب، واأمتنى من اهلل ال�شعادة وال�شر وراحة 

البال واأن يبعد عني احلاقدين.

غيابك  �شبب  عن  اأكرث  حدثينا  • بدايًة 
ط�ال 3 اأع�ام؟

�شليم،  ال���ح��ي��د  اب��ن��ي  ع��ن��دم��ا اجن��ب��ت   -
اأختار بني القيام بدوري كاأم  اأن  كان علّي 
ابني فيه  اأكمل وج��ه يف وق��ت يحتاج  على 
اإىل كل دقيقة من وقتي، وبني اأن اأوا�شل 
اأنني انحزت  م�ش�اري كممثلة. واحلقيقة 

ال��ف��ن مل�شلحة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اخ��ت��ي��ار  اإىل 
البقاء بجانب ابني، واأنا اأعلم اأن كل دقيقة 
يف الفن كانت تفرق، لكن غريزة الأم�مة 
�شيء. ويف  اأه��م من كل  علّي، فهي  تغلبت 
ه��ذا ال���ق��ت ك��ان ه��ن��اك م�����ش��روع م�شل�شل 
)ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب(، وك��ن��ُت اأن���ا امل�شرية 
�شخ�شية  خالله  وج�شدُت  فيه،  ال�حيدة 

اهلل  ر�شي  عمر  زوج��ة  )ع��ات��ك��ة(،  ال�شيدة 
عنه.

هذا  يف  م�������ش���ارك���ت���ِك  ك����ال���ي�������س  وم�����ا   •
العمل؟

وكان  ك��ث��رياً،  به  اأعتز  )ع��م��ر(،  م�شل�شل   -
م��ن الأع���م���ال ال��ت��ي اأث�����ارت ج����دًل كبرياً، 
وقت  �شديد،  لهج�م  تعر�شنا  اأننا  واأتذكر 

عر�شه، اإىل درجة اأن البع�س اأهدروا دمنا، 
ومع ذلك اأنا غري نادمة على امل�شاركة فيه، 

لأنه من الأعمال الدينية املهمة.
الفيلم  يف  م�������ش���ارك���ت���ك  ع����ن  وم�������اذا   •

الأمريكي )ث�رة يف اأمريكا(؟
تقدمي  بعد  الفيلم  لهذا  تر�شيحي  - جاء 
ت��األ��ي��ف كاتب  م��ن  م�شل�شل )ع��م��ر(، وه��� 
اأردين وخمرجه اإنكليزي، اأما البطلة التي 
ت�شاركني فيه فهي ت�ن�شية. ودارت اأحداث 
م�شرية،  اإح��داه��م��ا  بنتني  ح���ل  الفيلم، 
والأخرى ت�ن�شية، وهما تقت�شمان احلياة 
امل��ت��ح��دة، وعندما تق�م  ال���لي��ات  يف  م��ع��اً 
فالبطلة  تتفرقان،  العربي  الربيع  ث�رات 
واأنا  ال��ي��ا���ش��م��ني،  ث����رة  ت�شجع  الت�ن�شية 
ومن  يناير...   25 ث���رة  واأرف�����س  اأختلف 
هنا يظهر اجلدل. بالإ�شافة اإىل اأن الدور 
العربية  اللغتني  املمثلة  جتيد  اأن  تطلب 
والإن��ك��ل��ي��زي��ة ب��ط��الق��ة م���ن ن��اح��ي��ة ومن 
امل�شري، وهذه  اآخ��ر متثل اجلانب  جانب 

التجربة اأعطتني خربة كبرية.
نظر  وجهة  اإطار  يف  الفيلم  م  ُقدِّ • وهل 

اأمريكية؟
- ل، فقد تناول الق�شية بحيادية �شديدة، 

خ�ش��شاً اأن م�ؤلفه اأردين.
خالل  م��ن  ع���دت��ك  ع��ن  ح��دث��ي��ن��ا  اإذاً   •

م�شل�شل )ال�شر(؟

ح�شام  امل���ؤل��ف  امل�شل�شل  ل��ه��ذا  ر�شحني   -
م��شى، واملخرج حممد حمدي، واحلقيقة 
اأنني وجدت هذا الدور جديداً متاماً عن 
يراين  اأن  اجل��م��ه���ر  اع��ت��اد  ال��ت��ي  الأدوار 
فيها. حيث اأُقدم �شخ�شية امراأة من عائلة 
حياتي  يف  الأوىل  وللمرة  اأر�شتقراطية، 
فيه  وي�شارك  اخلائنة،  الزوجة  دور  اأق��دم 
جمم�عة كبرية من النج�م منهم ح�شني 
ن�شري  وم��اي��ا  ال�����ش��اف��ع��ي  ون�����ش��ال  فهمي 

