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تقلبات �ضغط الدم ترتبط باخلرف 
تقلبات  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  اإىل  يابانية  درا�شة  اأ�شارت 
�شغط الدم ب�شفة يومية قد يكونون اأكرث عر�شة للإ�شابة باخلرف 

مقارنة بالبالغني الذين ي�شجلون نتائج ثابتة بع�ص ال�شيء.
الدم  ل�شغط  اليومية  ال��ق��راءة  من  �شهر  بيانات  الباحثون  وفح�ص 
بالغا غري   1674 والبالغ عددهم  الدرا�شة  املنزل للم�شاركني يف  يف 

م�شاب باخلرف. 
وخلل ال�شنوات اخلم�ص التالية ومقارنة مبن مل ي�شجلوا تقلبات يف 
قراءات �شغط الدم ات�شح اأن من �شجلوا التقلبات الأ�شد اأكرث عر�شة 
كبري  اأوه���ارا  تومويوكي  الطبيب  وق��ال  ب��اخل��رف.  للإ�شابة  مرتني 
الباحثني يف الدرا�شة وهو من كلية العلوم الطبية يف جامعة كيو�شو 
مبدينة فوكوكا اليابانية "تظهر الدرا�شة احلالية اأن الزيادة اليومية 
يف تقلبات �شغط الدم عند قيا�شه يف املنزل مرتبطة كثريا باخلرف 
واخلرف الوعائي ومر�ص الزهامير بغ�ص النظر عن متو�شط �شغط 

الدم يف املنزل".
ومل ت�شر الدرا�شة اإىل �شبب حمتمل لهذا لكن اأوه��ارا قال يف ر�شالة 
يحدثها  قد  التي  التغريات  اإن  هيلث  لرويرتز  الإل��ك��رتوين  بالربيد 
ل��ه��ا دور يف  ي��ك��ون  ق��د  ال��دم��اغ  بنية ووظ��ائ��ف  ال���دم يف  تقلب �شغط 
باطراد من عوامل اخلطر  الدم  وارتفاع �شغط  باخلرف".  الإ�شابة 
املنزل  ال��دم يف  قيا�ص �شغط  يكون  وقد  باخلرف.  للإ�شابة  املعروفة 
التوتر  لأن  الطبيب  عيادة  الفح�ص يف  مع  باملقارنة  اأكرث م�شداقية 
اأو القلق قد يجعلن املري�ص ي�شجل قراءات اأعلى يف العيادة منه يف 

املنزل وهو ما يعرف بتاأثري املعطف الأبي�ص.

كلب يتظاهر باملوت للبقاء يف املتنزه
اأثار كلب �شحك وت�شفيق مرتادي متنزه يف اأ�شرتاليا بعدما تظاهر 
اأن  املتنزه على الرغم من  باملوت، عندما حاول �شاحبه �شحبه خارج 

حيلته مل تنجح.
واأظهر فيلم مّت تداوله على مواقع التوا�شل الجتماعي، الرجل وهو 
باأنه ميت  اأن تظاهر احليوان  بعد  الكلب دون ج��دوى  يحاول �شحب 

بال�شتلقاء على ظهره ورفع اأطرافه عالًيا.
اأث��ار ف�شول مرتادي  م���راًرا، مما  �شده  وه��و يحاول  و�شوهد �شاحبه 
اأن الكلب قرر  اإل  اأ�شرتاليا،  املتنزه يف ولية كوين�شلند �شمال �شرق 

موا�شلة حيلته.
الكلب  الآخ��ر، عندما فك طوق  اإىل حيلة هو  بعد ذلك جلاأ �شاحبه 
وذهب بعيًدا عنه متظاهًرا باأنه �شيعود للمنزل وحده، مما دفع الكلب 

اإىل اإنهاء حيلته والر�شوخ ل�شاحبه.
و�شمع يف الفيلم رجل وهو يقول ل�شاحب الكلب وهو يحاول �شحبه: 
اعتقد اأن كلبك مري�ص. واأظهر الفيلم مرتادي املتنزه وهم ي�شحكون 

وي�شفقون بعد اأن قرر الكلب الوقوف واللحاق ب�شاحبه.

يقطعون ر��ؤ�س دينا�ضورات مبتحف
روؤو����ص  قطعوا  اأف����راد  م��ن  تتوقع  اإن��ه��ا  الأ���ش��رتال��ي��ة  ال�شرطة  ق��ال��ت 
اأمام  بغنيمتهم  يتفاخروا  اأن  متحف  يف  دينا�شورات  ثلثة  من  ن�شخ 

اأ�شدقائهم الأمر الذي �شيوؤدي للك�شف عنهم.
وقالت ال�شرطة يف منطقة كانبريا يف موقعها على الإنرتنت اإن �شرقة 
الروؤو�ص الثلثة اكت�شفت يوم الأحد املا�شي يف منطقة عر�ص خارجية 

مبتحف الدينا�شورات الوطني يف العا�شمة الأ�شرتالية.
اأنهم  اأول��ي��ة  اأظ��ه��رت حتقيقات  ال��ذي��ن  اأن اجل��ن��اة  ال�شرطة  واأ���ش��اف��ت 
بالروؤو�ص  للحتفاظ  يخططون  رمب��ا  للمعادن  من�شارا  ا�شتخدموا 

امل�شنوعة من الألياف الزجاجية كغنيمة.
رود  ال�شارجنت  ع��ن  الأ���ش��رتال��ي��ة  والتلفزيون  الإذاع����ة  هيئة  ونقلت 
اأندر�شون قوله "نتوقع من هوؤلء اجلناة اأن يخربوا النا�ص مبا فعلوه 

لأنهم لي�شوا اأذكياء كما هو وا�شح".
واأ�شاف هذا عمل غبي للغاية واإذا ا�شتطعنا اإعادتها الروؤو�ص للمتحف 

ف�شيكون ذلك عظيما.

اخلميس   10   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12093  
Thursday  10   August   2017  -  Issue No   12093

متى ي�ضبح ق�س ال�ضعر �ضر�ريا؟
تختلف  الآراء  لكن  اجلميع،  اإل��ي��ه  ي�شعى  ه��دف  ال�شحي  ال��لم��ع  ال�شعر 
حول العدد املنا�شب ملرات ق�ص اأطراف ال�شعر. فمتى ينبغي زيارة م�شفف 

ال�شعر؟
كرثة  وم��ع  ���ش��واء،  حد  على  وال��رج��ال  الن�شاء  تهم  م�شاألة  بال�شعر  العناية 
منتجات العناية بال�شعر واختلف الآراء حول اأف�شل طريقة للحفاظ على 
�شعر �شحي، يجد البع�ص �شعوبة يف معرفة الطريقة املثالية للحتفاظ 
ب�شعر قوي ويتمتع مبظهر جيد. عدد مرات ق�ص اأطراف ال�شعر من اأكرث 
النقاط حمل اخللف بني م�شففي ال�شعر، فالبع�ص ين�شح ب�شرورة ق�ص 
اأطراف ال�شعر مرة كل اأربعة اإىل �شتة اأ�شابيع، يف حني يوؤكد البع�ص اأن ق�ص 

الأطراف مرتني فقط يف العام يكفي متاما.
ال�شعر  زي��ارة م�شفف  م��رات  اأن عدد  بتو�شيح  امل�شاألة  ح�شم اخل��رباء هذه 
به،  العناية  ال�شعر ودرج��ة  الأط��راف م�شاألة تختلف بح�شب طبيعة  لق�ص 
فمن يحر�ص على العناية ب�شعره وي�شتخدم املواد املغذية لل�شعر بانتظام، 
ل يحتاج زيارة م�شفف ال�شعر اإل مرة واحدة كل ثمانية اإىل 12 اأ�شبوعا، 

وفقا ملوقع "اإن�شتايل" الأملاين.
اأطراف  بق�ص  اخل��رباء  فين�شحهم  املجعد،  ال�شعر  لأ�شحاب  بالن�شبة  اأم��ا 
ال�شعر كل �شهرين، جتنبا لتق�شف الأطراف ومن اأجل الحتفاظ مبظهر 
اأي�شا يف حتديد عدد مرات ق�ص  جيد لل�شعر. ت�شريحة ال�شعر تلعب دورا 
فعليهن  املدرجة،  ال�شعر  ق�شة  اعتماد  يقررن  اللتي  فالن�شاء  الأط���راف، 
�شكل  اأج��ل احل��ف��اظ على  م��ن  اأ�شابيع  �شتة  ك��ل  م��رة  ال�شعر  زي���ارة م�شفف 

ت�شريحة ال�شعر.
اأق�شى.  اأ�شبوعني بحد  كل  اأي�شا ق�شها مرة  ال�شعر عليهن  �شاحبات غرة 
من  الإك��ث��ار  اأو  ال�شاخن  املجفف  ا�شتخدام  ل��ك��رثة  نتيجة  التالف  ال�شعر 
اأ�شابيع  اأربعة  كل  اأط��راف��ه  ق�ص  يجب  اإذ  خا�شة  لعناية  يحتاج  ال�شبغات، 

جتنبا للمزيد من التلف.

قنبلة قدمية تخلي مدينة
ت�شتعد مدينة دو�شلدورف الأملانية حالياً 
لإب���ط���ال م��ف��ع��ول ق��ن��ب��ل��ة م���ن خملفات 

احلرب العاملية الثانية.
وبداأت اأعمال الإخلء �شباح اأم�ص الأول 
حيث يقوم رجال ال�شرطة حالياً بالتاأكد 
القنبلة  املحيطة مبكان  املنازل  من خلو 
ال�شكان،  م��ن  م��رتاً   250 م�شاحة  على 
 2300 ن��ح��و  الإج����لء  عملية  وت�شمل 
 4400 ال�شلطات  طالبت  كما  مواطن، 
منازلهم  داخ��ل  بالبقاء  اآخ��ري��ن  �شخ�ص 
وع��دم ال��وق��وف يف ال��ه��واء الطلق خلل 

اإبطال مفعول القنبلة.
لرعاية  داراً  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت����در 
اخلا�شعة  امل����ب����اين  ب����ني  م����ن  امل�������ش���ن���ني 
نحو  �شي�شطر  حيث  الإخ���لء،  لعمليات 
80 �شخ�شاً من نزلء الدار اإىل التوجه 

اإىل اأبنية اأخرى.
قد  وك���ان  ط��ن،  رب��ع  القنبلة  وزن  ويبلغ 
مت العثور عليها بعد ظهر اأم�ص الإثنني 
ب��ن��اء يف ح��ي ديريندورف،  اأع��م��ال  اأث��ن��اء 
مفعولها  اإب��ط��ال  ي��ت��م  اأن  املنتظر  وم���ن 
و�شتقوم ال�شلطات باإخطار �شكان املنطقة 
املعنيني بالتعليمات عرب مكربات �شوت 

بدءاً من �شاعات ال�شباح الأوىل.

املاريجوانا تزيد 
خماطر الوفاة 

قال علماء اإن مدخني املاريجوانا 
اأكرث عر�شة للوفاة ب�شبب �شغط 
املرتفع مبعدل ثلث مرات  الدم 
مقارنة مع من مل يدخنوها قط.

واأ�شافوا اأن املخاطر تزيد مع كل 
عام من تدخني املاريجوانا.

التي  الدرا�شة  لنتائج  تكون  وق��د 
�شخ�ص   1200 ن���ح���و  ���ش��م��ل��ت 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ت���داع���ي���ات 
من  ع����دد  واأج������از  اأخ������رى.  ودول 
تدخني  الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����ولي�����ات 
اأخرى  ولي��ات  وت�شري  املاريجوانا 

على هذا الدرب. 
كما اأ�شبحت املاريجوانا مقننة يف 

دول اأخرى.
وقالت باربرا يانكي التي �شاعدت 
بكلية  ال��ب��ح��ث  ف���ري���ق  ق���ي���ادة  يف 
ولية  جامعة  يف  العامة  ال�شحة 
جورجيا الأمريكية "يرجع تاأييد 
تعاطي املاريجوانا بحرية لأ�شباب 
مفيدة  ب��اأن��ه��ا  م��زاع��م  بينها  م��ن 
ورمبا ل تكون م�شرة بال�شحة".

التثبت من  امل��ه��م  "من  واأ���ش��اف��ت 
على  تطغى  ال�شحية  الفوائد  اأن 
والجتماعية  ال�شحية  املخاطر 
كان  واإذا  املحتملة.  والقت�شادية 
لتعاطي املاريجوانا دور يف الإ�شابة 
باأمرا�ص القلب والأوعية والوفاة 
فاإن من م�شوؤولية القائمني على 
حماية  القرار  واأ�شحاب  ال�شحة 

النا�ص".
اأحيانا  امل���اري���ج���وان���ا  وت�����ش��ت��خ��دم 
لأغ�������را��������ص ط���ب���ي���ة م����ث����ل ع����لج 

اجللوكوما املياه الزرقاء.
ون�شرت نتائج الدرا�شة يف الدورية 
الوقائي  القلب  لطب  الأوروب��ي��ة 
كبرية  ل��درا���ش��ة  ا�شتكمال  وت��اأت��ي 
 1213 فيها  ي�شارك  وم�شتمرة 
اأع���م���اره���م عن  ���ش��خ�����ش��ا ل ت��ق��ل 
فرتة  متو�شط  وب��ل��غ  ع��ام��ا.   20
امل�شاركني  بني  املاريجوانا  تعاطي 
يف درا�شة جامعة جورجيا 11.5 

عام.
مدخني  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
للوفاة  عر�شة  اأك���رث  امل��اري��ج��وان��ا 
ن���ت���ي���ج���ة ارت������ف������اع ����ش���غ���ط ال�����دم 
مبن  مقارنة  مرة   3.42 مبعدل 
يزيد  اخل��ط��ر  واأن  ي��ت��ع��اط��وه��ا  ل 
من  ع����ام  ك���ل  م���ع  م����رة   1.04

تدخني املاريجوانا.

"اأبحاث املخ والنمو الإدراكي" يف  اأجراها مركز  الدرا�شة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأط��ف��ال  و�شملت  لندن  جامعة 
متوقعة.  نتائج  اإىل  تو�شلت  حيث  ���ش��ه��راً،  و36   6 ب��ني 
واأ�شارت البيانات التي مت التو�شل اإليها من خلل درا�شة 
 6 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  �شغرياً  وطفًل  ر�شيعاً   715
و36 �شهراً، اإىل علقة قوية بني تكرار ا�شتخدام الأجهزة 
اإذ  الطفل،  نوم  باللم�ص وجودة  التي تعمل  ال�شا�شات  ذات 
مع  عموماً،  النوم  ف��رتة  اإج��م��ايل  انخفا�ص  اإىل  تو�شلت 
اأثناء  وزيادتها  الليل  اأثناء  للنوم  الزمنية  املدة  انخفا�ص 
اللزمة  الزمنية  ال��ف��رتة  ط��ول  على  ت��وؤث��ر  كما  ال��ن��ه��ار، 

لدخول الطفل يف مرحلة النوم.
اللم�ص،  �شا�شة  ذات  الأج��ه��زة  ا���ش��ت��خ��دام  �شاعة  ك��ل  وم��ع 
يقل وقت النوم مبقدار 15.6 دقيقة. واأ�شبحت م�شكلة 
الأي���ام، وقد  ه��ذه  �شائعة يف  النوم م�شكلة  انخفا�ص وق��ت 
ربط الكثري من الدرا�شات بع�ص هذه امل�شكلت ب�شيطرة 
وبح�شب  حالياً.  الأ�شخا�ص  على  الرقمية  التكنولوجيا 
درا�شة ملركز مكافحة الأمرا�ص والوقاية، فاإن واحداً من 
من  كفايته  على  يح�شل  ل  بالغني  اأمريكيني  ثلثة  كل 
العديد من الأمرا�ص  اإىل  النوم  النوم. وت��وؤدي م�شكلت 
وال�شمنة  ال�����دم  و���ش��غ��ط  ال�����ش��ك��ر  وب��خ��ا���ش��ة  اخل���ط���رية 

واجللطة.
يف  امل��ت��خ�����ش�����ص  كوم"  دوت  ن���ت  "�شي  م���وق���ع  وب��ح�����ش��ب 
اأن  حقيقة  اإدراك  رغ���م  ف��اإن��ه  التكنولوجيا  م��و���ش��وع��ات 
الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي م�شوؤولة عن بع�ص 
البتعاد  ي�شتطيعون  ل  امل�شتخدمني  فاإن  امل�شكلت،  هذه 
للرد  ج�شمانية  حركة  اأي  ف��اإن  الدرا�شات  وبح�شب  عنها. 
على ر�شالة بريد اإلكرتوين ميكن اأن ت�شبب توتر للج�شم، 

الأزرق  الربيق  اأن  كما  �شحية.  م�شكلت  ي�شبب  ما  وه��و 
ال��ن��ه��ار. وهذا  ���ش��وء  �شا�شة اجل��ه��از يحاكي  ع��ن  ال�����ش��ادر 
الربيق ينبه املخ كما لو كان امل�شتخدم تناول فنجان قهوة 

�شريعة التح�شري.

كيف ُتَعود طفلك على النوم لوحده؟
اإىل كابو�ص  هل يتحول و�شع طفلك يف ال�شرير كل ليلة 
و����ش���راخ ل��ع��دة ���ش��اع��ات؟ ل���ذا اب��ت��ك��ر ب��اح��ث��ون "برنامج" 
يتكون  الربنامج  لوحدهم.  النوم  على  الأطفال  للتعويد 
من عدة طرق ميكن اختيار الأن�شب منها بح�شب طبيعة 

الطفل ودرجة ارتباطه بالأم.
نوم الطفل يف �شهور عمره الأوىل من اأكرث الأمور تعقيدا، 
فمن النادر اأن ينام الطفل عدة �شاعات مرة واحدة خلل 
للنوم،  م�شاعدة  لعوامل  م�شتمرة  بحاجة  اأن��ه  كما  الليل 
اأعده اخلرباء من املمكن  "برنامج النوم" الذي  لذا فاإن 
اأن ي�شاعد يف النوم ال�شريع للطفل بح�شب تقرير ن�شرته 
الأ�شرة  ق�شايا  يف  املتخ�ش�شة  الأمل��ان��ي��ة  "اإلرتن"  جملة 
ال��ن��وم خ��ط��وات واأ�شماء  وت��رب��ي��ة الأط���ف���ال. ول�����ربن��ام��ج 
ودرجة  وعمره  طفل  كل  طبيعة  بح�شب  تختلف  متنوعة 

ا�شتجابته لتعليمات الأم.
القبلة ت�شاعد على النوم: يعتمد هذا الربنامج على فكرة 
املكافاأة وفيه ت�شع الأم طفلها يف ال�شرير ثم تعطيه قبلة 
قبلة  اأج��ل  دقائق من  عدة  بعد  اإليه  �شرتجع  اأنها  وتعده 
مكانه.  من  يقوم  ول  نائما  يظل  اأن  ب�شرط  لكن  اأخ��رى 
الأمر يبدو  الغرفة وتعود ثانية لتجعل  الأم من  وتخرج 
النوم.  ل��ن��داء  ي�شتجيب  اأن  اإىل  الطفل  م��ع  لعبة  وك��اأن��ه 
املهم يف هذه الطريقة اأن تتحلى الأم بال�شرب، فالأمر قد 

ي�شتغرق عدة �شاعات اإىل اأن ينام الطفل يف الليلة الأوىل 
ولكنه �شيرتاجع مع الوقت.

الن�شحاب البطيء: ل ينام بع�ص الأطفال اإل وهو مم�شكا 
ال�شرير، وهنا  اأنها جتل�ص بجواره على  اأمه ومتاأكدا  بيد 
اإذ ين�شحها  حتتاج الأم للقيام بعملية ان�شحاب تدريجي، 
�شرير  ب��ج��وار  كر�شي  على  باجللو�ص  ت��ب��داأ  ب���اأن  اخل���رباء 
اأكرب  م�شافة  التالية  الليلة  يف  الكر�شي  تبعد  ثم  الطفل 
وهكذا، حتى يعتاد الطفل النوم دون وجودها اإىل جواره.

النف�ص الطويل: ت�شلح هذه الفكرة للأطفال الأكرب �شنا 
"حان الآن  وفيها ت�شع الأم الطفل يف �شريره وتقول له 
وقت النوم، ليلة �شعيدة" ثم تخرج من الغرفة. واملتوقع 
تعود  وعندها  النوم  ويرف�ص  ال�شراخ  الطفل يف  يبداأ  اأن 
الأم وتقوم بنف�ص الأمر وتخرج ثم تكرر نف�ص اخلطوات 

اإىل اأن ينام الطفل.
واإىل ج��ان��ب ه���ذه الأف���ك���ار ي��ج��ب احل��ر���ص ع��ل��ى حتديد 
موعد لنوم الطفل كل ليلة يف�شل اأن يكون بني ال�شابعة 
م�شاهدة  دون  ال���ه���دوء  م��ن  ���ش��اع��ة  ت�شبقها  وال��ت��ا���ش��ع��ة، 
التليفزيون اأو اللعب اأو ال�شتماع لأ�شوات عالية. ويف�شل 
األعاب  اأو  ب��ال��ر���ش��م  ال�����ش��اع��ة  ه���ذه  يف  ال��ط��ف��ل  ين�شغل  اأن 
ينامون  ال��ذي��ن  للأطفال  بالن�شبة  املهم  وم��ن  املكعبات. 
ا�شتيقاظ على  �شاعات  اأرب��ع  م��رور  النهار،  ف��رتات  خ��لل 
الأقل قبل موعد النوم بالليل، وفقا لتقرير موقع "اإلرتن 
في�شن" املخت�ص بتقدمي معلومات عن الطفل والأ�شرة. 
يخافون من  الأطفال  بع�ص  اأن  اإغفال حقيقة  يجب  ول 
ال���ن���وم مب��ف��رده��م وه��ن��ا مي��ك��ن ت���رك ب���اب غ��رف��ة الطفل 
مفتوحا مع اإ�شاءة م�شدر �شوء قريب منه بالإ�شافة اإىل 

و�شع لعبته املف�شلة بجانبه يف ال�شرير.

باللم�س توؤثر كثريًا  التي تعمل  ال�شا�شات  اأن  اإىل  تو�شلت درا�شة بريطانية 

على نوم الأطفال الر�شع ومنوهم ال�شليم، اإذ ينخف�س اإجمايل فرتة 

النوم خ�شو�شًا يف الليل وزيادة وقت النوم اأثناء النهار.

حتا�شر الأجهزة املزودة ب�شا�شات تعمل باللم�س الكثري من الأطفال 

درا�شة  اأظهرت  وق��د  ميالدهم.  حلظة  منذ  الأي��ام  ه��ذه  الر�شع 

علمية ن�شرتها جملة "نيت�شر" اأن وجود هذه الأجهزة وال�شا�شات 

النوم.  يف  وبخا�شة  م�شكالت  له  ت�شبب  اأن  ميكن  الر�شيع  حول 

التقليدية  ال�شا�شات  ذات  "الأجهزة  فاإن  الدرا�شة  وبح�شب 

مثل التلفزيون واألعاب الفيديو، ترتبط مب�شكالت النوم 

وبالنمو ال�شعيف لالأطفال. ومع ظهور الأجهزة الأحدث 

هذه  ف��اإن  باللم�س  تعمل  التي  ال�شا�شات  ذات 

لنوم  بالن�شبة  وبخا�شة  ت��زداد  رمب��ا  العالقة 

الأطفال الر�شع والذي ميثل النوم لهم اأهمية 

كبرية بالن�شبة للنمو ال�شليم".

قلة النوم تزيد 
الدهون حول اخل�ضر

ق��ل��ة ال���ن���وم ه���ي م�����ش��ك��ل��ة ق��ائ��م��ة بحد 
الأ�شباب  اىل  الإنتباه  ت�شتوجب  ذات��ه��ا، 
عند  امل�شاألة  تتوقف  ل  وهنا  والنتائج، 
و�شعف  الن�شاط  وقلة  بالتوتر  ال�شعور 
املردود العملي، فثمة نواح اأخرى ميكن 

اأن ت�شر بها قلة النوم.
اإذ ي���وؤث���ر ال���ن���وم ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا واأدائ���ن���ا 
ذلك  اإىل  اإ�شافة  وا�شح.  ب�شكل  اليومي 
اكت�شفت درا�شة من خلل جتربة خ�شع 
لها 1615 �شخ�شاً بالغاً موؤخراً اأن قلة 
النوم ترتبط بزيادة الوزن حول حميط 
الكول�شرتول  ن�شبة  تقلل  كما  اخل�شر، 

اجليد يف الدم.
احل��اج��ة اإىل ال��ن��وم ال��ك��ايف ت��وؤث��ر على 
خمتلفة.  ج��وان��ب  م��ن  مبا�شرة  حياتنا 
ف��ل��ع��ادات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة ت���اأث���ري ك��ب��ري على 

املمكن  وم���ن  ح��ت��ى،  واأ���ش��ك��ال��ن��ا  �شحتنا 
وا�شح من خلل  ب�شكل  ذلك  ملحظة 

انعكا�شها على اأدائنا ون�شاطنا اليومي.
اأن قلة  درا�شات عدة  اأثبتت موؤخراً  وقد 
فقط،  والتعب  اخلمول  ت�شبب  ل  النوم 
وخ�شو�شاً  ال���وزن  زي���ادة  يف  ت�شاهم  ب��ل 

حول منطقة اخل�شر.
ولح���ظ ال��ب��اح��ث��ون م��ن خ���لل متابعة 
درا�شة  �شمن  ب��ال��غ��اً،  �شخ�شاً   1615
معلومات  خللها  من  يقدمون  خا�شة 
اإ�شافة  اأوق��ات نومهم يومياً  دوري��ة عن 
الذين  الأ����ش���خ���ا����ص  اأن  ال���ط���ع���ام،  اإىل 
ينامون مبعدل �شت �شاعات يومياً يزداد 
بو�شوح مبعدل  لديهم حميط اخل�شر 
3 �شنتيمرتات عن الذين ينامون ما قد 

ي�شل اإىل ت�شع �شاعات يومياً.

ابعد �ضا�ضات اللم�س عن طفلك كي يهناأ بنوم عميق
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�ش�ؤون حملية

يف لقائه بالإعالميني

مدير جامعة االإمارات يوؤكد ا�ضتعداد اجلامعة ال�ضتقبال الطلبة امل�ضتجدين �يعلن عن برامج جديدة تنا�ضب احتياجات �ضوق العمل

اختتام فعاليات برنامج " اأ�ضدقاء ال�ضرطة " ال�ضيفي يف العني

•• العني - الفجر

–مدير  البيلي  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  التقى 
جامعة الإمارات العربية املتحدة- ال�شحفيني مبكتب 
الأربعاء  اأم�����ص  ي��وم  �شباح  اجلامعي،  ب��احل��رم  �شعادته 
ا�شتكمال  ح��ول  حت��دث  حيث  اجل���اري،  اأغ�شط�ص   9
امل�شتجدين  الطلبة  ل�شتقبال  اجل��ام��ع��ة  ا���ش��ت��ع��دادات 
هذا العام، وجاهزية كافة املرافق والإدارات ل�شتقبال 
الدولة.  اإم��ارات  خمتلف  من  وطالبة  طالب   3695
وذلك بح�شور �شعاد الأ�شتاذ الدكتور غالب احل�شرمي 
والدكتور  العلمية-  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  –نائب 
الطلبة  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  –نائب  الكعبي  علي 

والت�شجيل.
اأن جامعة الإم��ارات يف �شدد  واأك��د �شعاد البيلي على: 
يف  وال���ربام���ج  التخ�ش�شات  جلميع  وت��ط��وي��ر  درا����ش���ة 
اجلامعة ا�شتعداداً للثورة ال�شناعية الرابعة، وذلك يف 
�شوء توجهات احلكومة الر�شيدة ل�شت�شراف امل�شتقبل، 
موائمة  على  اليوم  نعمل  بحيث  اأف�شل،  غد  و�شناعة 
�شوق  احتياجات  مع  اجلامعة  تطرحها  التي  الربامج 
امل�شتقبل" واأ�شاف  "جامعة  لت�شبح  امل�شتقبلي،  العمل 
الأك��ادمي��ي طلبة يف  العام  ه��ذا  " �شيلتحق يف  البيلي: 
البدنية،  والرتبية  ال�شحة  كربنامج  ج��دي��دة  ب��رام��ج 
برامج  ت���غ���ريات يف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف�����ش��اء،  وه��ن��د���ش��ة 
وتلبيًة  تخ�ش�شاً  اأك��رث  لت�شبح  املعلومات  تقنية  كلية 
العاملي  وال�����ش��وق  ال��دول��ة  العمل يف  ���ش��وق  لح��ت��ي��اج��ات 
التي  املتقدمة  املراكز  اإن  البيلي:  �شعادة  وق��ال  اأي�شاً. 
لكيو  ال���دويل  الت�شنيف  يف  الإم����ارات  جامعة  حققتها 
واإجنازات  جلهود  نتيجة  هو  ما  بقدر  هدفاً  لي�ص  ا���ص 
وتخ�ش�شاتها  لرباجمها  امل�شتمر  وتطويرها  اجلامعة 
واأبحاثها العلمية، مما عزز �شمعتها املحلية والدولية، 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ ثقافة 
العملي  البحث  املعارف وتطوير قدرات  البتكار ونقل 

ذات الأهمية الوطنية والدولية.
وا�شار الدكتور البيلى اىل ان برنامج معلمى امل�شتقبل 
ا�شتقطب 120 طالبا وطالبة من الوافدين من خلل 
 “ والتعليم  الرتبية  ووزارة  للتعليم  ظبي  ابو  جمل�ص 
منحة درا�شية " جمانية على ان يعمل اخلريج �شعف 
مدة الدرا�شة اي 8 �شنوات يف وزارة الرتبية او جمل�ص 
ابو ظبى للتعليم لي�شمن بذلك الوظيفة فور تخرجه 
العام �شوف  هذا  ان  اىل  البيلى  الدكتور  ا�شار  – كما 

بكلية  البدنية  والربية  ال�شحة  برنامج  ط��رح  ي�شهد 
برنامج  ط��رح  ب�شدد  اجلامعة  ان  اىل  ا�شافة  الرتبية 
املجتمع  حاجة  لتلبية  الهند�شة  بكلية  الف�شاء  علوم 
الثورة  ان  البيلي على  الدكتور  – واكد  يف هذا املجال 
جميع  تقييم  اع���ادة  معها  يتحتم  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
لتكون بحق جامعة  تتطرحها اجلامعة  التى  الربامج 
�شوق  احتياجات  ف��ى  مبا�شر  ب�شكل  وت�شهم  امل�شتقبل 
هيكلة  اع���ادة  اىل  اجلامعة  مدير  ا���ش��ار  – كما  العمل 
لطلبة تقنية املعلومات حيث يتم طرح برامج فى برجمة 
– واعلن  احلا�شوب والربجميات والأمن اللكرتونى 
كذلك ان اجلامعة ب�شدد التو�شع فى عدد املقبولني فى 

املاج�شتري والدكتوراه لي�شل عدد املقبولني للح�شول 
على درجة الدكتوراه 72 يف حني يبلغ عدد الدار�شني 
اجلامعة  يف املاج�شتري اىل 300 دار�ص – وقال مدير 
جميع  من  ا�شتثمارى  عائد  هناك  يكون  ان  املهم  من 
الربامج الدرا�شية املطروحة والذي ينبغى معه الغاء 
وكذلك  املجتمع  وفق حاجة  الدرا�شية  الربامج  بع�ص 
دمج بع�ص الق�شام العلمية م�شريا اىل امكانية تنفيذ 
هذا وعلى �شبيل املثال يف كلية العلوم والزراعة ليتوافق 
كل هذا مع الثورة ال�شناعية الرابعة التى ن�شتعد لها 
م�شاحة كبرية يف  هناك  ان  البيلي  الدكتور  وق��ال   –
الآب��اء حلاجة الدولة  الوعي لدى البناء ومن قبلهم 

لبع�ص التخ�ش�شات التي ت�شاهم يف الرتقاء بها.
ومن جانب اآخر ا�شار مدير اجلامعة اىل ان هناك خم�شة 
من اع�شاء هيئة التدري�ص املواطنيني �شوف يلتحقون 
باجلامعة هذا العام فى جمال الطب والقانون وغريه 
من التخ�ش�شات  كما وفرت اجلامعة 87 وظيفة معيد 
ميزانية  وف��رت  اجلامعة  ان  اىل  م�شريا  للزيادة  قابلة 
موؤكدا  ال��غ��ر���ص  ل��ه��ذا  دره���م  مليون   330 اىل  ت�شل 
املواطنة  ب��ال��ك��ف��اءات  اجلامعة  امي���ان  ال�شدد  ه��ذا  ف��ى 
القدامى �شوف  التدري�ص  خا�شة ان بع�ص ا�شاء هيئة 
يبلغون �شن التقاعد وبالتايل لبد من اإيفاد اعداد من 
اىل  املبتعثني  ع��دد  لي�شل  باخلارج  للدرا�شة  املعيدين 
امريكا وحدها اىل مايقرب من ت�شعني يف املائة ليكون 

من بينهم تخ�ش�شات فى اللغة العربية
ف��ي��م��ا حت���دث ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ك��ع��ب��ي –نائب 
خلل  والت�شجيل-  الطلبة  ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
البلو�شى  ن��ا���ش��ر  اأم��ن��ة  مب�����ش��ارك��ة  ال�شحفي  امل���وؤمت���ر 
مدير  ال�شام�شى  عمري  ورا���ش��د  القبول  ادارة  م��دي��رة 
رئي�ص  النعيمى  �شامل  اهلل  وعبد  ال�شكنية  احلياة  ادارة 
ا�شتقبال  جاهزية  عن  باجلامعة  النقل  خدمات  ق�شم 
خلل  امل�شتجدين  للطلبة  امل��ع��دة  وال��ربام��ج  الطلبة 
الأ���ش��ب��وع ال��ق��ادم، واإع����داد ق��اع��ات درا���ش��ي��ة وخمتربات 
لرفع  التعليمية  والتقنيات  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  جم��ه��زة 
ا�شتقبال  ب��رن��ام��ج  و�شينطلق  التدري�شية"،  اجل����ودة 
الطلبة اجلدد "مرحبا ال�شاع" يوم ال�شبت املوافق 12 
املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  حتى  وميتد  اجل��اري،  اأغ�شط�ص 

.2017 اأغ�شط�ص   17
كما مت اإعداد برنامج ل�شتقبال الطلبة وهو "مهرجان 
الإر�شاد  ف��رتة  طيلة  ميتد  وال��ذي  امل�شتجد"  الطالب 
الأن�شطة  م����ن  م���ت���ن���وع���ة  وجم���م���وع���ة  الك������ادمي������ي، 
اأن���ح���اء اجلامعة  ت���ت���وزع ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال�شكنات اجلامعية". 
وقد بلغ عدد الطالبات املوؤكد قبولهم 2938 طالبة، 
757 ط��ال��ب. لي�شل  ال��ذك��ور  ال��ط��لب  فيما بلغ ع��دد 
 3695 اإىل  ال��ع��ام  لهذا  امل�شتجدين  الطلبة  جمموع 
ادارة  كليات.واعلنت   9 على  م��وزع��ني  وطالبة  طالب 
النقليات باجلامعة عن توفري 86 حافلة لنقل الطلبة 
اب��لغ جميع  الدولة حيث مت  ام��ارات  امل�شتجدين من 
الطلبة من خلل املوقع اللكرتوين عن مكان احلافلة 
وموعد حتركها حيث يتم ا�شتقبال الطلب ب�شكن توام 

والطالبات بال�شكن املخ�ش�ص لهن.

•• العني - الفجر

"اأ�شدقاء  برنامج  فعاليات   ، اأبوظبي  �شرطة  اختتمت 
من   183 مب�شاركة   ال��ع��ني،  يف  ال�شيفي   " ال�شرطة 

اأبناء وبنات ال�شباط و�شباط ال�شف واملدنيني.
وقال العميد �شيف �شعيد ال�شام�شي مدير اإدارة املرا�شم 
الربنامج  اإن  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة  يف  العامة  وال��ع��لق��ات 
حظي باهتمام ورعاية القيادة ال�شرطية، بهدف اإك�شاب 
خلل  فراغهم  اأوق���ات  و�شغل  جديدة  م��ه��ارات  الن�صء 
عليهم  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  يعود  مب��ا  ال�شيفية  العطلة 

وعلى املجتمع.
البيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال�شرطية  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ص  واأك����د 
امللئمة للأبناء يف العطلة ال�شيفية، من خلل ممار�شة 
اأن�شطة ريا�شية وترفيهية، وحما�شرات تثقيفية  تعزز 
القيم الوطنية النبيلة والأخلق احلميدة وتنمي روح 
، م�شيداً  بتعاون   الولء والنتماء للوطن يف نفو�شهم 
ال��ه��لل الأح��م��ر وم��وا���ش��لت الم�����ارات ونادي  هيئة 

تراث الإمارات يف  اإجناح  فعاليات الربنامج. 
مدير  نائب   الها�شمي  من�شور  العقيد  احلفل  ح�شر 
اإدارة املرا�شم والعلقات العامة ، واملقدم �شهيل حممد 
اخليلي رئي�ص ق�شم املرا�شم وال�شيافة بالإدارة ، واملقدم 
م�شبح را�شد الكعبي رئي�ص ق�شم امل��وروث  ال�شرطي " 
ال�شرطة  نادي �شباط  " ومدير فرع  ال�شرطة  متحف 
من  املهريي  عيلن  اأحمد  ،وامل��ق��دم  بالإنابة  العني  يف 
ال��ع��ني،  وال��رائ��د �شيف اجل��اب��ري من  مديرية �شرطة 
اأمور  واأولياء  ال�شباط  من  وع��دد  املجتمعية  ال�شرطة 

الطلب وممثلي ال�شركاء اخلارجيني .
الربنامج  اأن   ، الكعبي  را���ش��د  م�شبح  امل��ق��دم  واأو���ش��ح 
ا�شتمر 4 اأ�شابيع ،وبلغ عدد امل�شاركني فيه 183  طالباً 

تراوحت   ، الن��اث  من  124 من الذكور و59  منهم 
اأعمارهم ما بني 7و12 �شنة .