ووفاء عامر.
ت�ش�ير جديدة،  باأداء جل�شة  • اأنِت قمِت 
حقيقة  فما  م��الحم��ك..  يف  تغري  وظ��ه��ر 

اإجرائك عملياِت جتميل؟
ف��م��روري بعمليتي  ب��امل��رة،  - غ��ري �شحيح 
ومع  وزين،  م���ن  زاد  وال���������لدة،  احل���م���ل 
امل���اك���ي���اج وت�����ش��ري��ح��ة ال�����ش��ع��ر ظ��ه��ر هذا 
اأجمل  اأ���ش��ب��ح  وج��ه��ى  ك���ان  واإذا  ال��ت��غ��ري. 
فابنى �شليم ه� ال�شبب، لأنه غري حياتي 
انعك�س حتى على �شكلي  متاماً، وحبي له 
ومالحمي، واأنا �شعيدة للغاية بهذا الأمر، 

ومبمار�شتي الأم�مة حياله.
عن  اب��ت��ع��ادك  ف���رة  ع��ل��ي  ن��دم��ِت  • ه��ل 

الفن؟
- اأعلم متاماً اأن الي�م يف الفن يفرق، لكن 
الأول،  املقام  يف  ياأتيان  له  واأم�متي  ابني 

وبعدهما ياأتي اأي �شيء وكل �شيء.

ال اأميل للحياة ال�شاخبة بقدر ما اأهتّم بفكرة العائلة

�شمّية اخل�شاب: زوجي رجل �شهم ي�شجعني على كل خطواتي

م�شل�شل )عمر( جتربة مهمة يف حياتي الفنية

األفت عمر: ابتعدت عن الفن مل�شلحة البقاء بجانب ابني

�شجة  يثري  املا�شية  الفرتة  ا�شمها  اأ�شبح 
اأحمد  باملطرب  زواجها  بعد  خا�شة  كبرية 
�شعد  الأحمد  حّبها  ة  ق�شّ كانت  وقد  �شعد، 
حتى  املا�شية  الفرتة  ط��وال  للجدل  مثرية 
ال�شوء  دائ��رة  يف  اأي�شًا  وظلت  ال���زواج،  مت 
القران  عقد  حفل  من  ال�شخرية  �شّيما  وال 
وما اأعقبه من تفا�شيل، وهو ما تكلمت عنه 

�شمية اخل�شاب باللقاء التايل:

األفت عمر عن ال�شبب وراء ابتعادها عن ال�شاحة  اأعوام(! هكذا ك�شفت الفنانة امل�شرية  )اأمومتي ل�شليم ال تقدر باأي مقابل... وهي وراء غيبتي عن الفن ثالثة 
الفنية، معربة عن اأنها كانت حري�شة على اأن تعود اإىل الفن ب�شكل جديد، بعد 3 اأعوام من الغياب ان�شغلت خاللها كليًا برتبية ابنها الوحيد �شليم.

واأكدت عمر اأنها اختارت البقاء بجانب ابنها الأنه كان يف حاجة اإليها، ووجدت اأنه من ال�شعب اأن تن�شغل عنه باأي �شيء اآخر، م�شددًة على اأن ممار�شة االأمومة �شيء 
مهم و�شروري، وال �شيء يف الدنيا يعادلها.

واأ�شافت، يف هذا احلوارها اأن ابتعادها عن الفن مل يكن ب�شكل كامل، لكن كانت هناك جتارب مهمة خارج م�شر، �شواء من خالل م�شل�شل عمر بن اخلطاب، اأو الفيلم 
االأمريكي الذي قدمته عن ثورات الربيع العربي.

وعن تفا�شيل عودتها، وكوالي�ص م�شل�شل )عمر(، واأحدث اأعمالها )ال�شر( كان مع  األفت عمر هذا اللقاء:
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الأكل قبل النوم ي�شبب 
خطرية اأمرا�ض   3

  اأجرت جمم�عة من العلماء يف اجلامعة ال�طنية يف املك�شيك، درا�شة ح�ل 
خماطر الأكل قبل الن�م، وتاأثريها على ج�شم الإن�شان.