وحافًل  متميزاً  كان  العام  هذا  برنامج  ان   : واأ�شاف   
بالأن�شطة  ، التي ركزت على التوجيه الديني والثقايف 
الإدارات  من  لعدد  امليدانية  وال��زي��ارات   ، والجتماعي 
على  للتعرف  العني  يف  املحلية  واملوؤ�ش�شات  ال�شرطية 
بيئة العمل فيها ،ف�شًل عن اأن�شطة ترفيهية وريا�شية 
 ، وال�شباحة  وال��رم��اي��ة   والفرو�شية  ال��ق��دم  ك��رة  مثل 
والهتمام بتحفيظ القراآن الكرمي ، وبرامج ترفيهية ، 
والتعرف على اأ�شدقاء البيئة ، وبرامج التوعية البيئية  

، وتوعيتهم بكيفية الرفق باحليوان .
و األقت الطالبة فاطمة عبداهلل النقبي  كلمة يف احلفل، 

نيابة عن الطلب امل�شاركني يف الربنامج اأ�شادت فيها 
اأبوظبي   ل�شرطة   العامة  ال��ق��ي��ادة  وح��ر���ص   باهتمام 
بالطلب و تزويدهم باملهارات واخلربات التي جتعلهم 

من العنا�شر الفاعلة يف املجتمع .
 واأو�شحت اأن الربنامج اأ�شهم يف �شقل مواهبهم وتنمية 
يف  اجلماعي  والعمل  التعاون  روح  وتعزيز   ، قدراتهم 
الربامج  وتنفيذ  تخطيط  على  وتدريبهم   ، نفو�شهم 
اإىل   ، امل�شوؤولية  حتمل  على  تعودهم  التي  وامل�شاريع 
للطلب  الأم��ن��ي  واحل�ص  الوعي  م�شتوى  رف��ع  جانب 

امل�شاركني.
الربنامج   فعاليات  عن  وثائقياً  فيلماً  احل�شور  و�شهد 
احلفل  راعي  قام  ،و  والرتفيهية  والثقافية  الريا�شية 

العميد �شيف �شعيد ال�شام�شي بتوزيع �شهادات التقدير 
القطاعات  من  الربنامج  اجن��اح  يف  امل�شاركة  للجهات 
الطلب  على  و   ، وال�شركاء  ابوظبي،  ل�شرطة  التابعة 

امل�شاركني يف الربنامج ال�شيفي .
اأم����ور ال��ط��لب امل�����ش��ارك��ني يف فعاليات  اأول���ي���اء  واأ����ش���اد 
يف  ابوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  بجهود  الربنامج 
اأوقات  و�شغل  للأبناء  املفيدة  ال�شيفية  الأن�شطة  دعم 
فراغهم  خلل العطلة و اإك�شابهم معلومات ومهارات 
جديدة . وقال العميد �شيف الكتبي والد الطفل مطر 
اإن املوؤ�ش�شة ال�شرطية وفرت فر�شة متميزة للأبناء   :
مواهبهم   ت�شقل  التي  والفعاليات  الأن�شطة   ملمار�شة 
ال�شتمرار  اإىل  ،داع��ي��اً   ومفيدة  خمتلفة  جم���الت  يف 
، ملا يحققه من فوائد  يف تنظيم هذا الربنامج �شنوياً 

كبرية تنعك�ص ايجابياً على الأبناء .
وا�شار الرائد �شيف عتيق العفريت والد الطفلني �شهيل 
وال�شمولية  بالتنوع  ات�شم  الربنامج  اأن  اإىل  وحممد 
مفيدة  معلومات  الأبناء  اإك�شاب  يف  كبري  بدور  واأ�شهم 
ومهارات جديدة ،وعزز يف نفو�شهم القيم النبيلة وحب 

الوطن.
ا�شتفاد من  اأنه  ال�شاعدي  اأحمد علي  الطالب  واأو�شح 
 ، النف�ص  على  والعتماد  مهاراته  تنمية  يف  الربنامج 
بروح  والعمل  بينه وبني زملئه   التناف�ص  روح  وخلق 

الفريق الواحد .
الزيارات  اأن  الظاهري  را�شد  فاطمة  الطالبة  واأك��دت 
امليدانية لعدد من الإدارات ال�شرطية يف العني �شاعدتها 
يف التعرف على بيئة العمل ال�شرطي ، والوقوف على 
اجلهود الكبرية التي يبذلها رجال ال�شرطة يف حفظ 
الأمن وبث الطماأنينة يف نفو�ص املواطنني واملقيمني ، 

ويف املحافظة على املكت�شبات الوطنية  . 

توفريًا للوقت 

بلدية مدينة العني تخ�ض�س 20 مهند�ضًا 
للرد على ا�ضتف�ضارات املكاتب اال�ضت�ضارية

•• العني -    الفجر

بداأت بلدية مدينة العني تطبيق نظام املقابلت البعيدة عن طريق النرتنت 
املركز  مهند�شني  ب��ني  الهند�شية  ال�شتف�شارات  على  للرد  يهدف  وال���ذي 
واملكاتب الهند�شية ال�شت�شارية وذلك للرد على ال�شتف�شارات ومراجعتها و 
تقدمي امللحظات وال�شت�شارات عرب الفيديو يف اقل واأ�شرع وقت ممكن من 

خلل مركز الدعم الهند�شي بقطاع تخطيط  املدن وامل�شاحة .
عرب  الهند�شي  الدعم  مكتب  مع  اجتماع  طلب  خ��لل  من  النظام  ويعمل 
الربيد اللكرتوين ، حيث يقوم املهند�ص املعني بتحديد موعد واإر�شال رابط 
مبا�شر ليتم الجتماع عن طريق الفيديو خلل اأوقات الدوام الر�شمي من 
ال�شاعة 8 �شباحاً و لغاية 3 م�شاًء  مع اإمكانية ا�شتعرا�ص جميع املخططات 
املتوفرة عرب  النماذج  و امللحظات و ذلك عرب خا�شية م�شاركة ال�شور و 
اأو  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  خ��لل  من  النظام  ا�شتخدام  ميكن  كما   ، الربنامج 
ب��دون احلاجة   ، النرتنت  بها خدمة  تتوفر  التي  الذكية  الهواتف  اأجهزة 

لتحميل تطبيقات اأو برامج اأخرى .
ببلدية  الهند�شي  ال��دع��م  م��رك��ز  رئي�ص  اليماحي  حميد  املهند�ص  ق��ال  و 
ابوظبي  ام��ارة  نوعه يف  الأول من  يعترب  النظام  ه��ذا  ب��اأن   ، العني  مدينة 
والذي ا�شتحدثته بلدية مدينة العني قبل قطاع تخطيط املدن وامل�شاحة 
�شهل  برنامج  خ��لل  من  الذكية  احلكومة  مبداأ  تبني  اإىل  يهدف  وال��ذي 
ال�شتخدام و يرتبط مبا�شرة باملتعاملني من املكاتب الهند�شية ال�شت�شارية 
و الذي يخت�ص باجلانب املعماري و اجلانب الن�شائي حيث بداأت املرحلة 
التجريبية بعدد 10 مهند�شني للرد على املتعاملني من خلل النظام ، و 
مت زيادة العدد موؤخراً لي�شبح 20 مهند�شاً يف ا�شتقبال جميع ال�شتف�شارات 
و امللحظات الواردة  بدون عناء احل�شور املبا�شر ملبنى البلدية و احلد من 
ا�شتهلك الأوراق ملناق�شة املخططات ، حيث توجد ن�شخ اإلكرتونية ميكن 
جميع  ا�شتيفاء  يف  كبري  ب�شكل  النظام  ي�شهم  كما   ، النظام  يف  م�شاركتها 
امللحظات التي تتم مناق�شتها خلل املقابلة البعيدة عن طريق الفيديو .

بالتايل  و  الجتماعات  على  املرتتبة  التكاليف  خلف�ص  النظام  ي�شعى  كما 
و تقدمي  اأك���رب  اإنتاجية  امل��رك��ز مم��ا يحقق  داخ���ل  امل��راج��ع��ني  ع��دد  خف�ص 
خدمات ترفع من ر�شا املتعاملني من خلل �شرعة و �شهولة التوا�شل مع 

مهند�شي ق�شم تراخي�ص الن�شاء .
امللحظات  طبيعة  بدرا�شة  اأوىل  كمرحلة  الهند�شي  ال��دع��م  مركز  ق��ام  و 
الواردة من املكاتب الهند�شية ال�شت�شارية و التعرف على احتياجاتهم من 
املركز ، لتقدمي نظام متكامل يتما�شى مع تطلعات املتعاملني من مقاولني 
و ا�شت�شاريني ، و يعمل املركز حالياً يف املرحلة الثانية من امل�شروع حيث مت 
، و كخطة م�شتقبلية  اآخر من املهند�شني للتعامل مع النظام  توفري عدد 
�شتقوم بلدية مدينة العني بتعميم نظام املقابلت البعدية على جميع اإدارات 
قطاع تخطيط املدن و امل�شاحة بعد انتهاء فرتة  التجريب الثانية و�شيتم 
�شبتمرب  �شهر  خلل  املقاولت  و�شركات  ال�شت�شارية  املكاتب  على  تعميمه 
باملركز  والرقي  للوقت  ا�شتنزاف  بدون  تقدمي اخلدمات  م�شتهدفاً  القادم 
و ا�شتخدام الطرق احلديثة يف التعامل يف خدمة املتعاملني ، وذلك �شمن 
اخلطط ال�شرتاتيجية  الرامية لتب�شيط الإجراءات واآلية �شري املعاملت 
، يف اإطار �شعي دائرة ال�شوؤون البلدية و النقل لتقدمي خدمات للمجتمع و 

العملء مبا يعزز جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي حاليا و م�شتقبًل  .

النجم الكوميدي مايك اآيب�س يف العا�ضمة 
اأبوظبي �ضمن مو�ضم �ضيف اأبوظبي 

•• اأبوظبي - الفجر

املرح وال�شحك من خلل  اأجواء من  اأبوظبي ل�شتقبال  العا�شمة  ت�شتعد 
ا�شت�شافة عر�ص جنم هوليوود الكوميدي اللمع مايك اآيب�ص يف اأبوظبي 

الأو�شط  ال�شرق  ولأول مرة يف منطقة 
�شمن فعاليات مو�شم �شيف اأبوظبي 
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اأغ�شط�ص على م�شرح �شاطئ الراحة.

اإيفنت�ص"  "ياك  ����ش���رك���ة  وت����ت����وىل 
اأبوظبي لل�شياحة  بالتعاون مع هيئة 
املميز  العر�ص  هذا  تنظيم  والثقافة 
اآيب�ص  م���اي���ك  ���ش��ي�����ش��ت��ع��ر���ص  ح���ي���ث 
مواهبه يف تاأدية العرو�ص الكوميدية 
للح�شور  ال��ع��ر���ص  وي�شمن  احل��ي��ة. 
على اختلف اأعمارهم واهتماماتهم 
مفعمة  م�������ش���ب���وق���ة  غ�����ري  اأم�������ش���ي���ة 
الكوميدية  وال���ل���ف���ت���ات  ب���احل���ي���وي���ة 
بها  ُي��ع��رف  ال��ت��ي  وال��ذك��ي��ة  امل�شحكة 

النجم اللمع. 
املمثلني  اأ�شهر  تقليد  على  الفائقة  بقدرته  ال��ع��امل  ح��ول  اآيب�ص  وي�شتهر 
و  اأوف���ر  ه��اجن  ذا  اأف���لم  ملمثلي  تقليده  مثل  م�شحك،  كوميدي  باأ�شلوب 
نيك�شت فرايدي، ليح�شل بذلك على لقب اأكرث املمثلني قدرة على اإ�شحاك 
اجلمهور يف هوليوود.  ومن خلل عمله مع اأهم امل�شاهري يف هوليوود، مثل 
ويتني هيو�شنت واأوبرا وينفري واآي�ص كيوب، جنح اآيب�ص يف اإبهار جمهوره 

حول العامل لأكرث من ع�شرين عاماً.

اجل��ام��ع��ة ب�����ش��دد درا����ش���ة 
التخ�ش�شات  جلميع  وتطوير 
وال������رام������ج ا����ش���ت���ع���دادًا 
الرابعة ال�شناعية  للثورة 

وه��ن��د���ش��ة ال��ف�����ش��اء اأح���دث 
ال������رام������ج ه�������ذا ال����ع����ام

طالبا   120 ا�شتقطاب 

الوافدين  من  وطالبة 

�����ش����م����ن ب����رن����ام����ج 

م��ع��ل��م��ي امل�����ش��ت��ق��ب��ل



الأم الغا�شبة
�شخ�ص  اأي  ي���ف���ق���د  اأن  مي���ك���ن 
لكن  معينة،  حلظة  يف  اأع�شابه 
ت�شرفات  ن��ت��وق��ع  اأن  ي�����ش��ع��ب 

الأم الغا�شبة!
يف  الأولد  ي�������ش���ت���ع���د  ل������ذا 
لنوبات  مم��اث��ل��ة  ظ�����روف 
الأم العاطفية با�شتمرار، 
زي����ادة  اإىل  ي������وؤدي  م���ا 
ال�شغط  م��ن�����ش��وب 
ال�����ن�����ف�����������ش�����ي يف 

حياتهم. 
ي�������ش���ّك���ل  ل 
دم���������������������������اغ 
د  ل و لأ ا
يكفي  م��������ا 
م����ن ال����دوائ����ر 
لتنظيم  العقلية 
النف�شي  ال�شغط 
ال���ع���اط���ف���ي وي���ك���ون 
حاجة  الأولد  اأك�����رث 
على  ال���ق���درة  اك��ت�����ش��اب  اإىل 
ا���ش��رتج��اع ال��ه��دوء الأق���ل جهوزية 

لتحقيق هذا الهدف.

الأم احل�شودة
حياتهم  يف  تقدم  اأي  على  اأولده���ا  الأم  حت�شد  ق��د 
مع  ���ش��وءاً  �شلوكياتها  وت��زي��د  ب��الأن��ان��ي��ة  وتتهمهم 

الأبناء يف هذه الظروف  اإ�شايف. �شي�شعر  اإجن��از  كل 
دعم  غياب  ب�شبب  جناح  اأي  يحققون  حني  بالذنب 

الأم.

الأم املت�شلطة
�شبط  اأولده���م  تعليم  اإىل  عموماً  الأه���ايل  ي�شعى 
على  املت�شلطة  الأم  ت�شيطر  بينما  وال��ق��وة  النف�ص 
ينتابهم  �شعور  اأي  اأو  اأولده����ا  ب��ه  يقوم  ن�شاط  ك��ل 
عرب ا�شتعمال اأ�شلوب التهديد اأو التخويف اأو حتى 
احلب اخلانق. ت�شعر هذه الأم باأن اأولدها عاجزون 

من دونها.
 لذا ي�شبحون حني يكربون انعكا�شاً ملا تريده هي. 
رغباتها  الفرق بني  املت�شلطة  الأم  ت��درك  ل  كذلك 

ورغبات اأولدها.

الأم الرنج�شية
اإعجاب جميع من حولها  نيل  اإىل  الأم  ت�شعى هذه 
ب�اأي ثمن. يتعلق جزء من امل�شكلة ب�شعف تقديرها 

نف�شها.
مواقف  �شتتبنى  ال��ف��راغ،  اأو  ب��الإه��ان��ة  �شعرت  اإذا   
دف��اع��ي��ة ك��ي ت��وؤك��د اأن��ه��ا اأف�����ش��ل م��ن اجل��م��ي��ع. لذا 
ي�����ش��ط��ر اأولده��������ا اإىل ب����ذل ج���ه���ود ���ش��اق��ة ك���ي ل 

يجرحوها.

الأم الكئيبة
ب�شبب  اأولده����ا  م��ع  التوا�شل  ع��ن  الأم  ه��ذه  تعجز 
علقة  نتيجة  اأعماقها  يف  بها  ت�شعر  التي  التعا�شة 
�شيئة اأو حتت تاأثري الهرمونات بعد ال��ولدة. حني 

تغرق يف الكتئاب وتنغلق على نف�شها، لن تتمكن من 
وحركاتهم.  بنموهم  تفرح  ول��ن  ب��اأولده��ا  العتناء 
اأم  يعي�شون مع  الذين  الأولد  يظن عدد كبري من 

كئيبة اأن عواطفهم الإيجابية غريبة وخطرية!

ا�شرتاتيجيات تكيفية فاعلة
• حافظ على هدوئك ول تفقد ال�شرب: ل جتعل 

اأمك ت�شعر باأنها حما�شرة اأو مذنبة.
واتخذ  نظرها  وجهة  من  امل�شائل  تفهم  اأن  ح��اول   
خطوات ب�شيطة للتوا�شل معها لأنها قد ترغب يف 

جذب انتباهك بكل ب�شاطة.
اأن  اأمك  من  اطلب  وم�شاعرها:  كلماتها  تفّهم   •

تعرّب عن م�شاعرها بكل �شراحة.

ل  م�����ش��اك��ل��ه��ا،  و���ش��ط  �شتتخبط  ب��اأن��ك  ���ش��ع��رَت  اإذا   
تتحداها اأو حتبطها بل اكتِف ب�شماعها.

جتد  اأن  ح����اول  غ�شبها:  اأ���ش��ب��اب  اإىل  ت��ع��ّرف   •
التوا�شل  ط���ري���ق���ة  ل��ت��ع��ل��ي��م��ك  ح���ي���ادي���اً  ���ش��خ�����ش��اً 
م��ع اأم����ك ث��م حت����اور م��ع��ه��ا وا���ش��ت��ف�����ش��ر ع��ن خلفية 

م�شاعرها ال�شلبية.
•غادر املكان حني متّر اأمك بنوبة غ�شب: ان�شحب 
تبتعد  اأن  يجب  ت��ع��ت��ذر.  اأن  دون  م��ن  تهذيب  بكل 

عن هذه الأجواء كي تقّيم الو�شع بهدوء.
لف�شل  ط��رائ��ق  ِج���ْد  ال���لزم���ة:  احل����دود  • ار���ش��م 
حياة  تبني  ك��ي  ال��ق��وي��ة  اأم���ك  م�شاعر  ع��ن  نف�شك 
علقة  ع��ل��ى  نف�شه  ال��وق��ت  يف  وحت��اف��ظ  م�شتقلة 

�شليمة معها.

ل عجب يف اأن تن�شاأ م�شاعر الندم بعد ح�شول انقلب �شامل يف احلياة، 
اأو و�شع ثابت  اأو م�شروع مهّم  التخلي عن من�شب مهني  لكن قد ميّهد 
ملاذا  والن��ت��ع��ا���ص.  ال��وح��ي  م��ث��رية للهتمام وجت��دي��د  اح��ت��م��الت  لظهور 

ي�شبح الن�شحاب مفيداً اإذاً يف بع�ص الظروف؟

غريرّ وجهة نظرك
نبذل  اأن  ل��ذا ميكن  وال��ع��ار،  ال��ذن��ب  ع��دة مثل  ال�شتقالة م�شاعر  ت��وؤج��ج 
ق�شارى جهدنا لتجنب هذا القرار. نتعّلم منذ مراحل مبكرة من حياتنا 
اأن الن�شحاب مرادف للف�شل، لذا يقرتح اخلرباء اأن ننظر اإىل هذا القرار 
بطريقة اإيجابية باعتباره �شلوكاً يتطلب قدراً عالياً من ال�شجاعة وعمق 

الب�شرية والثقة. 
وبدل ال�شعور باخلجل، يجب اأن نقّدر قيمة التوقف يف الوقت املنا�شب.

ي�شبح الوقت منا�شباً لتخاذ هذا القرار حني تبذل جهوداً �شاقة لتحقيق 
زوجان  ي��ح��اول  ق��د  ملحوظ.  حت�ّشن  اأي  ت�شجيل  دون  م��ن  معنّي  ه��دف 
اإنقاذ علقتهما امل�شطربة مثًل عرب العلج النف�شي اأو جتديد املواعيد 
قراراً  النف�شال  ي�شبح  املرحلة،  ه��ذه  بعد  ج��دوى.  بل  لكن  العاطفية 

منطقياً.
حني تقرر اأّن وقت الن�شحاب حان، تذّكر اأنك م�شوؤول عن طريقة توجيه 
التغيري  ق��رار  مع  العائلة  واأف���راد  الأ���ش��دق��اء  يتعامل  قد  الر�شالة.  ه��ذه 
وتعر�ص  ق��رارك  �شياق  ت�شرح  اأن  اخل��رباء  يقرتح  ل��ذا  القلق.  ب�شيء من 

اخلطوات التي تنوي اتخاذها يف املرحلة املقبلة. ميكن اأن تتغري ردود فعل 
التي تريد تنفيذها. كذلك  ق��رارك حني تخربهم باخلطة  النا�ص جتاه 

يعّزز تقا�شم اخلطط امل�شتقبلية قوة اإرادتك.

ن نوعية حياتك َح�شِّ
اأو اخلوف،  اأو ال�شتقالة غالباً حني ت�شعر باحلزن  ياأتي قرار الن�شحاب 
اأو حني تقتنع باأنك ل متلك اأي خيار اآخر، وقد تعطي هذه العوامل كلها 
اآثاراً معاك�شة على �شحتك. رمبا تعترب اأن عملك لي�ص مر�شياً مبا يكفي، 
اأو رمبا تتوّرط يف علقة جديدة قبل اأن ت�شبح م�شتعداً لهذا النوع من 

اللتزام، لذا تعي�ص حتت �شغوط هائلة.
اإذا اأ�شبح ال�شغط النف�شي مزمناً وخارجاً عن ال�شيطرة، �شينعك�ص �شلباً 
النف�ص  علم  )جمعية  اأعلنت  ال�شياق،  ه��ذا  يف  اجل�شدية.  �شحتك  على 
الأمريكية( اأن ال�شغط النف�شي املتوا�شل يزيد خطر ارتفاع �شغط الدم 
والنوبات القلبية واجللطات الدماغية، لذا ي�شمح البتعاد عن م�شببات 
والعاطفي.  اجل�شدي  امل�شتويني  على  �شحية  منافع  باكت�شاب  امل�شكلة 
عموماً، نلحظ تراجعاً يف م�شتوى هرمون الكورتيزول املرتبط بال�شغط 
النف�شي وميكن اأن ينخف�ص يف الوقت نف�شه معدل �شغط الدم وتتباطاأ 

�شربات القلب.
كذلك ميكن اأن يوؤثر قطع الروابط ال�شائبة يف املزاج بدرجة هائلة.

 وفق درا�شة ُن�شرت يف جملة )العلقات الإن�شانية( يف عام 2011، تبنّي 
املتاحة  اأو غياب اخليارات  الواجب  البقاء يف وظيفة نكرهها من باب  اأن 
قد يرفعان م�شتوى ال�شغط النف�شي والإره��اق والإجهاد العاطفي. من 
ال�شائع اأن ي�شعر ال�شخ�ص املعنّي بحزن عابر بعد ح�شول تغيري جذري يف 
حياته، لكنه �شيلحظ اآثاراً اإيجابية على املدى الطويل و�شي�شعر براحة 

تامة ب�شرط اأن يختار الن�شاط الذي يحّبه فعًل.

ق هدفك د �شغفك وحقرّ حدرّ
حني تتخلى عن الظروف التي حترمك من ال�شعادة، �شتح�شل على الوقت 
درا�شة  يف  عليها.  بناًء  والت�شرف  احلقيقية  م�شاعرك  ل�شتك�شاف  الكايف 
ُن�شرت يف عام 1999، حلل الباحثون املرحلة النتقالية التي مّر بها عدد 
من امل�شرفيني ا�شتعداداً لأداء اأدوار خمتلفة تتطلب منهم جمموعة من 
اأم�شى فرتة طويلة يف العمل على  املهارات اجلديدة: ُطِلب من �شخ�ٍص 

احلوا�شيب مثًل اأن يخو�ص تفاعلت �شخ�شية مع النا�ص.
من  ن�شخة  على  يتدربوا  اأن  امل�شاركني  من  ُطِلب  الغاية،  ه��ذه  لتحقيق   

مهامهم امل�شتقبلية عرب )ا�شرتاتيجيات مبنية على التقليد(.
يف  احلقيقية  رغباتك  لتحديد  مماثلة  مقاربة  اخل���رباء  عليك  يقرتح 
امل�شتقبلي  و�شعك  بتخّيل  وين�شحونك  ا�شتقالتك  تلي  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة 
اأ�شخا�ص  ملقابلة  واذه��ب  معّينة  ب�شخ�شية  تتمتع  باأنك  تظاهر  م�شبقاً. 

يقومون مبا تريد فعله. 
القرار  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ت��ع��رف  ك��ي  وراق���ب م�شاعرك  الطريقة  ه��ذه  ج���ّرب 

ينا�شبك.
 رمبا ل ت�شعر باملنافع فوراً لكن من خلل التخلي عن و�شٍع ل يبدو لك 

�شليماً، �شتتمكن من اإيجاد الطريق ال�شحيح!.

مــنـــ�عــــات
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يكون الن�شحاب اأ�شبه باإعادة ترتيب الغرف: بعدما نعتاد الو�شع القائم، قد ي�شعب علينا اأن نت�شور النتيجة النهائية اأو نفهم �شبب 
التغيري. مع ذلك �شن�شعر باأن الظروف الراهنة مل تعد تر�شينا اأو اأنرّ اجلمود يف حياتنا مل يعد مقبوًل.

عندما ي�شبح اجلمود يف حياتك غري مقبول 

االن�ضحاب .. ملاذا ي�ضبح مفيدًا يف بع�س الظر�ف؟

و�شليمة،  ممتعة  تكون  اأن  من  بدًل  �شائكة  باأمك  عالقتك  كانت  اإذا 
املقام  يف  تفهم  اأن  يجب  تتوقع!  مما  اأكرث  �شائعة  م�شكلة  اأنها  اعرف 

الأول اأن امل�شكلة ل تتعلق بك!

االأم �ضعبة املرا�س.. 
�كيفية التعامل معها
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العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2015/484  انابات جتارية 
طالب التنفيذ: حممد اإح�شان احلايك 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 
املنفذ �شده : تعمري القاب�شة لل�شتثمار -  ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد -  بناية ال�شايا - بالقرب من معر�ص هايونداي لل�شيارات 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - 
املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ص : 26 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى : ايليت ريزيدن�ص - رقم الوحدة : 1109 

- امل�شاحة : 68.44 - مرت مربع القيمة التقديرية : 1.120.984 درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2015/29   بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة  ابوظبي - النادي ال�شياحي - �شارع ال�شلم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري 
املنفذ �شده : كوبنز هولدجنز - ملالكها / خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - �شارع املرقبات  تقاطع �شارع ابوبكر ال�شديق - مبنى ملك امنة 
وخليفة املهريي - �شقة 501 - املبنى به �شيدليه علياء 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : فيل 
�شكنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ص : 6544 - رقم املبنى : 30/338 - امل�شاحة : 233.40 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )1.750.000( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2016/128 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة  - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي 

للنرتنت ، �ص ب  66 ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده : اميا هوجن هوجن - واآخرون  عنوانه :  دبي ، معي�شم الوىل - عقارات جمريا  جولف ، فيل رقم ايه 24 ، لمي 
تري فايل ، رقم الر�ص 938 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة جوال :050654/0503553531/0508877752

 0501006810/0505850780/4782
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  التالية  5.00 م�شاء ويف الي��ام الثلث  ال�شاعة   2017/8/21 املوافق  انه يف يوم الثنني  
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم الول - رقم الر�ص : 938 - امل�شاحة : 1245.60 

مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )6000.000.00( درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده      

فى الدعوى رقم  2016/56    بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه : �شارع اخلليج ، دبي الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �شده : جيان رو   - عنوانه : �شقة رقم )409( بناية رقم )11( �شكن الباليا ، �شارع دبي اف �شي ، الرا�شديه 

- دبي - الإمارات العربية املتحدة 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثلث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما 
954.55 مرت مربع واملقدرة  2390 - امل�شاحة :  عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر���ص : 

قيمتها ب����� )4.600.000.00( درهم  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم  2014/45 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفارد - �شقة 1304
املنفذ �شده : جابريل اليجاندرو باليدراما  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفارد - �شقة 1304 
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
التالية جلل�شة  ايام  الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات 
البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص : 184 - رقم املبنى : 
-1 - ا�شم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم الطابق : 13 - رقم العقار : 1304 - امل�شاحة : 120.50 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )1.426.754( درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  - للمنفذ �صده     
فى الدعوى رقم  2015/484  انابات جتارية 

طالب التنفيذ: حممد اإح�شان احلايك 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 

املنفذ �شده : تعمري القاب�شة لل�شتثمار -  ذ م م 
عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد -  بناية ال�شايا - بالقرب من معر�ص هايونداي لل�شيارات 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - 
املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ص : 26 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى : ايليت ريزيدن�ص - رقم الوحدة : 1109 

- امل�شاحة : 68.44 - مرت مربع القيمة التقديرية : 1.120.984 درهم  - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر - املنفذ �صده    

فى الدعوى رقم  2015/29   بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة  ابوظبي - النادي ال�شياحي - �شارع ال�شلم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري 
املنفذ �شده : كوبنز هولدجنز - ملالكها / خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - �شارع املرقبات  تقاطع �شارع ابوبكر ال�شديق - مبنى ملك امنة 
وخليفة املهريي - �شقة 501 - املبنى به �شيدليه علياء 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : فيل 
�شكنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ص : 6544 - رقم املبنى : 30/338 - امل�شاحة : 233.40 مرت 

مربع - املقدرة ب���� )1.750.000( درهم 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر       

فى الدعوى رقم  2016/56    بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه : �شارع اخلليج ، دبي الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �شده : جيان رو   - عنوانه : �شقة رقم )409( بناية رقم )11( �شكن الباليا ، �شارع دبي اف �شي ، الرا�شديه 

- دبي - الإمارات العربية املتحدة 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثلث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص وما 
954.55 مرت مربع واملقدرة  2390 - امل�شاحة :  عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر���ص : 

قيمتها ب����� )4.600.000.00( درهم  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده     

فى الدعوى رقم  2014/45 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفارد - �شقة 1304
املنفذ �شده : جابريل اليجاندرو باليدراما  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفارد - �شقة 1304 
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
التالية جلل�شة  ايام  الثمن وامل�شارييف خلل ع�شرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات 
البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص : 184 - رقم املبنى : 
-1 - ا�شم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم الطابق : 13 - رقم العقار : 1304 - امل�شاحة : 120.50 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )1.426.754( درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة : �شيمكو ماريتامي ميدل اي�شت - �س ذ م م 
العنوان : م�شتودع رقم )2.1( ملك دائرة العقارات بوا�شطة ح�شني اخلوري - القوز ال�شناعية 
القيد  رق��م   568701 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   - الرابعة 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   73723 التجاري:  بال�شجل 
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
حماكم دبي بتاريخ 2017/2/23  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/23  
هامت  بي  ال  ات�س  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
اآل  العنوان : مكتب )1801( ملك ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه  حما�شبون قانونيون 
مكتوم - بردبي - املركز التجاري  - هاتف  3277775-04 فاك�ص : 3277677-04  م�شطحباً معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة : ارت ماترك�س ) يو. ايه . اي (  �س ذ م م 
العنوان : م�شتودع رقم دائرة العقارات - حكومة دبي - القوز - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�شة : 601323 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1017110  مبوجب هذا تعلن 
باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/12/12  واملوثق لدى  ال�شركة املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  12/12 /2017  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�شفي املعني ات�س ال بي هامت حما�شبون قانونيون العنوان : مكتب )1801( ملك 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه اآل مكتوم - بردبي - املركز التجاري  - هاتف  04-3277775 
الثبوتية وذلك خلل )45(  امل�شتندات والأوراق  معه كافة  : 3277677-04  م�شطحباً  فاك�ص 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي/ات�س ال بي هامت حما�شبون قانونيون 
اآل مكتوم -  ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه  العنوان : مكتب )1801( ملك 
بردبي - املركز التجاري  - هاتف  3277775-04 فاك�ص : 3277677-04  مبوجب 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
اأعله لت�شفية �شيمكو ماريتامي ميدل اي�شت - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/2/23  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   
2017/2/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي/ات�س ال بي هامت حما�شبون قانونيون 
اآل مكتوم -  ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه  العنوان : مكتب )1801( ملك 
بردبي - املركز التجاري  - هاتف  3277775-04 فاك�ص : 3277677-04  مبوجب 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س    ) اي   . ايه  يو.   ( ماترك�س  ارت  لت�شفية  اأع���له 
حماكم دبي بتاريخ 2017/12/12  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   
2017/12/12  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 يف الدعوى  رقم  2017/1588 جتاري جزئي  

املدعي : بنك الفجرية الوطني - �ص م ع 
املدعي عيه : 1- �شاي�شو للتجارة العامة - �ص ذ م م ، 2- ريان بابتي�شت دى �شوزا ارون انتوين 3- ارون 

انتوين بابتي�شت ماريان دي�شوازا 
"يعلن اخلبري الدكتور/عقيل حممد هادي ح�شن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية 
الفجرية  بنك  املدعي/  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/1588 رقم  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبريا 
الوطني - �ص م ع - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / �شاي�شو للتجارة العامة - �ص ذ م م &  ريان 
بابتي�شت دى �شوزا ارون انتوين &  ارون انتوين بابتي�شت ماريان دي�شوازا مدعوون حل�شور الجتماع 
يوم اخلمي�ص  واملقرر عقده   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او   او من ميثلهم   �شخ�شيا  امل�شرفية  اخلربة 
ديرة -  الكائن يف  الثانية ع�شر ظهرا - مبقر مكتب اخلبري  ال�شاعة  م يف متام  املوافق 2017/8/17 
بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�ص �شنرت - بجوار �شركة امللحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق 

التا�شع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

دعوة حل�صور 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  يف الق�صية رقم   2017/665 لدى حمكمة العني )جتاري جزئي(   

املدعية : �شركة الظفرة للتاأمني 
املدعي عليهم   1- حممود ابراهيم العلي  

   2- حممد خلفان عبداهلل حطاب الظاهري  
العني  حمكمة  قا�شي  ق���رار  اىل  ب��ال���ش��ارة   - وال��ث��اين  الول  عليهم  امل��دع��ي  اىل 
البتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الثانية ، بالق�شية املذكورة اأعله بندبنا 
كخبري هند�شي فقد حتدد موعد الإجتماع الثاين واملعاينة يف يوم الثنني املوافق 
14 اغ�شط�ص 2017م    وذلك يف متام ال�شاعة الرابعة م�شاءا ،  مبقر مكتب اخلبري 
يف املركز الداري - بناية بريد الإم��ارات بالطابق الثاين - العني  - لل�شت�شفار 

هاتف رقم : 050/3333004 
 اخلبري الهند�صي املنتدب 
م. كتاب �صعيد االحبابي   

اإعالن بالن�صر 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1193 جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1- ا�ص ا�ص ار انرتنا�شيونال للتجارة العامة -  �ص ذ م م - وميثلها كل من / جاجناياه 
، �شيجو راجان راج��ان  كو�شيبارامبات ب�شفتهم مديرين لها - جمهول حمل القامة  بورجو بورجو 
مبا ان املدعي/ بي�شة ل�شناعة احلديد - �ص ذ م م - قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/7/5  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة - بندب 
اخلبري احل�شابي �شاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته - بعدالطلع على ملف 
الدعوى واراقها وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اليه اخل�شمان من حمررات ومرا�شلت ورقية او 
الكرتونية اخرى ، والطلع على الدفاتر التجارية املنتظمة للطرفني لبيان ماهية العلقة بني طريف 
و�شفا  املعاملة  والب�شاعة حمل  فيها  منهما  كل  ودور   ، بالطلبات  املرتبطة  بينهما  واملعاملة  الدعوى 
 ، واتعاب اخلبري  امانة م�شروفات  دره��م  الف  وق��درت مبلغ ثلثة  عليه  املتفق  وال�شعر   ، وقيمة  وكا 
كلفت املدعية ب�شدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/9/13  

Ch1.C.14 ال�شاعة 30 : 8  �شباحا يف القاعة
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1132   جتاري كلي               
م م  جمهول حمل  ذ  ���ص   - الداخلي  للت�شميم  م���زارع  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ليندا نايف فخري النوباين  وميثله : �شامل عبداهلل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  احلكم بت�شفية  �شلطان علي احلمادي   قد 
والزام  الت�شفية  باعمال  للقيام  ق�شائي  م�شفي  وتعيني  الوىل  عليها  املدعي 
املدعي عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 يوم الثنني   املوافق  2017/9/11   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1292   جتاري كلي               

م ح  جمهول حمل  ���ص   - ه��او���ص للعمال  1- جلوبل  امل��دع��ي عليه /  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ انتيل �شرياميك - �ص م ح وميثله : حممود ح�شني 
ال�شيكات  ب��رد  ومو�شوعها مطالبة  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - احمد  علي 
يوم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت  م��ن��ه��ا.   ���ش��رف��ه  م��ا مت  ورد قيمة  ووق���ف �شرفها 
 Ch2.E.21 اخلمي�ص  املوافق  2017/8/17   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/5214  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1-  ات�ص ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�شان حوحو �شركة 
فاروق  املدعي/ح�شام  اأن  القامة مبا  م   جمهول حمل  م  ذ  �ص  الواحد  ال�شخ�ص 
عبدالروؤف ح�شن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )3000  وقدرها )93309 
واتعاب املحاماة  رقم ال�شكوى )MB173763883AE(  وحددت لها جل�شة 
يوم الثنني   املوافق 2017/8/21  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة Ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/559  جتاري كلي               
اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��ود ع��راب��ي ق�شاب با�شي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 : وميثله  املقفلة  م�شاهمة   - البحرية  للخدمات  املتحدة  اي��ك��ارو���ص  �شركة  امل��دع��ي/ 
حممود ح�شني علي احمد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
يوؤديا للمدعية  مبلغ  بان  بينهما  بالت�شامن والت�شامم فيما  والثاين  عليهما الوىل 
وقدره )600.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك 
وحتى متام ال�شداد والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/8/14   ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1615   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �شركة براتيك للتجارة العامة - �ص ذ م م  2- �شاكيت جينتال �شوبا�ص 
�شانت جيندال  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع 
وميثله : من�شور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل والنفراد بان يوؤدوا مبلغ )26.167.396( 
درهم فقط �شتة وع�شرون مليون ومائة و�شبعة و�شتون الف درهم وثلثمائة و�شتة وت�شعون 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. وحددت 
 Ch2.E.22 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة  املوافق  2017/9/11    لها جل�شة يوم الثنني  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2398  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �شركة يوجى العاملية التجارية - ذ م م  وميثله : حممد �شلمان ح�شن 
ال�شابري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
واربعمائة وت�شعة ع�شر  الف  للمدعية مبلغ وق��دره )87.419 دره��م( )�شبعة وثمانون 
درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
املوافق   الرب��ع��اء   يوم  لها جل�شة  والت��ع��اب. وح��ددت  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامها  مع 
اأو  2017/8/16  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/683  احوال نف�ص م�صلمني                 

املدعي عليه / 1- ريجول كي عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
يو�شف  عبداهلل   : وميثله  عبداهلل  كاريبودي  �شكري  حممد  املدعي/  ان 
الزام  ال��دع��وى ومو�شوعها   اأق��ام عليك  قد    - نا�شر  اآل  اأن��وه��ي  احمد 
بالر�شوم  الزامها  املدعي من روؤية الولد مع  املدعي عليها من متكني 
الثنني    ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  اتعاب حم��ام��اة.    ومقابل  وامل�شاريف 
املوافق  2017/8/21   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )6(  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1159  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-دولت كانايالل كانايالل فا�شومال هارواين هارواين 
- ب�شفته املحكوم عليه يف الدعوى اجلزائية  جمهول حمل القامة مبا ان 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  ليمتد   كيميكالز  /مي�شوا  امل�شتاأنف 
رقم : 2016/1691 جت��اري كلي بتاريخ 2017/6/13    وح��ددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/9/25 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  ch2.D.16 وعليه 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5380  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-دامي����ون����د ج��وي�����ص ل��ل��رتك��ي��ب��ات امل��ع��دن��ي��ة ������ص.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ش��اه��د ن��ذي��ر ن��ذي��ر م�����ش��ي��ح  قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام 
)14792 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم 
ال�شكوى:MB172546880AE  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب   2017/8/13
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4477  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /كاجل �شونا مول  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18780 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB171200767AE/2017:درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
08.30 �ص مبكتب  ال�شاعة   2017/8/13 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي 
اأيام على الأقل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  لديك من مذكرات 

، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العلن .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6528  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جاليبي �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  /كوتال كوماران �شربيفا�شان  قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   31364( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
  mb174466651ae:ال�شكوى رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م( 
�ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/16 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6832  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هارتلي اوجيبيني حلرا�شة البنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بيرت او�شي نوابيزي نواجو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17584 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB173291416AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/8/13 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 
وامرت   ، الأق��ل   على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

املحكمة بتق�شري مدة العلن.
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7551  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-توكل ملقاولت البناء ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شانكار اروموجام  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )6481 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
  AE175634133MB:رقم ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/15 املوافق  الثلثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العلن .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2753  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة مالتي فورمز ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/باول جيفري ها�شلم وميثله:احمد احلاج خادم بطي 
امليدور املهريي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2369876( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )20400( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2500  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  العامه  للتجارة  م��ارك��ي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليكم  اأق��ام   قد  كبي  الكرمي  عبد  التنفيذ/دينا  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)35630( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )35630(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2572  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م  الفنية  للعمال  تكنوكريت  كومبا�ص  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�شماعيل عبداملنعم حممد 
والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  ا�شماعيل 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27025( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2093( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1127  جتاري جزئي 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  فرحات  داود  عبا�ص  عليه/1-  املدعي  اىل 

البنك العربي �ص.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�شالح/البنك  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف   2017/8/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
املدعي مبلغ )82.106.72(  للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ���ص.م.ع  العربي 
درهم والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/3/21 وحتى 
 . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  امل�شاريف  والزمته  ال�شداد  متام 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1325  جتاري كلي  

اىل املدعي عليه/1- �شركة ت�شييد انتري يرز �ص.ذ.م.م 2- ح�شن حممود عبد ربيع - ب�شفته 
ب�شفته   - بدر  احمد  راأف��ت عي�شى   -3 ����ص.ذ.م.م  يرز  انتري  ت�شييد  ل�شركة  مدير و�شامن 
�شريك و�شامن ل�شركة ت�شييد انتري يرز �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/

البنك العربي �ص.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
�ص.م.ع  العربي  ل�شالح/البنك  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2017/7/31 بتاريخ  املنعقدة 
بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي بالت�شامن مبلغ )734.798( درهم والفائدة بواقع 
9% �شنويا على ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ:2016/7/26 حتى ال�شداد التام ف�شل 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�شاريف  عن 
التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم  اليوم  لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/65  ا�صتئناف مدين    

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �شبا   اوك�شجني   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
اوروم���ب���اي���ف���ا ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل نا�شر  ي��ل��ي��ن��ا  امل�����ش��ت��اأن��ف /  ان  مب���ا 
ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  من�شور حمد الكعبي  قد 
ب��ت��اري��خ:2016/1/23 وح��ددت لها جل�شه  2016/1663 مدين جزئي 
بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/9/20 املوافق  الربعاء   يوم 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2439  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مطعم ومقهى واو تامي وميثله مالكة ال�شيد/حممد بلل جمعه 
لتجارة  الهاملي  املدعي/�شركة حممد  ان  القامة مبا  املع�شم جمهول حمل  عبداهلل 
املواد الغذائية ماف�ص ذ.م.م وميثله:ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي قد اأقام عليك 
درهم   )10682.41( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
يف:2014/10/31 وحتى ال�شداد النهائي التام. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 
2017/8/21 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2476  جتاري جزئي
املدعي/بنك  ان  القامة مبا  الفاريز جمهول حمل  اديلفا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  اآل علي  الناخي  - فرع وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب  التجاري  ابوظبي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )374694.93( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  وحتى 
لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  8.30 �ص  ال�شاعة   2017/8/13 املوافق  الح��د  ي��وم  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2058  تنفيذ جتاري
جمهويل  ذ.م.م   العامة  للتجارة  دوف  جولدن  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
والت�شدير  لل�شترياد  التنفيذ/ادلينا جروب  ان طالب  القامة مبا  حمل 
مراد  علي  مو�شى  وميثله:ابراهيم  وميثلها/حممد   - ����ص.م.م  وال��ت��ج��ارة 
البلو�شي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )68550( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/166  ا�صكاالت جتارية
اىل امل�شت�شكل �شده:غوجي تيك تريدينغ جي ال تي

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�شت�شكل:دمييتار نيكوليف بلجويف

امل�����واف�����ق:2017/8/23  الرب���ع���اء  ي���وم  ق��د حت����ددت جل�شة  ب��ان��ه  نعلنكم 
ال�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�شكال اعله والتي 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار 

يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/335   جتاري كلي  
اىل املحكوم عليهما/1- �شركة فول�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- عبدالعلي غلم �شدقي 
- ب�شفته مدير �شركة فول�ص للتجارة العامة و�شخ�شه جمهويل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/28 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/

بنك �شادرات ايران بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري - اول:بالزام املدعي عليهما الوىل 
ي��وؤدوا للمدعي مبلغ )3.671.444.85( درهم والفائدة بواقع %9  بان  بالت�شامن  والثاين 
امل�شاريف  التام ف�شل عن  ال�شداد  ت��اري��خ:2015/11/25 حتى  املبلغ من  �شنويا على ذلك 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/921  جتاري جزئي                    
م م جمهول  ذ   - البناء  م��واد  لتجارة  الكرامة  املدعى عليه/1-  اىل 
م  م  ذ  �ص   - بي�شة ل�شناعة احلديد   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي - نعلنكم بان املحكمة قررت 
اعله.  املذكورة  الدعوى  2017/8/3  يف  بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�شيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/9/7  ال�شاعة 8.30 �شباحا  

بالقاعة Ch1.C.12  للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

 اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/369  ا�صتئناف جتاري 

الغذائية - جمهول  امل��واد  املدخل  /1-  تنعيم لتجارة  اىل اخل�شم 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�شتاأنف / ت��اج اخل��ري - ���ص م ع - وميثله : 
علي ابراهيم حممد احلمادي - نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها 
املنعقدة  بتاريخ 2017/7/16  يف الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة  املوافق 2017/9/27   يوم الربعاء  

Ch2.D.19  للتعقيب على التقرير. 
رئي�ص الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

 حمكمة   اال�صتئناف

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2581  تنفيذ عمايل 
جمهول  وال�شفر    لل�شياحة  ك��رمي  املنى  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عبداملنعم عبداحلي بركات 
والزامكم بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  -  قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )114246( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 5252 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2004  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- مد�شر ح�شني حممد عنايت   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شاي خلدمات المن - �ص ذ م م وميثله : را�شد عبدالرزاق 
حممد تهلك - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5020( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 734 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1819  تنفيذ عمايل 
جمهول  م  م  ذ  �ص   - والتجارة  للتموين  العائلت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عبا�ص عني علي عني علي مويدوبا   
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )11545( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 994 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2091   تنفيذ جتاري  
جمهويل  نيكوان   2-جهانكري  �شابري  حممد  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
رئوف  م�شطفى  ع��ل��ي  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأق��ام عليك الدعوى  مليري وميثله : جو�شلني �شبلي خري اهلل - قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )37259.95( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/866    تنفيذ مدين  
املنفذ �شده/1- �شفتني �شهزاد حممد ب�شري  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/حممد ح��ارث �شديق حممد �شديق ملك  قد  ان طالب 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املنف�ص �شده  ال��زام  ا/  او خزينة املحكمة -  التنفيذ  )6900( درهم اىل طالب 
اللون -  بت�شجيل املركبة رقم )S47649( نوع مر�شيد�ص �شالون - بي�شاء 
طراز 2003 رقم ال�شا�شي )WDB2200671A323173(   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1939 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �شركة �شمد م�شطفي قوي التجارية - ذ م م  2-�شمد م�شطفى قوي  - ب�شفته 
كفيل �شامن لدين �شركة �شمد م�شطفى قوي التجارية - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا اأن 
املدعي / بنك ملي ايران - فرع �شركة اجنبية وميثله : من�شور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين 
اعله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   -
ل�شالح/ بنك ملي ايران - فرع �شركة اجنبية - بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 862.895.11 درهم فقط ثمامنائة واثنان و�شتون الف وثمامنائة وخم�شة 
وت�شعون درهم واحد ع�شر فل�شا والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 2016/3/16 
وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري 
با�شم  �شدر  الع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مدير اإدارة حماية امل�شتهلك

ت�ضكيل فرق عمل ملراقبة االأ�ضواق �دعوة لاللتزام مببادرات خف�س االأ�ضعار

مليار درهم �ضيولة نقدية جديدة متدا�لة يف ال�ضوق االإماراتي خالل 6 اأ�ضهر  5.1

هيلتون: نخطط للتو�ضع �م�ضاعفة عدد فنادقنا يف م�ضر 

�ضعيد بن طحنون يز�ر معر�س اأ�ضبوع املو�ضة

ال�ضني تت�ضدر قائمة اأهم ال�ضركاء التجاريني
 لالإمارات بـ 520.6 مليار درهم خالل 3 �ضنوات

مطارات اأبوظبي تنال �ضهادة ت�ضغيل خدمات معلومات 
الطريان االأ�ىل من نوعها يف الد�لة

•• العني- الفجر

النعيمي مدير  الدكتور ها�شم  اأعلن   
اإدارة حماية امل�شتهلك بوزارة القت�شاد 
عن ت�شكيل فرق عمل من قبل الوزارة 
تنفيذ  م��ن  للتاأكد  الأ����ش���واق  مل��راق��ب��ة 
جميع املبادرات التي طرحت من قبل 
الوزارة للحفاظ على الأ�شعار و�شمان 

تقدمي ال�شلع اجليدة للم�شتهلك. 

اأم�ص  ال��ذي عقد  اللقاء  ج��اء ذل��ك يف 
اأبوظبي  و�شناعة  جتارة  غرفة  مبقر 

فرع العني.
التفتي�شية  احل��م��لت  ه��ذه  اأن  وق���ال 
اأ�شواق  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ت��ت��وا���ش��ل  ���ش��وف 
ال����دول����ة خ���ا����ش���ة م����ع اق�������رتاب عيد 

الأ�شحى املبارك. 
ال��ت��ي طرحت  امل���ب���ادرات  اأن  واأ����ش���اف 
�شاهمت  املا�شي  رم�شان  �شهر  خلل 

بن�شبة  �شلعة  وم��ائ��ت��ا  ال���ف  تثبيت  يف 
بلغت خم�شة و�شبعون يف املائة- موؤكداً 
على اأن الفرتة القادمة مع حلول عيد 
تفعيل  ت�شهد  �شوف  املبارك  الأ�شحى 
مبادرة ال�شا�شات التوعوية موؤكدا على 
عدم وجود اأية زيادة يف اأ�شعار اللحوم 
املربدة – بل �شيكون هناك تخفي�شات 

ت�شل اإىل ثلثون يف املائة. 
كما اأعلن الدكتور ها�شم عن تخفي�ص 

ترتاوح  بن�شبة  الفاكهة  �شلل  اأ�شعار 
م���ا ب���ني ع�����ش��رة اإىل خ��م�����ش��ة ع�����ش��ر يف 
ال�شلع  تخفي�ص  اإىل  اإ�شافة   – املائة 
بني  م��ا  ت���رتاوح  بن�شبة  ال�شتهلكية 

ثلثون وخم�شون يف املائة. 
ودع����ا ال���دك���ت���ور ه��ا���ش��م اجل��م��ي��ع اإىل 
الل���ت���زام ب���امل���ب���ادرات ال�����ش��اب��ق��ة التي 
ط��رح��ت وال���ت���ي ت�����ش��اه��م ج��م��ي��ع��ه��ا يف 

احلد من الأ�شعار. 

•• اأبوظبي-وام:

يف  ن��ق��دا  امل��ت��داول��ة  ال�شيولة  قيمة  زادت 
املواطنني  ق��ب��ل  ال�����ش��وق الإم����ارات����ي م��ن 
 5.1 مبقدار  و�شركات  اأف���راد  واملقيمني 
من  الأول  الن�شف  خ���لل  دره���م  م��ل��ي��ار 
العام اجلاري، ما رفع من اجمايل ر�شيد 
نهاية  ال��ب��ن��وك يف  خ���ارج  امل��ت��داول  النقد 
مليار   67.4 اىل  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و  �شهر 

درهم .
التي  الح�����������ش�����اءات  لأح���������دث  وط���ب���ق���ا 
ا�شدرها م�شرف الإمارات املركزي اأم�ص 
الأول فقد منت ال�شيولة املتداولة خارج 
الفرتة  يف  �شنوي  م�شتوى  على  البنوك 
من  ال�شهر  ذات  اىل   2017 يونيو  من 
ما  ،وه����و   4.7% بن�شبة   2016 ع���ام 
وال�شركات  الف���راد  اق��ب��ال  زي���ادة  يعك�ص 
النقدية  ال�شيولة  املزيد من  �شحب  على 

لتلبية احتياجاتهم الأ�شا�شية .
املوؤ�شر  بحركة  اخلا�ص  التحليل  ويظهر 
البياين ال�شهري لر�شيد النقد املتداول 
خارج البنوك اأن الزيادة منذ بداية العام 
الن�شبة  ل��ك��ن  ك��ان��ت م��ت��وا���ش��ل��ة  اجل����اري 
الأكرب منها �شجلت يف الفرتة من نهاية 
العام 2016 وحتى �شهر مار�ص املا�شي 
ال�����ش��ي��ول��ة النقدية  ح��ي��ث ارت��ف��ع ر���ش��ي��د 
املتداولة بنحو 3.1 مليار درهم مرتفعا 

من 62.3 مليار درهم اىل 65.4 مليار 
درهم .

اأما يف الفرتة من ابريل وحتى مايو من 
الزيادة  قيمة  بلغت  فقد  اجل���اري  ال��ع��ام 
ال�شوق  املتداولة يف  النقدية  ال�شيولة  يف 
الم���ارات���ي 2 م��ل��ي��ار دره���م ح��ي��ث ارتفع 
اج���م���ايل ر���ش��ي��د ال��ن��ق��د امل���ت���داول خارج 
م�شرف  اح�������ش���اءات  ب��ح�����ش��ب  ال���ب���ن���وك 
مليار   65.2 م���ن  امل���رك���زي  الم�������ارات 

درهم اىل 67.2 مليار درهم ، ثم وا�شل 
من  يونيو  نهاية  يف  بلغ  حتى  الإرت���ف���اع 

نف�ص العام اىل 67.4 مليار درهم .
النقد  م�����ش��اه��م��ة  ن�����ش��ب��ة  ان  اىل  ي�����ش��ار 
البنوك يف موؤ�شر عر�ص  امل��ت��داول خ��ارج 
�شهر  نهاية  م��ع   13.3% بلغت  النقد 
الن�شرة  ورد يف  مل��ا  وف��ق��ا  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و 
م�شرف  ا����ش���دره���ا  ال���ت���ي  الح�����ش��ائ��ي��ة 

الإمارات املركزي .

•• القاهرة-رويرتز:

قال مهاب غايل نائب رئي�ص العمليات يف 
م�شر و�شمال اأفريقيا مبجموعة هيلتون 
يف  بقوة  للتو�شع  تخطط  جمموعته  اإن 
الفنادق  م�شر من خلل م�شاعفة عدد 
غ�شون  يف  فندقا   30 اإىل  تديرها  التي 

ما بني �شبع وع�شر �شنوات.
وذكر غايل يف مقابلة مع رويرتز اأن م�شر 
املنطقة وحتظى  متثل لهيلتون ثقل يف 
املجموعة  تغلق  مل  ول��ذا  خا�ص  باهتمام 

فندقا واحدا يف اأ�شعب الظروف.
واأكد غايل، الذي يتمتع بخربة �شياحية 
تنوي  جمموعته  اأن  ع��ام��ا،   25 ت��ق��ارب 
زي�����ادة ع����دد ال���ف���ن���ادق ال���ت���ي ت��دي��ره��ا يف 
واجلزائر  تون�ص  �شوقي  ودخ��ول  املغرب 

خلل �شنوات قليلة.
ح��ث��ي��ث��ة لإنعا�ص  ج���ه���ودا  م�����ش��ر  وت���ب���ذل 
قطاع ال�شياحة الذي يعد ركيزة اأ�شا�شية 
للقت�شاد وم�شدر رزق ملليني امل�شريني 

وموردا رئي�شيا للعملة ال�شعبة.
وق���ال غ���ايل ل��دي��ن��ا يف م�شر ح��ال��ي��ا 17 
فندقا نديره ون�شتهدف زيادة هذا الرقم 
اإىل 30 فندقا فيما بني �شبعة اإىل ع�شرة 
اأع��وام. وندير يف املغرب فندقني وهناك 
ثلثة اأخرى حتت الإن�شاء و�شن�شل اإىل 
ال�شنوات  خ��لل  اهلل  ب���اإذن  ف��ن��ادق  ع�شرة 

املقبلة.
�شندخل تون�ص بفندقني اأو ثلثة فنادق 
و�شيكون  املقبلة  �شنوات  اخلم�ص  خ��لل 
لدينا فندق على الأقل يف اجلزائر خلل 

الثلث �شنوات املقبلة.
اأنحاء  يف  الفنادق  اآلف  هيلتون  وت��دي��ر 
14 علمة جتارية  العامل وتعمل حتت 

خمتلفة.
واأ�شاف غايل اأن جمموعته ترى حت�شنا 
م�شر  يف  بفنادقها  الإ���ش��غ��ال  ن�شب  “يف 
امل��ا���ش��ي وخ��ا���ش��ة يف القاهرة  ال��ع��ام  ع��ن 
ومر�شى  ال���غ���ردق���ة  ث���م  وال����ش���ك���ن���دري���ة 
الأكرث  هما  والأق�شر  ال�شيخ  �شرم  علم. 

ت�شررا.
حظرا  بعد  ورو�شيا  بريطانيا  ترفع  ومل 
منتجع  اإىل  ج��وي��ة  رح���لت  تنظيم  على 
الأح��م��ر منذ  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  ال�شيخ  ���ش��رم 
ح���ادث ���ش��ق��وط ط��ائ��رة رك���اب رو���ش��ي��ة يف 
اإقلعها من مطار املنتجع  2015 بعد 
مما اأ�شفر عن مقتل 215 �شخ�شا كانوا 

على متنها.
ال�شاحلية  ال���غ���ردق���ة  م��دي��ن��ة  و����ش���ه���دت 
ي���ول���ي���و مت������وز ط���ع���ن فيه  ه���ج���وم���ا يف 
املوت  حتى  اأملانيتني  �شائحتني  م�شري 
اأخريات،  اأجنبيات  �شائحات  اأربع  واأ�شاب 
�شهدته  منذ هجوم  الأول يف م�شر  وهو 
الثاين  ك��ان��ون  يناير  اأي�����ش��ا يف  ال��غ��ردق��ة 
ثلثة  رج�����لن  ط��ع��ن  ع��ن��دم��ا   2016

�شائحني يف اأحد الفنادق.
وقال مهاب، الذي تدير جمموعته ثلثة 
مدى  ع��ل��ى  تعقيبا  ال��غ��ردق��ة،  يف  ف��ن��ادق 
احلجوزات  احل���ادث  بعد  ال�شياحة  ت��اأث��ر 
�شهر  حتى  البداية  من  بالفعل  موجودة 

�شبتمرب ولذا مل ت�شهد ال�شركة اأي تاأثري 
بعد.

تاأثري  ه��ن��اك  �شيكون  بالتاأكيد  واأ���ش��اف 
ي��ت��م��ث��ل يف ق��ل��ق ال���ن���ا����ص ال�����ش��ائ��ح��ني اأو 
خوفهم لكن ل اأعتقد اأن الن�شبة �شتكون 
ال�شتاء  التاأثري يف مو�شم  �شنعلم  كبرية. 