اإىل  فقط  ت���ؤدي  ل  الن�م  قبل  اخلفيفة  ال�جبات  اأن  اإىل  العلماء  وت��شل 
ال���زن، واإمن��ا تزيد من خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب والأوعية  زي��ادة يف 
“اإك�شربمينتال  جملة  يف  الدرا�شة  ن�شرت  ما  ح�شب  وال�شكري،  الدم�ية 

في�ش�ل�جيا”.
للفئران  ا�شتخدامهم  خالل  من  الثالثية،  الده�ن  بدرا�شة  العلماء  وقام 
التي متت تغذيتها يف اأوقات خمتلفة� حيث مت تغذية دفعة من الفئران يف 

وقتها املعتاد وجزء اآخر قبل فرة ن�مها.
ووج���دت ال��درا���ش��ة اأن زي���ادة يف م��ع��دل ال��ده���ن ل��دى ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي متت 
تغذيتها قبل الن�م، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل خطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري 

وم�شاكل القلب.
ووفقاً للعلماء، فاإن الدرا�شة تنطبق نتائجها على الب�شر، كما ين�شح الأطباء 

بعدم اللعب يف ال�شاعة البي�ل�جية وتناول الطعام ب�شكل منتظم.

اأ�شباب ت�شاقط �شعر الأطفال
هذه  اأ�شباب  وتختلف  ال�شعر  ت�شاقط  م�شكلة  م��ن  الأط��ف��ال  بع�س  يعاين 
امل�شكلة من طفل لآخر وقد تك�ن م�ؤ�شًرا لإ�شابة الطفل مبر�س ما، لذلك 
يجب عدم التهاون مع الأمر وعر�س الطفل على طبيب متخ�ش�س ملعرفة 

ال�شبب وعالجه.
ويق�ل دكت�ر م�ؤمن �شعد، اإخ�شائي اأمرا�س الأطفال وحديثي ال�لدة: اإن 
بينها نق�س احلديد  الأطفال من  �شعر  لت�شاقط  ت���ؤدي  اأ�شباب  هناك عدة 

وق�ش�ر عمل الغدة الدرقية اأو الإ�شابة بال�شكري.
واأ�شار اإىل اأن تناول بع�س الأدوية يك�ن لها اأعرا�س جانبية م�شاحبة من 
والعالج  التخ�شي�س  واأدوي��ة  ال�شباب  حب  عالج  مثل  ال�شعر  ت�شاقط  بينها 

الكيماوي ملر�س ال�شرطان.
لت�شاقط  ي�����ؤدي  اأن  مي��ك��ن  ت�شفيفه  ع��ن��د  ال�����ش��ع��ر  ���ش��د  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
بع�س  ا�شتخدام  اأو  للفتيات  بالن�شبة  ب�شدة  ع��ق��ده  وك��ذل��ك  الطفل  �شعر 
مك�اة  ا�شتخدام  اأو  ال��ف��رد  ك��رمي��ات  اأو  كال�شبغة  التجميل  م�شتح�شرات 

ال�شعر ب�شكل م�شتمر.
واأخرًيا قال: اإن احلالة النف�شية رمبا يك�ن لها دور يف ت�شاقط ال�شعر عند 

الطفل. 
واأو�شح اأن ال�شعر يت�قف عند الت�شاقط ف�ر عالج امل�شكلة امل�شببة له �ش�اء 
اإىل  واأ�شار  ما  اأو مر�س  دواء معني  تناول  اأو  تغذية  �ش�ء  ناجتة عن  كانت 
زيت  مثل  ال�شعر  لت�شاقط  وقائي  ب��دور  تق�م  الطبيعية  الزي�ت  بع�س  اأن 
الطفل  وتغذية  الطفل  راأ���س  ف��روة  على  ي�مًيا  بدهنه  وين�شح  الأوليفرا، 

ب�شكل جيد مبا ي�شاعد على زيادة من� ال�شعر.
والدكت�ر م�ؤمن �شعد ه� اإخ�شائي طب الأطفال وحديثي ال�لدة، حا�شل 
وماج�شتري  العيني  ق�شر  ط��ب  كلية  م��ن  وج��راح��ة  ط��ب  بكال�ري��س  على 
الأطفال وحديثي ال�لدة من جامعة الأزهر، عمل ملدة عامني مب�شت�شفيات 

الق�ات امل�شلحة امل�شرية.

ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟
الي�شر  اجل��ان��ب  مبا�شرة يف  احل��اج��ز  احل��ج��اب  ي���ج��د حت��ت  الطحال 
ومن ال�شعب ت�شنيفه وحتديد �شفاته لن وظائفه متعددة ومتن�عة 
ومتعلقة بالكبد والدم والدورة الدم�ية واهم وظائفه هي تلك التي 
يف  كبريا  دورا  ويلعب  الحمر  ال��دم  خلاليا  خ��زان  وان��ه  بالدم  تت�شل 
وي�شاعد  الم��را���س،  و�شتي  واللتهابات  العدوي  عنا�شر  �شد  الدفاع 
اجل�شيمات  بتدمري  وي��ق���م  الح��م��ر  ال���دم  خ��الي��ا  تك�ين  يف  الطحال 

احلمراء املتك�شرة حمررا بذلك البيلريوبني واحلديد .
كيف كان اول �شكل من ا�شكال الكتابة ؟

فقد  م�ش�رة،  كتابة  اي  ر�ش�مات  عن  عبارة  كانت  الكتابة  ا�شكال  اول 
كان القدماء ير�شم�ن كتابتهم على ال�اح من الطني وعلى اجلدران 
واول �ش�ر حقيقية لل�رق كانت ورق الربدي، بعدها ا�شتخدم الرومان 
والي�ناني�ن فر�شاة رفيعة من �شعر ذي�ل احلي�انات يف الكتابة وكان 

العرب قدميا ي�شتخدم�ن ري�س الطي�ر يف الكتابة .

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 
ج�شر  عن  عبارة  ه�  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يع�د  العامل  يف  ج�شر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري ف�ق نهر ملي�س يف تركيا 
 4.5 مبقدار  البحر  �شطح  م�شت�ى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  به�لندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 

مر 
ميل  ملي�ن   93 ح�ايل  تبعد  و  ال�شم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

فنهر  الأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 ط�له  و  النيل  نهر  ه�  العامل  يف  الأنهار  اأط�ل  اأن  تعلم  • هل 
امل�شي�شبي 

فيه  عمق  اأكرب  و  مياًل  ملي�ن   64 م�شاحته  و  الهادي  املحيط  ه�  العامل  حميطات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�شخمة ج�فية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�شحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
 ، املت��شط  البحر  ح��س  بالد  يف  الزيت�ن  �شجر  ويكرث   ، ال�شالم  اإىل  يرمز  الزيت�ن  غ�شن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �شجر الزيت�ن تعمر 200 �شنة
يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرا   80 ه�  العامل  يف  زفاف  ف�شتان  ذيل  اأط�ل  ط�ل  اأن  تعلم  • هل 

اأحدالأفالم الأجنبية
الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقل�ها   ، الب��شلة  اإخرع�ا  الذين  هم  ال�شيني�ن  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�شفارهم  بعد  الب��شلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�شي  املحيط  �شمال  يج�ب�ن  كان�ا 

اإىل بالد امل�شرق 
املقدوين  الإ�شكندر  ه�  العملة  على  �ش�رة  و�شع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�شي  كان  ب�نابرت  نابلي�ن  اأن  تعلم  • هل 
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فوائد الزيتون
معهد  ح���������ش����ب 
 ”AP John“
لأب�����������������ح�����������������اث 
ال���������ش����رط����ان يف 
اأم�����ري�����ك�����ا، ف�����اإن 
اإىل   8 ت�����ن�����اول 
ح�������ب�������ات   10
م������ن ال����زي����ت�����ن 
الأخ�����������������������ش�����������ر 
الأ����������ش����������د  اأو 
م��������ع ال������ج�����ب�����ة 
ي�شهم  الأ�شا�شية 
م����ك����اف����ح����ة  يف 
الكبد؛  �شرطان 
لحت�ائه  ن��ظ��راً 
ع��������ل��������ى م������������ادة 

وحم�س الأوليك، اللذين ي�شاهمان يف تاأخري اأو اإيقاف من�  “�شك�الني”، 
يف  غالباً  الزيت�ن  فيه  ينقع  ال��ذي  اخل��ل  ي�شهم  كما  ال�شرطانية،  الأورام 

حرمان خاليا الأورام من الغذاء وي�شبب م�تها.