املقبل.
اإ�شلميني  على  حملة  احلكومة  وت�شن 
الإ�شلمية  للدولة  م��وال��ني  مت�شددين 
املتاخمة  ���ش��ي��ن��اء  ���ش��م��ال  حم��اف��ظ��ة  يف 
من  املئات  قتلوا  غ��زة  وقطاع  لإ�شرائيل 
ال�شنوات  قوات اجلي�ص وال�شرطة خلل 

الأربع املا�شية. 
و�شن التنظيم هجمات اأي�شا خارج �شمال 

�شيناء.
وبلغ عدد ال�شائحني الوافدين اإىل م�شر 
يف 2010 نحو 14 مليون �شائح وبلغت 
 11 ن��ح��و  حينها  ال�شياحية  الإي������رادات 

مليار دولر.
 3.4 اإىل  ال�شياحة  اإي���رادات  وانخف�شت 

مليار دولر يف عام 2016 وهو ما يقل 
يف  م�شتواها  ع��ن  م��ق��ارن��ة  باملئة   44.3

.2015
وقال مهاب م�شر دولة �شياحية وعندها 
ك���ل م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ال�����ش��ي��اح��ي �شواء 
ال�شواطئ  اأو  اأوروب��ا  اأو قربها من  جوها 
العلجية  وال�شياحة  وال�شحراء  والآثار 
والغط�ص .. ما من �شيء ينق�شها.. �شوى 

البنية التحتية اجليدة والأمان.
 2011 ان��ت��ف��ا���ش��ة يف  م�����ش��ر  و����ش���ه���دت 
ب��ح�����ش��ن��ي م����ب����ارك م����ن �شدة  اأط�����اح�����ت 
ال�شياح  ع�����زوف  اإىل  واأدت  ال���رئ���ا����ش���ة، 
م�شدران  وهما  الأج��ان��ب  وامل�شتثمرين 

رئي�شيان للعملة ال�شعبة.
الأو�شاع  ا���ش��ت��ق��رت  اإذا  م��ه��اب  واأ����ش���اف 
عنف  اأع���م���ال  اأي  حت���دث  ومل  م�����ش��ر  يف 
اأننا يف  اأعتقد  اأ�شهر املقبلة  خلل ال�شتة 
لأعداد  نرجع  ق��د   2018 �شتاء  مو�شم 
ال�شائحني قبل 2011 مع اإيرادات اأكرث 

بعد حترير �شعر ال�شرف.

•• العني -وام:

اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  زار 
نهيان اأم�ص الول فعاليات معر�ص اأ�شبوع املو�شة الذي 
املعار�ص  لتنظيم   SUZA Event �شركة  ينظمه 
اللواتيه �شاحبة  �شكينة حيدر  الأعمال  �شيدة  برئا�شة 
ال�شركة والرئي�ص التنفيذي لها يف فندق هيلي ريحان 
اأغ�شط�ص   13 اإىل   7 من  الفرتة  يف  املقام  روتانا  من 
الدولة  اإم���ارات  خمتلف  من  وا�شعة  مب�شاركة  احل��ايل 

اإىل جانب الكويت والبحرين و�شلطنة عمان.
لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  يرافقه  معاليه  وجت��ول 
املنظمة ، يف اأق�شام واأجنحة املعر�ص مثمناً املعرو�شات 
العار�شات و�شجعهم  الأحاديث مع  وامل�شاركات وتبادل 
التي  النجاح  الإب����داع وط���رق  الإ���ش��ت��م��رار وزي���ادة  على 
امل�شاركة  الأن�شطة  وتغطي   ، اخلليجية  الأ���ش��ره  تهم 
يف م��ع��ر���ص اأ���ش��ب��وع امل��و���ش��ة جت����ارة ال��ع��ط��ور وجت���ارة 
وم�شتلزمات  وم�شتح�شرات  ولوازمها  والطيب  العود 
ال�شيل  وجت��ارة  الن�شائية  امللب�ص  وخياطة  التجميل 

والعبايات وجمموعة مميزة من حقائب اليد والكتف 
خمت�شة  طبية  ع��ي��ادات  م�شاركة  ج��ان��ب  اإىل  والظهر 
الب�شرة وتدليلها والإهتمام بها  تهم بجل�شات تنظيف 
وغريها .واأو�شحت �شكينة اللواتيه من �شلطنة عمان 
ال�شقيقه التى قامت بتنظيم ا�شبوع املو�شة لأول مرة 
يف دولة الإمارات باأنها ومنذ ع�شر �شنوات بداأت تنظيم 
فكرة  ج����اءت  وب��خ��ربت��ه��ا  ع��م��ان  �شلطنة  يف  امل��ع��ار���ص 
والن�شب  ال��دم  ل�شلة  نظرا  الإم���ارات  بدولة  التنظيم 
وبني  بينها  واملتجذرة  املتميزة  التاريخية  والعلقات 

�شلطنة عمان واأي�شاً ملكانة الإمارات العاملية بني الدول 
�شعوب  �شمن  املتقدمة  امل��راك��ز  ت��ت��ب��واأ  اأ�شبحت  ال��ت��ي 
العامل وياأتي ت�شنيفها يف م�شاف الدول الأكرث تقدماً 
وتوجهت  الر�شيدة.  قيادتها  بف�شل  وتناف�شية  ومن��اء 
بال�شكر والعرفان اإىل معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
اآل نهيان لزيارته املعر�ص معتربة زيارة معاليه دعماً 
بلدها  بها يف  وترحيبا  املعر�ص  لإ�شتمرارية  وت�شجيعاً 
ال�شركة  �شاحبة  ق��دم��ت  ال���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  ال���ث���اين.ويف 

املنظمة ملعاليه درعا تذكاريا مبنا�شبة اأ�شبوع املو�شة .

•• اأبوظبي-وام: 

وا�شلت ال�شني ت�شدرها للمركز الأول يف قائمة اكرب 
املتحدة  العربية  الم��ارات  التجاريني لدولة  ال�شركاء 
للعام الثالث على التوايل ،و بلغ اجمايل قيمة التبادل 
التجاري بني البلدين يف الفرتة من 2016-2014 
نحو 520.6 مليار درهم، بينما حلت الهند باملرتبة 
ال��ث��ان��ي��ة وام��ري��ك��ا ث��ال��ث��ا ث��م ج���اءت ب��ع��د ذل���ك اململكة 

العربية ال�شعودية واملانيا باملرتبة اخلام�شة.
ا�شدرتها  ال��ت��ي  ل��لأرق��ام  التحليلية  ال��ق��راءة  وتظهر 
لدولة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ب�����ش��اأن  الإق��ت�����ش��اد  وزارة 

الإمارات يف ال�شنوات لثلث املا�شية توا�شل الن�شاط 
التجاري للدولة �شمن ن�شب منو متقاربة وذلك رغم 
وذلك  العاملي  القت�شاد  ي�شهدها  التي  التباطوؤ  حالة 

وفقا لراأي العديد من خرباء القت�شاديني .
وتوزعت قيمة التبادل التجاري بني المارات وال�شني 
 2016 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  170.2 م��ل��ي��ار دره����م  ب��واق��ع 
مقارنة مع 174.6 مليار درهم يف عام 2015 ونحو 

. 175.8 مليار درهم خلل 2014 
وعلى �شعيد التجارة بني دولة المارات والهند فقد بلغ 
اجمايل ر�شيدها خلل ال�شنوات الثلث املا�شية نحو 
386.4 مليار درهم ،و�شهد العام 2016 منوا جيدا 

فيها بعدما و�شلت قيمتها 131.8 مليار درهم مقارنة 
مع 125.8 مليار يف العام 2015 و128.8 مليار 
درهم يف العام 2014 .وو�شلت اجمايل قيمة التبادل 
المريكية  املتحدة  والوليات  الإم��ارات  التجاري بني 
312.6 مليار درهم يف الفرتة من 2016-2014 
،وقد �شهدت ذروتها يف العام الخري الذي قفزت فيه 
القيمة اىل 111.1 مليار درهم مقارنة مع 102.2 
مليار درهم يف العام 2015 ونحو 99.3 مليار درهم 
يف العام الذي �شبق.وعلى جانب التبادل التجاري مع 
الرابعة  باملرتبة  التي حلت  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اجمايل  بلغ  فقد  التجاريني  ال�شركاء  اه��م  قائمة  يف 

الر�شيد خلل ثلث �شنوات 231 مليار درهم ،وكان 
اىل  القيمة  فيه  و�شلت  ال��ذي   2015 العام  ان�شطها 
83.8 مليار درهم تله العام 2014 وبنحو 75.6 
مليار   71.6 مبقدار   2016 العام  ثم  دره��م  مليار 
درهم .وجاء ت املانيا باملرتبة اخلام�شة يف قائمة اأهم 
التبادل  توا�شل منو  امللحظ  ومن  للدولة،  ال�شركاء 
التجاري بني البلدين خلل ثلث �شنوات ، حيث بلغ 
الر�شيد الجمايل 171.8 مليار درهم ،منها 59.1 
مليار درهم يف العام 2016 مقارنة مع 57.1 مليار 
العام  55.6 مليار دره��م يف  2015 ونحو  دره��م يف 

.  2014

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �شهادة  ح�����ش��ل��ت م���ط���ارات 
الطريان  م��ع��ل��وم��ات  خ���دم���ات  “ت�شغيل 
التي  ي��ا���ص،  بني  �شري  مل��ط��ار   »)AFIS(
املدين،  للطريان  العامة  الهيئة  متنحها 
ن��وع��ه يف  ليكون ه��ذا الع��ت��م��اد الأول م��ن 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
املرموقة  ال�������ش���ه���ادة  ه����ذه  ت���ق���دمي  وي���ت���م 
معلومات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  اجل��وي��ة  لل�شاحات 
اأ���ش��م��ل ع���ن احل���رك���ة وال���رح���لت اجلوية 
ف��ي��ه��ا، وخ���دم���ات اآل���ي���ات م��راق��ب��ة احلركة 

اجلوية املتكاملة. 
وح�������ازت م�����ط�����ارات اأب����وظ����ب����ي ع���ل���ى هذه 
ال�شهادة بعد توفري مطار �شري بني يا�ص 
للخدمات التي تنطوي حتت هذا العتماد، 
الهبوط  حركة  عن  للطيارين  ومعلومات 
ال�شاحة  م���راف���ق  يف  اجل���اري���ة  والإق�������لع 

اجلوية، بالإ�شافة اإىل معلومات عن حالة 
الطق�ص وو�شع املدرج، والتي من خللها، 
ي�شتطيع الطيار اتخاذ قراره ب�شاأن ت�شغيل 

رحلته على نحٍو اأف�شل واأكرث اأماناً.
وقال معايل املهند�ص عوي�شة مر�شد املرر، 

اإن  اأبوظبي.  اإدارة مطارات  رئي�ص جمل�ص 
مطار  اأن  يعني  امل�����ش��روع  ه���ذا  يف  ال��ن��ج��اح 
دولة  يف  حمطة  اأول  ب��ات  يا�ص  بني  �شري 
الإمارات العربية املتحدة حا�شلة على هذا 
النوع من العتماد، ونتوجه بال�شكر لكافة 
الذي  لدعمهم  ال�شرتاتيجيني  �شركائنا 
ونتطلع  الجن����از،  ه���ذا  حتقيق  يف  ���ش��اه��م 

للمزيد من التطور لهذا املطار املميز.
ال�شويدي، مدير  �شيف  �شعادة  قال  ب��دوره 
ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ط���ريان امل����دين: 
معلومات  خ���دم���ات  ول����وائ����ح  اأن���ظ���م���ة  اإن 
الطريان للمطارات تعد الأوىل من نوعها 
يف امل��ن��ط��ق��ة، واإح����دى الأوائ�����ل ال��ق��ل��ة على 
اإ�شدار  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل  ال���ع���امل.  م�����ش��ت��وى 
جديد،  منهج  يعد  اخل��دم��ة  ل��ه��ذه  �شهادة 
مما تتطلب الكثري من التح�شري لتحقيق 
ل�شتحقاق  وال�����ش��روري��ة  العالية  املعايري 
ه���ذا الع��ت��م��اد. ول��ذل��ك لب���د م��ن تهنئة 

ك���ًل م��ن م��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي و���ش��رك��ة جال 
اأ�شبحوا  امل��لح��ة اجل��وي��ة حيث  خل��دم��ات 
على  احلا�شلة  املنطقة  يف  الأوىل  اجل��ه��ة 

هذه ال�شهادة املحورية . 
وم��ن��ح ال�����ش��ي��د حم��م��د ال���دو����ش���ري، مدير 

الهيئة  يف  وامل�����ط�����ارات  اجل���وي���ة  احل���رك���ة 
“خدمات  �شهادة  امل��دين،  للطريان  العامة 
الأوىل،   »AFIS ال���ط���ريان  م��ع��ل��وم��ات 
لوائح  م����ع  اأب���وظ���ب���ي مت���ا����ش���ي���اً  مل����ط����ارات 
اأداء  وقوانني الطريان املدين، واأثنى على 
متطلبات  تلبية  نحو  وج��ه��وده��ا  ال�شركة 
الآليات  من  العديد  �شاملة  العتماد  هذا 

والوثائق.
اأن��ه مت تدريب �شباط  جت��در الإ���ش��ارة اإىل 
للح�شول  ال���ط���ريان  م��ع��ل��وم��ات  خ���دم���ات 
الهيئة  معايري  ح�شب  العتماد  ه��ذا  على 
امل���دين، كما مت تقدمي  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
برج  وب��ن��اء  العمليات  لهذه  ج��دي��دة  اآل��ي��ات 
ت�شمل  تقنية  م��ع��دات  وتركيب  للمراقبة 
وال���ت�������ش���ج���ي���ل، وجنحت  الت�������ش���ال  ن���ظ���م 
مطارات اأبوظبي يف احل�شول على ال�شهادة 
بعد تطوير اخلدمات التي كانت ت�شتخدم 

نظم الراديو.

م�ضر تتوقع منو اقت�ضادها بن�ضبة 
2018-2017 %  4,8 4,6 اىل 

•• القاهرة -وام: 

املالية امل�شري عمرو اجلارحي يف ت�شريحات تليفزيونية منو  توقع وزير 
القت�شاد امل�شري بني %4.6 و%4.8 يف 2017-2018 .وتبداأ ال�شنة 

املالية يف م�شر يف الأول من يوليو .
النمو  م��ع��دل  اأن  الأول  اأم�����ص  �شحفي  ب��ي��ان  يف  امل�شرية  الرئا�شة  وذك���رت 
ارتفاع  مع   2017-2016 املالية  ال�شنة  يف  باملئة   4.1 بلغ  القت�شادي 
النمو يف الربع الأخري من ال�شنة اإىل 4.9 باملئة وانخفا�ص العجز الكلي 
املالية  ال�شنة  يف  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من  باملئة   10.9 اإىل  للموازنة 

2016-2017 مقارنة مع 12.5 باملئة يف ال�شنة املالية ال�شابقة.

اأمريكا تعتزم النظر يف �ضكا�ى كوالكوم 
ب�ضاأن انتهاك اآبل براءات اخرتاع 

•• وا�شنطن-رويرتز:

 قالت جلنة التجارة الدولية الأمريكية اإن امل�شوؤولني وافقوا على التحقيق 
 7 اآيفون  اآبل ل��رباءات اخرتاع يف هاتفها  يف مزاعم كوالكوم ب�شاأن انتهاك 
وغريه من الأجهزة. وذكرت اللجنة يف بيان اأنها �شتتخذ قرارها “يف اأقرب 
وقت ممكن” و�شتحدد موعد ا�شتكمال حتقيقها يف غ�شون 45 يوما من 
بدء التحقيق. كانت كالكوم تقدمت بال�شكوى يف اأوائل يوليو متوز وطلبت 
من اجلهات الأمريكية املعنية بتنظيم التجارة حظر بع�ص طرز اآيفون التي 
حتتوي على ما ي�شمى برقائق مودم النطاق العري�ص، وهي رقائق ت�شاعد 
على ربط الهواتف بال�شبكات الل�شلكية، والتي مل ت�شنعها كوالكوم. وبداأت 
انتل يف  �شركة  ت�شنعها  التي  العري�ص  النطاق  م��ودم  رقائق  ا�شتخدام  اآب��ل 
هواتف اآيفون 7.ومل تقل كوالكوم اإن رقائق انتل تنتهك براءات اخرتاعها 
لكنها تقول اإن الطريقة التي ت�شتخدمها بها اآبل يف اأجهزة اآيفون تنتهك 
تلك الرباءات.وقال دون روزنربج نائب الرئي�ص التنفيذي وامل�شت�شار العام 
اإىل التحقيق ال�شريع من جلنة التجارة  “نتطلع  ل�شركة كوالكوم يف بيان 
الدولية يف انتهاك اآبل امل�شتمر حلقوق ملكيتنا الفكرية وامل�شاعدة ال�شريعة 

التي ميكن اأن تقدمها اللجنة«.
وامتنعت انتل عن التعليق يف حني مل ترد اآبل على طلب للتعقيب حتى الآن.

وبينما كانت جلنة التجارة الدولية الأمريكية تنظر فيما اإن كانت �شتتوىل 
ومايكرو�شوفت  واأم����ازون.ك����وم  ج��وج��ل  متثل  جمموعة  وق��ف��ت  الق�شية، 
وفي�شبوك بجانب اآبل ال�شهر املا�شي، قائلة اإن طلب كوالكوم حظر ا�شترياد 

بع�ص هواتف اآيفون �شي�شر بامل�شتهلكني.
بدورها اتهمت كوالكوم املجموعة ببذل “جهود من�شقة تهدف اإىل ت�شليل” 
اجلهات املنظمة للتجارة. وقالت اإن اآبل لها حرية اختيار الرقائق من دون 

اأن تنتهك بال�شرورة براءات اخرتاع كوالكوم.
ولل�شركتني ق�شايا منظورة اأمام حماكم احتادية منف�شلة يف كاليفورنيا، 

وتواجه كوالكوم اأي�شا �شكوى من جلنة التجارة الحتادية الأمريكية.

اأ�ضهم اأ�ر�با تنخف�س �ضباحا بفعل 
التوتر بني اأمريكا �كوريا ال�ضمالية 

•• لندن -رويرتز: 

انخف�شت الأ�شهم الأوروبية يف بداية التعاملت ام�ص الأربعاء مع ت�شاعد 
التوترات ال�شيا�شية بني الوليات املتحدة وكوريا ال�شمالية حيث انخف�شت 
امل�شتثمرون ل�شراء الذهب يف  املوؤ�شرات الرئي�شية والقطاعات واجته  جميع 

حني تاألق �شهما �شكوت 24 ونوفو نوردي�شك بفعل نتائج اأعمال قوية.
0.5 يف املئة بينما هبط  600 للأ�شهم الأوروبية  وتراجع املوؤ�شر �شتوك�ص 
للأ�شهم   50 �شتوك�ص  وامل��وؤ���ش��ر  ال��ي��ورو  منطقة  لأ�شهم  �شتوك�ص  امل��وؤ���ش��ران 
التي  والآ�شيوية  الأمريكية  الأ���ش��واق  ح��ذو  ليحذوا  املئة،  يف   0.8 القيادية 
جوام  جزيرة  على  الهجوم  تدر�ص  اإنها  بيوجنياجن  قالت  اأن  بعد  تراجعت 
التي ت�شم قاعدة ع�شكرية اأمريكية كبرية. وانخف�ص املوؤ�شر داك�ص الأملاين 
0.8 يف املئة يف املعاملت املبكرة، فيما تراجع املوؤ�شر فاينن�شال تاميز 100 
ال�شركات  بع�ص  اأع��م��ال  نتائج  وت�شببت  امل��ئ��ة.  يف   0.5 بن�شبة  ال��ربي��ط��اين 
اأي�شا يف تكبد الأ�شهم بع�ص اخل�شائر احلادة.وت�شدرت اأ�شهم �شركة برنتاج 
للكيماويات قائمة الأ�شهم اخلا�شرة بهبوطها 4.5 يف املئة بعد اأن جاءت نتائج 
اأعمال ال�شركة دون التوقعات يف الربع الثاين.وانخف�شت اأ�شهم جي.4.اإ�ص 
4.7 يف املئة رغم اأن نتائج اأعمال املجموعة املتخ�ش�شة يف تقدمي اخلدمات 
الأمنية اأظهرت ارتفاع اأرباحها يف الن�شف الأول 7.6 يف املئة.و�شجلت اأ�شهم 
�شبعة  اأعلى م�شتوى يف  اإىل  املئة  7.5 يف  اإذ قفزت  اأداء متفوقا،   24 �شكوت 
اأ�شهر بعد الإعلن عن نتائج اأعمال ال�شركة الأملانية املتخ�ش�شة يف الإعلن 
بف�شل  ال�شوق  اأداء  ف��اق  اأداء  ال�شحية  الرعاية  قطاع  الإلكرتوين.و�شجل 
ل�شناعة  �شركة  اأك��رب  نوردي�شك  نوفو  �شركة  حققتها  التي  القوية  املكا�شب 
اأدوية علج مر�ص ال�شكري يف العامل بعد اأن فاقت اأرباحها يف الربع الثاين 

التوقعات. وعند الفتح انخف�ص موؤ�شر كاك 40 الفرن�شي 0.8 يف املئة.

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2649  تنفيذ عمايل 
م م جمهول حمل  ذ  للمقاولت - �ص  كا�شل  املنفذ �شده/1- هاي  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ يونان �شنوده فهيم ميخائيل   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9411( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
ف���ان املحكمة  امل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  اىل مبلغ 891 دره���م ر���ش��وم خل��زي��ن��ة 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأجنزت تفتي�س 18 مليون حقيبة عر قرابة 39 األف رحلة

جمارك دبي تتعامل مع 12 مليون م�ضافر عرب مطار دبي خالل 6 اأ�ضهر
-اإبراهيم الكمايل: خطط ممنهجة لت�شهيل حركة امل�شافرين خالل مو�شم الإجازة ال�شيفية

قمة االبتكار املبا�ضر تعود يف عامها الثاين بربنامج جديد اأكرث �ضمولية

مذكرة تفاهم بني االإمارات �ال�ضودان لتنظم 
مهرجان التمور ال�ضودانية 2017

•• دبي-الفجر:

تعاملت جمارك دبي ممثلة باإدارة عمليات 
ال��دويل مبباين  دبي  امل�شافرين يف مطار 
م�شافر  مليون   12 قرابة  و3 مع  و2   1
 18 اإىل دبي، منجزة تفتي�ص نحو  قادماً 
مليون حقيبة جاءت عرب قرابة 39 األف 
رحلة يف الن�شف الأول من العام احلايل، 
بالإ�شافة  �شبطية،   360 نحو  م�شجلة 
معاملة  و500  اآلف   6 ق����راب����ة  اإىل 

جمركية. 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ك���م���ايل،  اإب���راه���ي���م  وق�����ال 
م��ك��ل��ف يف جمارك  امل�����ش��اف��ري��ن  ع��م��ل��ي��ات 
دب��ي اإن ال��دائ��رة جنحت يف اإر���ش��اء قواعد 
جعل  يف  �شاهمت  ف��ع��ال��ة،  اأداء  منظومة 
ح���رك���ة امل�����ش��اف��ري��ن  جت���رب���ة خ��ال��ي��ة من 
وال�شهولة، حيث  بالي�شر  وتت�شم  املتاعب، 
والبتكارات  ال��ذك��ي��ة  الأج����ه����زة  وظ���ف���ت 
اليومية  ع��م��ل��ه��ا  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ن��وع��ي��ة 
لت�شهيل الإج��راءات على الأع��داد الهائلة 
تعطيل،  اأو  ت��اأخ��ري  دون  امل�����ش��اف��ري��ن  م��ن 
دبي  ج����م����ارك  اب����ت����ك����ارات  اأن  م��و���ش��ح��ا ً 
حركة  ت�����ش��ري��ع  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ���ش��اه��م��ت 
املطار،  م��ب��اين  خمتلف  ع��رب  امل�����ش��اف��ري��ن 
حيث تبنت تطبيق نظام التفتي�ص الذكي 
اأنه يختزل  ذو الكفاءة الكبرية، خ�شو�شاً 
 50 ب��ني  ت����راوح  بن�شبة  التفتي�ص  وق���ت 
العربة  اعتماد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و70%، 
على  نوعها  من  الأوىل  الكا�شف،  الذكية 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة وال���ع���امل ال��ت��ي تخدم 
التفتي�ص اجلمركي يف املطارات، وتخت�شر 
وعربة  العملء،  جلميع  واجلهد  الوقت 

التخلي�ص اجلمركي الذكية خلدمة ذوي 
ال�شخ�شيات  وكبار  ال�شن  وكبار  الإع��اق��ة 
ع��ل��ى ح����ٍد ����ش���واء، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق 
م�����ش��روع امل�����ش��ار اجل��م��رك��ي ال���ذك���ي وهو 
بنظام  تعمل  م�شيئة  اأر�شيات  عن  عبارة 
القادمني  امل�����ش��اف��ري��ن  ت���خ���دم   LED
دخولهم  ع��ن��د  وحت����دي����داً  ال����دول����ة،  اإىل 
التفتي�ص احلرم اجلمركي، ويتم  منطقة 
ت��وج��ي��ه��ه��م ب��ط��ري��ق��ة ذك���ي���ة، ب��ح��ي��ث يتم 
تعريف امل�شافر ب�شهم م�شيء على الأر�ص 
اإن  الأح��م��ر  باللون  ���ش��واء  م�شاره  يو�شح 
كان يجب عليه تفتي�ص حقائبه اأو باللون 
بوابة  اإىل  م��ب��ا���ش��رة  ل��ل��ت��وج��ه  الأخ�������ش���ر 
التطبيق  اعتماد  اإىل  بالإ�شافة  اخل��روج، 
لتدريب  الثالثة”  “العني  الإل���ك���رتوين 
الإدارة  يف  اجل�����دد  امل��ف��ت�����ش��ني  وت��ث��ق��ي��ف 
اجلمركي  والتفتي�ص  العمل  اآل��ي��ات  على 
حولها  حت��وم  التي  احلقائب  وحمتويات 
وخمدرة  ممنوعة  م��واد  بوجود  ال�شكوك 
ب���اإدارة  معر�شاً  ه��ن��اك  اأن  كما  ب��داخ��ل��ه��ا، 
املتنوعة  لل�شبطيات  امل�شافرين  عمليات 
لت�شهم يف رفع كفاءة املفت�شني من خلل 
ال�شبط  ع��م��ل��ي��ات  امل���ي���داين يف  ال��ت��دري��ب 
التعرف على  للمفت�ص  والتفتي�ص وميكن 

اأنواع املخدرات واملواد املمنوعة واملقيدة.
كما تقوم اإدارة عمليات امل�شافرين بتدريب 
مفت�شي جمارك اإمارات الدولة بالتن�شيق 
مع مركز تدريب جمارك دبي لرفع كفاءة 

الأداء وتبادل اخلربات. 

ا�شتعدادات
وب��خ�����ش��و���ص ال����ش���ت���ع���داد مل��و���ش��م احلج 

اأكد الكمايل  ومو�شم الإجازات ال�شيفية، 
اأن الإدارة تويل اهتمام كبرياً ملو�شم احلج 
ب��ه��دف ال��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل 
احل��رام لإجن��از تخلي�ص اإج��راءات ال�شفر 
اأكملت  حيث  ت��اأخ��ري،  دون  وي�شر  ب�شرعة 
جمارك دبي ا�شتعداداتها ل�شتقبال الزّوار 
عرب  ال��دول��ة  اإىل  ال��ق��ادم��ني  وال�شائحني 
اإج��ازة عيد الأ�شحى  مطارات دبي خلل 
اإىل ح��ج��اج بيت اهلل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ب��ارك، 

احلرام العائدين اإىل اأرا�شي الدولة.
مبكراً  ب���داأت  ال���ش��ت��ع��داد  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
مبناق�شة اخلدمات املتوفرة والتي �شتقدم 
القادمني، حيث  حلجاج بيت اهلل احل��رام 
عقدت جلنة احلج والعمرة مبطارات دبي 
ع��ق��دت اج��ت��م��اع��اً ���ش��م ع���دد م��ن املمثلني 
دبي  مل��ط��ارات  ال�شرتاتيجيني  لل�شركاء 
وهم اإدارة عمليات امل�شافرين مبنى املطار 
1-3 ، وجوازات دبي، وطريان فلي دبي، 
ال�شعودي،  الإم��ارات، والطريان  وط��ريان 

وموؤ�ش�شة  دب��ي،  تاك�شي  وموؤ�ش�شة  ودناتا، 
دبي خلدمات الإ�شعاف، مت خلله حتديد 
العام  م��ن  �شبتمرب   20 اإىل   18 ت��اري��خ 
رح��لت احلجاج  احل��ايل مواعيد و�شول 
ت�شكيل  ع���ن  والإع��������لن  دب�����ي،  مل����ط����ارات 
جلنة للحج،  وتخ�شي�ص بوابات واأحزمة 
ل�شتلم حقائب احلجاج تكون قريبة من 
طاولة  تخ�شي�ص  اإىل  بالإ�شافة  املخارج، 
الهدايا  لتوزيع  امل��ط��ارات  م��ع  بالتن�شيق 
اخلروج  قبل  واحل��ج��اج  امل�شافرين  على 

من املطار.

جهود 
الإدارة  اأن  اإىل  الكمايل  اإب��راه��ي��م  واأ���ش��ار 
تعمل مع بداية مو�شم الإج��ازة ال�شيفية 
ل��ت��ق��دمي خدمات  ع��ل��ى تكثيف ج��ه��وده��ا  
مميزة تليق مبكانة دبي كوجهة �شياحية 
وذل��ك عرب خطط عمل ممنهجة  عاملية، 
ت�شب  التي  الذاتية  خدماتها  خ��لل  من 
اجلمركية  العمليات  وت�شريع  ت�شهيل  يف 
الأمني يف  باجلانب  الهتمام  مع مراعاة 
عمليات التفتي�ص والرقابة، حيث اتخذت 
اجلمارك ع��دداً من الإج��راءات يف مباين 
ال����زّوار  دخ���ول  لت�شهيل  ال��ث��لث��ة،  امل��ط��ار 
�شركات  مع  التن�شيق  و�شملت  واملقيمني، 
ارتفاع  اأي  ل�شتيعاب  العاملة  ال��ط��ريان 
وجدولة  امل�����ش��اف��ري��ن،  اأع����داد  يف  حمتمل 
اجلمارك  مل��ف��ت�����ش��ي  ال�����ش��ن��وي��ة  الإج�������ازات 
الأهمية،  ح�شب  منها  واحل��د  العاملني، 
ف�شًل عن ال�شتعانة مبفت�شني من اأق�شام 
داخلية اأخرى بالعمل مع ق�شم التفتي�ص 
للم�شاندة والدعم، وزيادة م�شغلي اأجهزة 

ت�شهد  دب���ي  اأن  احل��ق��ائ��ب.ي��ذك��ر  تفتي�ص 
اإقباًل كبرياً يف مو�شم الإجازة ال�شيفية، 
مهرجان  فعاليات  انطلق  مع  خ�شو�شاُ 
زوار  ي�شتمتع  حيث  دب��ي،  �شيف  مفاجاآت 
دبي باملرافق والفعاليات الرتفيهية التي 
طوال  العائلة  اأف���راد  جميع  م��ع  تتنا�شب 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شيفية،  الإج����ازة  ف��رتة 
املميزة  الت�شوق  ع��رو���ص  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
التي تقدمها املراكز التجارية يف الإمارة، 
على  النوعية  اخل�شومات  اإىل  بالإ�شافة 

الفنادق واملنتجعات ال�شياحية. 

توعية
بتوعية  ت���ق���وم  اجل����م����ارك  اأن  واأ������ش�����اف 
اإليها  والقادمني  ال��دول��ة  من  امل�شافرين 
ب�������الإج�������راءات اجل���م���رك���ي���ة، م����ن خلل 
الط�������لع ع���ل���ى دل���ي���ل امل�������ش���اف���ري���ن على 
كل  يت�شمن  ال��ذي  الإل��ك��رتوين،  موقعها 
وزن  م��ث��ل  بال�شفر،  املتعلقة  الإج������راءات 
واملواد  بدخولها،  امل�شرح  وامل��واد  الأمتعة 
ال��ت��ي ي��ج��ب الإف�����ش��اح ع��ن��ه��ا، واإج�����راءات 
للم�شافرين،  التاأمينات  مبالغ  ا���ش��رتداد 
اجلمركية،  الإج����������راءات  م���ن  وغ���ريه���ا 
الذي  امل�����ش��اف��ري��ن  م��ي��ث��اق  كتيب  وك��ذل��ك 

يو�شح حقوق امل�شافرين لدى اجلمارك.
ت�شاهم  املجتمع  امل�شوؤولية  �شعيد  وعلى 
من  خمتلفة  ���ش��رائ��ح  ت��وع��ي��ة  يف  الإدارة 
طلبة املدار�ص واجلامعات من خلل زيارة 
اأو زي��ارة تلك امل��دار���ص والكليات  امل��دار���ص 
جلمارك املطار، وهناك توعية من خلل 
و�شائل العلم املختلفة ومواقع التو�شل 

الجتماعي.

•• دبي-الفجر:

جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�شركة  ميد،  اأعلنت 
ذك���اء الأع���م���ال يف امل��ن��ط��ق��ة، ع��ن اإطلق 
الن�شخة الثانية من قمة البتكار املبا�شر 
ملو�شم 2017 – 2018. وكانت القمة 
عام  يف  انطلقت  ق��د  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  لتجمع   2016
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  واخل���ا����ص 
التحديات  م���واج���ه���ة  ب���ه���دف  امل���ت���ح���دة 
الرئي�شية يف قطاعات الطاقة امل�شتدامة 
والرعاية  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ذك���ي���ة  وامل�������دن 

ال�شحية والنقل وال�شناعة. 
وينطلق املو�شم الثاين من قمة البتكار 
انعقاد  يعقبه  م��و���ّش��ع  ب��ربن��ام��ج  املبا�شر 
امل��ه��رج��ان ال��رئ��ي�����ش��ي، ال����ذي م��ن املقرر 
 ،2018 ف��رباي��ر  5 و6  ي��وم��ي  اإق��ام��ت��ه 
خلل �شهر الإمارات للبتكار. ويت�شمن 
البحثية  اجلل�شات  م��ن  ع���دًدا  الربنامج 
ح��ول قطاع حم��دد، حيث  تتمحور  التي 
ي��ج��ت��م��ع مم��ث��ل��ون رف��ي��ع��و امل�����ش��ت��وى من 
للخروج  م��ًع��ا  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 

بع�ص  ملعاجلة  الب��ت��ك��ار  ي��ق��وده��ا  بنتائج 
التحديات الراهنة.  

وقبل انطلق القمة التي ت�شتمر ليومني 
�شل�شلة  عقد  �شيتم  فرباير،  �شهر  خلل 
من ندوات التوا�شل واملوؤمترات واملبادرات 
التعليمية املفتوحة للعامة بح�شور كبار 
الإمارات.  اأرج��اء  امل�شوؤولني من خمتلف 
الرئي�شيون  امل��ت��ح��دث��ون  ي�شتند  و���ش��وف 

امل�����ش��ارك��ون يف امل��ه��رج��ان، وال��ذي��ن �شيتم 
اأ���ش��م��ائ��ه��م خ���لل الأ�شهر  الإع����لن ع��ن 
العام  املقبلة، يف حواراتهم على مو�شوع 
املا�شي، الذي �شارك فيه املتحدث البارز 
وا�شعة،  ب�شهرة  وح��ظ��ي  ك��وا���ش��اك��ي  غ��اي 
حيث ح�شره اأكرث من 1500 م�شارك. 
ويف ه��ذا ال�����ش��اأن، ق��ال ري��ت�����ش��ارد بريدن، 
ميد:  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 

اأ�شبحت قمة البتكار املبا�شر خلل اأقل 
من  اأك���رث  ت�شم  ن�شطة  خلية  ع���ام،  م��ن 
اخلا�ص  القطاعني  من  مبتكر   2000
نتائج  لتقدمي  مًعا  يعملون  واحلكومي، 

يحفزها البتكار.
من  لتمكننا  ل��ل��غ��اي��ة  ف���خ���ورون  ون��ح��ن   
�شدارة  يف  الب��ت��ك��ار  ت�شع  من�شة  اإن�����ش��اء 
لت�شهيل  اأداة  ومت���ث���ل  اه���ت���م���ام���ات���ه���ا، 

التوا�شل بني �شناع التغيري يف الإمارات 
واإلهامهم.وبداأت املرحلة الأوىل من قمة 
البتكار املبا�شر مع جل�شات البث املبا�شر 
�شل�شلة  م���ن  ك���ج���زء  اأغ�����ش��ط�����ص   8 ي����وم 
ووتركولر التي تقدمها املن�شة وتتمحور 
حول الرعاية ال�شحية. و�شارك يف البث، 
الذي ترعاه جمموعة اإن اإم �شي للرعاية 
�شالح  ب�شام  الدكتور  من  كل  ال�شحية، 
ح�����ش��ن حم���ب���وب، رئ��ي�����ص دائ������رة من���اذج 
ال��رع��اي��ة اجل���دي���دة وامل��ب��ت��ك��رة يف هيئة 
مدير  وايتهيد،  ودانييل  بدبي؛  ال�شحة 
ال�شركة  ل���دى  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
“�شمان”؛  ال�شحي  لل�شمان  الوطنية 
التنفيذي  الرئي�ص  مانغات،  وبرا�شانت 
ال�شحية،  للرعاية  �شي  اإم  اإن  ملجموعة 
ح��ي��ث ن��اق�����ص امل�������ش���ارك���ون ك��ي��ف��ي��ة قيام 
الرعاية  الإم���ارات بتح�شني ج��ودة  دول��ة 

ال�شحية.
 و�شيتم بث جل�شات اأخرى خلل الأ�شابيع 
برعاية   ،”360 “ابتكار  اللحقة بينها 
�شركة الإمارات العاملية للأملنيوم، وجل�شة 

اإدارة النفايات برعاية �شركة “بيئة«.

•• اأبوظبي -وام:

اأول بكري ح�شن �شالح النائب الأول لرئي�ص  ا�شتقبل ام�ص معايل الفريق 
جلائزة  العامة  الأم��ان��ة  وف��د  ال���وزراء  جمل�ص  ورئي�ص  ال�����ش��ودان  جمهورية 
الدكتور  �شعادة  برئا�شة  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
التمر والبتكار  الدولية لنخيل  اأمني عام جائزة خليفة  زايد  الوهاب  عبد 

الزراعي.
لتنظيم مهرجان  املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  جهود  الوفد  وا�شتعر�ص 
م�شيداً   2017 دي�شمرب   9 –  5 من  العا�شرة  بدورته  ال�شودانية  التمور 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة يف تنظيم املهرجان ودعم قطاع زراعة النخيل 

واإنتاج التمور يف ال�شودان.
وبح�شور �شعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �شفري الدولة لدى جمهورية 
ال�شودان مت توقيع اتفاقية بني البلدين لتنظم مهرجان التمور ال�شودانية 
2017.وقال اجلنيبي يف ت�شريح �شحفي “ ياأتي توقيع املذكرة بتوجيهات 
وزير  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 
مع  بالتعاون   2017 ال�شودانية  التمور  مهرجان  لتنظيم  الرئا�شة  �شوؤون 
وزارة الزراعة والغابات الحتادية وجمعية فلحة ورعاية النخيل ال�شودانية 
وبالتن�شيق مع �شفارة دولة المارات العربية املتحدة يف اخلرطوم. كي ت�شاهم 

يف تطوير قطاع النخيل واإنتاج التمور بجمهورية ال�شودان ال�شقيقة«.
ي��وؤك��د على  ال�����ش��ودان  ب���اأن توقيع م��ذك��رة التفاهم م��ع الأخ����وة يف  واأ���ش��اف 
والإقليمي  الوطني  امل�شتوى  التي حققتها اجلائزة على  العالية  امل�شداقية 
والدويل.كما اأ�شاد �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي باملوقع الريادي الذي حققته دولة 
وتنمية  وتطوير  دع��م  يف  املا�شية  العقود  خ��لل  املتحدة  العربية  الم���ارات 
الإقليمي  امل�شتوى  على  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  قطاع 
والدويل بف�شل التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” ورعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة،  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
واهتمام �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  ومتابعة  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 

الثقافة وتنمية املعرفة رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلائزة.
ح�شر حفل التوقيع الذي جرى يف مقر وزارة الزراعة والغابات باخلرطوم 
�شباح األيوم معايل الدكتور �شربي ال�شوبخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة 
بال�شودان و�شعادة حمد حممد حميد اجلنيبي و�شعادة الدكتور عبد الوهاب 
زايد اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي و�شعادة 
بدر الدين ال�شيخ ح�شن وكيل وزارة الزراعة والغابات وممثلون عن جمعية 

فلحة ورعاية النخيل ال�شودانية.