اأثبتت درا�شة جديدة، اأن القليل من الإجهاد يبطء اآثار ال�شيخ�خة، 
لفرة  العي�س  على  وي�شاعدك  ب��اخل��رف  الإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  ويقلل 
اأط�ل. ووجد العلماء اأن تعري�س اأجزاء من احلم�س الن�وي ل�شغط 

معتدل، عزز الربوتني الذي يبنيها.
قيد  البقاء على  "ا�شراتيجية  لأن  اإن هذا يحدث  اخل��رباء:  ويق�ل 
احلياة" تظهر كرد فعل على الت�تر، ومع ذلك، فاإن كثري من ال�شغط 
القلبية  بالن�بات  الإ�شابة  يزيد من خطر  باعتباره  �شّيًئا،  اأم��ًرا  يعّد 

وغريها من الأمرا�س اخلطرية.
جامعة  من  م�رمي�ت�  ريت�شارد  الربوفي�ش�ر  الباحثني  كبري  وق��ال 
قد  باأنه  املزمن  الإج��ه��اد  اإىل  ينظر  ما  "دائًما  �شيكاغ�:  غ��رب  �شمال 

ا، ولكن اكت�شفنا اأنه عندما ت�شاب ببع�س الإجهاد فاإنه يتم  يك�ن �شارًّ
تف�شري اإ�شارات امليت�كندري�ن من قبل اخلاليا على اأنها ا�شراتيجية 

البقاء على قيد احلياة".
"هذا ما جعل احلي�انات التي اأجريت عليها الختبارات  اأن  واأ�شاف، 
ال�شحر".  مثل  اإن���ه  ع��م��ره��ا..  يت�شاعف  وب��ذل��ك  لل�شغط،  م��ق��اوم��ة 

بح�شب �شحيفة الديلي ميل الربيطانية.
اإي��ج��اد ط��رق جلعل  "هدفنا لي�س حم��اول��ة  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع م�رمي�ت� 
امل�شت�ى  على  ال�شحة  حت�شني  واإمن���ا  اأط����ل  لفرة  يعي�ش�ن  النا�س 
اخلل�ي واجلزيئي، من اأجل اأن يتمتع كل �شخ�س ب�شحة جيدة ط�ال 

فرة حياتهم".

الإجهاد يطيل العمر!

من الي�شار اأريال ما�شادو، ملكة جمال باراغواي 2017؛ كي�شي �شاياجو، ملكة جمال فنزويال 2017؛ و دانا هرنانديز، ملكة جمال بورتوريكو 2017 يف منتجع 
وكازينو بالنيت هوليوود يف ال�ص فيغا�ص، نيفادا حيث ي�شاركن يف التناف�ص على تاج ملكة جمال الكون يف ال�ص فيغا�ص يوم 26 نوفمرب اجلاري.  )ا ف ب(

حمل احلطاب فاأ�شه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �شحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتج�ل فيها وينظر، ال�شجار املختلفة منها ال�شغري والكبري وال�شخم لكنه مل يقطع �شيئا ف�شاأله ابنه 
وبعد ح�ايل  وه��ذا م��شمها  بني  يا  �شجرة مثمرة  اإنها  فقال  اأب��ي  يا  تقطعها  مل��اذا ل  هنا  �شجرة كبرية  هناك 
�شهرين م�عد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك الت�ت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال واأخذ 
يحتطب بع�س الغ�شان اجلافة وجذع �شجرة مك�ش�ر بفعل �شيخ�خته فجاء البن اليه وقال تعال وانظر يا 
اأبي هذه �شجرة جميلة عري�شة وخ�شبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �شجرة �شابة �شتعطينا يف 
امل�شتقبل اخلري الكثري اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم اأ�شار ابنه على �شجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فدار 
احلطاب ح�لها وقال اأحب هذه ال�شجرة واأحب ان اأجل�س يف جذعها الذي ي�شبه الك�خ ال�شغري فكنت احتمي 
فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �شمغية اأتاجر فيه فاأتركها فت�شعيد ن�شاطها، يا اأبي اأحرت معك هيا 
هذه ال�شجرة املتينة �شنك�شب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �شنخ�شر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه 
فقال ال�لد اذن ل خ�شب الي�م فقال الب �شنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�شرب ميكننا 
البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�شجار ال�شاقطة واجلذوع املك�ش�رة وغريها لكن دعنا ل نخ�شر ا�شجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�شا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�شته واإن اأنت اتخذت هذا 
املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �شيء حي حقه يف ان يحيا ف�شيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما 

عليك واأترك هلل يفعل ما ي�شاء .