الفرنك ال�ضوي�ضري ي�ضجل اأكرب 
زيادة يومية يف عامني �ن�ضف العام 

•• لندن-رويرتز:

اليورو  اأكرب زيادة يومية مقابل  الأربعاء  ال�شوي�شري ام�ص  الفرنك  �شجل 
منذ اأن األغى البنك املركزي ال�شقف املفرو�ص على حركة العملة يف يناير 

كانون الثاين عام 2015.
وقفز الفرنك 1.4 باملئة يف املعاملت املبكرة مقابل اليورو اإىل 0.9611 

فرنك.
ومقابل الدولر �شعد الفرنك اإىل 0.9688 فرنك بعدما مني بخ�شائر 
على مدى الأ�شبوعني املا�شيني. والفرنك ال�شوي�شري من امللذات الآمنة 
الوليات  التوتر بني  التقليدية وتاأتي مكا�شبه يف وقت ي�شهد تنامي حدة 

املتحدة وكوريا ال�شمالية.
تنفيذ �شربة  ت��در���ص بحر�ص خطط  اإن��ه��ا  ال��ي��وم  ال�شمالية  ك��وري��ا  وق��ال��ت 
�شاروخية �شد جزيرة جوام الأمريكية يف املحيط الهادي بعد �شاعات من 
ت�شريحات للرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب حذر فيها بيوجنياجن من اأن 

الوليات املتحدة �شتواجه اأي تهديد بالنار والغ�شب .
عن  للعزوف  الجت���اه  م��ن  امل�شتفيدة  ال��وح��ي��دة  العملة  الفرنك  يكن  ومل 

املخاطرة الذي اجتاح الأ�شواق.
وانخف�ص الدولر مقابل الني الذي يعد من عملت امللذ الآمن يف اأوقات 

التوترات اجليو�شيا�شية.
ونزل الدولر 0.3 باملئة اإىل 109.94 ين بعد تراجعه اإىل 109.740 

ين وهو اأ�شعف م�شتوى له منذ يوم 15 يونيو حزيران.
ونزل الدولر الأ�شرتايل 0.6 باملئة اإىل 86.77 ين بعد تراجعه اإىل اأدنى 
م�شتوى يف �شهر اإىل 86.23 ين. وكان الدولر ال�شرتايل �شعد اإىل اأعلى 

م�شتوى يف 19 �شهرا ليقرتب من 90.00 ينا يف نهاية يوليو متوز.

مباحثات �ضعودية عراقية يف 
جماالت الطاقة 

•• الظهران-وام:

املهند�ص خالد  ال�شعودي  املعدنية  اأجرى وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة 
الفالح مباحثات يف مدينة الظهران ام�ص مع وزير النفط العراقي املهند�ص 
الهتمام  ذات  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  جملة  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  اللعيبي  ج��ب��ار 
امل�شرتك يف جمالت الطاقة واأ�شواق النفط العاملية وفر�ص ال�شتثمار بني 

البلدين.
للمملكة  الر�شمية  زيارته  خلل  العراقي  للوزير  امل�شاحب  الوفد  وي�شم 
كبار م�شوؤويل وخرباء وزارة النفط العراقية و�شيقوم الوفد بزيارة �شركة 
اأرامكو ال�شعودية ومنطقة اجلبيل ال�شناعية لزيارة م�شاريع �شركات �شابك 
الطاقة  جمالت  يف  ال�شعودية  التجارب  على  للطلع  و�شاتورب  و�شدارة 

والبرتوكيميائيات.

معهد البرت�ل: هبوط خمز�نات اخلام 
االأمريكية 7.8 مليون برميل 

•• نيويورك-رويرتز: 

ب��ال��ولي��ات املتحدة  اإن خم��زون��ات اخل���ام  ال��ب��رتول الأم��ري��ك��ي  ق���ال معهد 
وارتفاع  ال��واردات  تراجع  املا�شي مع  الأ�شبوع  املتوقع  اأك��رث من  انخف�شت 
غري  على  البنزين  خم��زون��ات  زادت  ح��ني  يف  التكرير،  م�شايف  ا�شتهلك 
مدى  على  برميل  مليون   7.8 اخل��ام  النفط  خم��زون��ات  املتوقع.وهبطت 
الأ�شبوع لت�شل اإىل 478.4 مليون برميل بينما توقع املحللون انخفا�شها 
كا�شينج  يف  الت�شليم  بنقطة  اخل��ام  خمزونات  وزادت  برميل.  مليون   2.7

بولية اأوكلهوما 319 األف برميل بح�شب املعهد.
التكرير  مب�شايف  اخلام  ا�شتهلك  ارتفاع  البرتول  معهد  بيانات  واأظهرت 
91 األف برميل يوميا.وزادت خمزونات البنزين 1.5 مليون برميل بينما 

توقع املحللون يف ا�شتطلع اأجرته رويرتز تراجعها 1.5 مليون برميل.
التدفئة  وزي��ت  ال��دي��زل  ت�شمل  التي  التقطري  ن��واجت  وتراجعت خم��زون��ات 

157 األف برميل بينما كانت التوقعات اأن تنخف�ص 131 األف برميل.
وانخف�شت واردات اخلام الأمريكية الأ�شبوع املا�شي 30 األف برميل يوميا 

اإىل 7.6 مليون برميل يوميا.

يف  العقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   700
دبي

•• دبى-وام:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائ��رة الرا�شي و الم��لك يف دبي 
اكرث من 700 مليون درهم و�شهدت ام�ص ت�شجيل 175 مبايعة 
بقيمة  ل��لأرا���ش��ى  مبايعة   19 منها  دره���م  مليون   367 بقيمة 
156 مبايعة لل�شقق و الفلل بقيمة 260  107 مليون درهم و 
30 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي بقيمة  مليون دره��م.و ج��اءت 
مبايعة  تليها  الول  لل�شتثمار  دب���ي  جم��م��ع  منطقة  ف��ى  دره���م 
بن  حممد  ال�شيخ  ح��دائ��ق  منطقة  ف��ى  دره���م  مليون   15 بقيمة 
حدائق  منطقة  فى  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعة  تليها  را�شد 
ال�شيخ حممد بن را�شد.و قد ت�شدرت منطقة نخلة جمريا املناطق 
ملين   4 بقيمة  مبايعات   5 �شجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن 
بت�شجيلها  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  منطقة  وتلتها  دره��م 
الثنيه اخلام�شة  فى  وثالثة  دره��م  مليون   35 بقيمة  مبايعات   4
بت�شجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملين درهم.اأما فيما يتعلق باأهم 
مليون   20 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  الفلل  و  ال�شقق  مبايعات 
درهم مبنطقة مر�شى دبي كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 
مليون درهم فى منطقة اخلليج التجارى و اأخريا مبايعة بقيمة 4 
ملين درهم فى منطقة وادي ال�شفا 3.و ت�شدرت منطقة اخلليج 
التجارى املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق و الفلل اإذ �شجلت 

الذهب يرتفع مع ت�ضاعد التوتر 
بني اأمريكا �كوريا ال�ضمالية 

•• لندن-رويرتز:

اإنها  ال�شمالية  كوريا  قالت  بعدما  الأرب��ع��اء  ام�ص  الذهب  اأ�شعار  ارتفعت 
بعد  ال��ه��ادي  املحيط  الأمريكية يف  ج��وام  ج��زي��رة  على  �شن هجوم  ت��در���ص 
حتذير الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب بيوجنياجن من اأنها �شتواجه نارا 

وغ�شبا اإذا هددت الوليات املتحدة.
وبحلول ال�شاعة 1215 بتوقيت جرينت�ص زاد الذهب يف املعاملت الفورية 
الذهب  وارتفع  )الأون�شة(.  للأوقية  دولر   1270.49 اإىل  باملئة   0.8
اإىل  باملئة   1.1 الأول  كانون  دي�شمرب  ت�شليم  الآجلة  الأمريكية  العقود  يف 

1276.50 دولر للأوقية.
بعد  اأ�شبوعني  يف  م�شتوى  اأدن��ى  اإىل  الثلثاء  اأم�ص  تراجع  الذهب  وك��ان 
اأث��رت �شلبا على املعدن  اأق��وى من املتوقع عن الوظائف الأمريكية  بيانات 
�شدور  امل�شتثمرون  ي��رتق��ب  ح��ني  يف  لل�شعود،  ال����دولر  وحت���ول  النفي�ص 
بيانات الت�شخم الأمريكية يف وقت لحق هذا الأ�شبوع بحثا عن مزيد من 

الدلئل على وترية رفع اأ�شعار الفائدة.
 16.70 اإىل  باملئة   1.7 الف�شة  زادت  الأخ��رى  النفي�شة  املعادن  ومن بني 

دولر للأوقية.
و�شل  بعدما  للأوقية  دولر   972.95 اإىل  باملئة   0.6 البلتني  وارتفع 

لأعلى م�شتوى منذ اأبريل ني�شان عند 979 دولرا للأوقية.
ونزل البلديوم 0.6 باملئة اإىل 893 دولرا للأوقية.
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العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7654  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تطوير للحلول التكنولوجية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جاك�شون جو�ص مابراناتوكاران  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB175815495AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة تق�شري املده .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5407  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه زد ا�ص لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شادق   حممد  �شادق  /نويد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )94632 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB173830320AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4600  عمايل جزئي

الرئي�شي  الفرع  )امريكانا(  الكويتيه للغذيه  1-ال�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���ود اح��م��د حم��م��د اح���م���د  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   144513(
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    mb173513051ae:ال�شكوى رق��م 
املوافق 2017/9/13 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5351  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول  ال�شيدات  اي لتجميل  ال  اي  املدعي عليه / 1-�شالون  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /مارينا بولدت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172801427ae  وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ، وامرت  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

املحكمة تق�شري مده العلن.
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5526  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-خم���ب���ز ال�����ش��وك��ة ال��ذه��ب��ي��ة ��������ص.ذ.م.م -ف����رع جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د �شعيب ع��ب��د ال�����ودود  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   14755( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )3000 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت    mb174391509ae:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5938  عمايل جزئي
القامة  ��������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل  ال��ع��امل��ي��ة  ���ش��ي  اي  ع��ل��ي��ه / 1-ك  امل���دع���ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��ي��د ح�شني ح��ي��در ج��ي��لين �شيد خم��ت��ار ح��ي��در ج��ي��لين  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   18475(
ال�شكوى:MB174102252AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
ب��احل�����ش��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7617  عمايل جزئي

جمهول  فرع   - ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للمقاولت  1-ا�شكان   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  اجاديلى  قد  /اي��دو في�شتو�ص  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB175833635AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
�ص   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/8/16 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بثلثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العلن .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5302  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ام  ات�ص ايه خلدمات متابعة املعاملت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جهان ادري�شى �شغرو�شنى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   56834( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت    mb17439036ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/28 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2981  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الرئي�شي لتجميل احلدائق �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/6/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  مياه  ممتاز  مياه  ب��ارك  ل�شالح/حممد  اع��له  امل��ذك��ورة 
توؤدي للمدعي مبلغ )8761 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5862  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وادي النور�ص وكيل و�شائل النقل الربي ���ص.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / م�شطفى احمد جمعه ن�شر  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة عوده  درهم(  وقدرها)36066.6  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
  MB174661709AE:مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي����وم الرب����ع����اء امل�������واف�������ق:2017/9/13 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6920  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وائ��ل فيليب للأعمال الفنية ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حنا راغب جندي حنا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)12390  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB175316585AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص  املوافق:2017/8/16  جل�شة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3897  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فلور دك للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بيدي راجو جوريل بولياه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )1500  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)22960  مب�شتحقات عمالية 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171792956ae  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/8/16  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6320  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للعمال  اجل��م��ال  1-مدينة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ج��رب ال���ش��لم خمل�ص ع��ل��ي  ق��د 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)15541 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174737656AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3000(
م�شاءا   15.00 ال�����ش��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/8/16  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4307  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه اند ايه لل�شتثمار ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / نوبي ماراتوكالم فرجي�ص جورج  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وق��دره��ا)14507 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    MB170863574AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2017/8/16 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4240  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تات�ص بوتون للم�شاعد �ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد بخاري عبد احلميد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)15600  مب�شتحقات عمالية 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172484472ae  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/8/16  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مده العلن   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7488  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-حم��م��د ا���ش��ل��م ع��ب��دال��غ��ف��ور ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ������ص.ذ.م.م 
اأق��ام عليك  املدعي /علي ر�شا حممد �شديق  قد  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )5309 دره���م( 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف يف  وب��ال��ر���ش��وم  دره����م(  وق����دره )800  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE175523848MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �ص   2017/8/16
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة العلن .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4528  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-ذا �شريكيل ميديا 
املدعي / ماري ان ميلنا ناتيفيداد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)19297  مب�شتحقات عمالية 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171306365ae  وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة  امل���واف���ق:2017/9/13  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7264  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كيو تي �شي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنار�ص ح�شني حممد ب�شري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8325( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB173153839AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7471  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جنمة م�شندم للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /مامون حممد م�شيه مياه  قد 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   13873( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB175384183AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   2000(
�ص   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/8/16 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

على الأقل ، وامرت بتق�شري مده العلن .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7535  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  1-توكل   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي /�شانتو�ص كومار  قد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )6100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB175634205AE  وحددت لها 
القا�شي  مبكتب  �ص   08.30 ال�شاعة   2017/8/16 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5378  عمايل جزئي
ب��ال�����ش��اح��ن��ات اخلفيفه  ال��ع��ام��ه  امل�����واد  ل��ن��ق��ل  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د ار����ش���د  اىل 
وال��ث��ق��ي��ل��ه �������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ق�����ش��ود اح��م��د غلم 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ر���ش��ول  
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال���ر����ش���وم  دره�����م(  ع����ودة مب��ب��ل��غ )1000  وت���ذك���رة  دره�����م(   13366(
ال�شكوى:MB174377016AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2017/8/16 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4280  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املنخول للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد 
ناكيم علي مات خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )1000  وتذكرة  دره��م(  وقدرها )8897 
الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    MB171183696AE/2017:ال�شكوى
اأو  املوافق 2017/8/15 ال�شاعة 08.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ، جددت من ال�شطب وامرت بتق�شري املدة .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7407  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بر�شتيج تيم للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ان املدعي /ازهر زمان خيرب زمان  قد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )4893 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى رقم:AE175390872MB  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/4270  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الن�شيب ل�شيانة ال�شفن والقوارب �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  داد  اهلل  �شهباز  ل�شالح/حممد  اع��له  املذكورة  الدعوى 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )15296 دره��م( وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها 
نقدا مببلغ )2000( درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
املنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من 
اعتبارا  يوما  قابل لل�شتئناف خلل ثلثني  . حكما مبثابة احل�شوري  طلبات 
من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/533 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  مو�شى  عو�ص  ا�شماعيل  ايهاب  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
���ش��ع��ي��د اخل�شيبي   ���ش��ي��ف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ش��امل  ان ط���ال���ب  الق���ام���ة مب���ا 
ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م ع��ل��ي امل��و���ش��ى احل���م���ادي  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)123408.47( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1045 تنفيذ مدين  
ال�شيخ جمهول  ف��ه��د ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-   اىل 
املالية  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الدويل للو�شاطة 
وميثله:عبا�ص م�شتت فندي املالكي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )809.829( درهم 
املعدلة. التنفيذ  لئحة  وف��ق  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1576 تنفيذ جتاري

����ص.ذ.م.م جمهويل حمل  العامة  للتجارة  زوم  برايت  �شده/1-  املنفذ  اىل 
�����ص.ذ.م.م  اي�����ش��ت  م��ي��دل  ال  ام  ج��ي  التنفيذ/�شي  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل ال بو عميم قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )191624( 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/277  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممود حممد علي  جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:عبدالرحمن  امل��ل  حممد  احمد  حممود  فاطمه   / امل�شتاأنف  ان 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  ح�شن حممد املطوع  قد 

2016/1566 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/11     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/9/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/297  ا�صتئناف جتاري    
البلو�شي  جمهول حمل  امل�شتاأنف �شده/ 1- مو�شى باهوت ل�شكري  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / خالقداد �شالح زهي ابن در حممد وميثله:نورة 
ال�شادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل��ازم��ي   م��راد عبدالرحمن  حممد 

بالدعوى رقم 2010/1080 جتاري كلي بتاريخ:2016/3/2     
 10.00 ال�شاعة   2017/8/15 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/354  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-روماريكو كادانو ريدون جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ ماري�شيل مولنا للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م ومتثلها ماري�شيل مولنا روك�شا�ص 
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�شوعه 
جتاري   2017 ل�شنة   559 رق��م  عري�شة  على  الم���ر  يف  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/8/13   ال�شاعة 
م��ن ميثلك  اأو  باحل�شور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  ���ص   08.30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1389  جتاري كلي

املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  م��ي��دان جمهول حم��ل  موؤ�ش�شة مدينة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ب��ي��ور مل�����ش��اري��ع ال��دي��ك��ور ������ص.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:حم��م��ود ح�شني ع��ل��ي اح��م��د ق��د اأق����ام عليك 
والت�شامم مببلغ وقدره  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )2.881.871.93(
 )NBD( ال�شداد التام والزامها برد �شيك ال�شمان رق��م:000619 وامل�شحوب على بنك
والر�شوم  منه  �شرفه  مت  م��ا  قيمة  ورد  �شرفه  وق��ت  دره���م   )55.000( قيمته  وال��ب��ال��غ 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/8/14 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2070  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شركه �شروق العقاريه ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
احمد  عبدالقادر  وميثله:احمد  حممود  ف��رج  احمد  احلميد  املدعي/عبد  ان 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الهاجري 
مببلغ وقدره )78000( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 12% من املطالبة 
امل��واف��ق 2017/8/16  ي��وم  الرب��ع��اء  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة  ال�شداد  وحتى 
اأو من  Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/168  مدين كلي 
املدعي/حليمه  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  احمد  حممد  زه��رة  عليه/1-  املدعي  اىل 
ب���ان املحكمة حكمت  اع���له وع��ل��ي��ه نعلنكم  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  ب��ي داود م��ب��ارك 
الطراف  يتفق  باجلدول ما مل  ال��دور  بندب خبري عقاري �شاحب  ب��ت��اري��خ:2017/5/23 
ع�شى  وما  وم�شتنداتها  الدعوى  اوراق  مطالعة  مهمته  تكون  ا�شبوع  خلل  ت�شميته  على 
ان ي��ق��دم��ه اخل�����ش��وم وح����ددت ج���ل�������ش���ة:2017/5/30 لنظر ال��دع��وى يف ح���ال ع���دم �شداد 
المانة وجل�شة:2017/6/20 لنظرها يف حالة ال�شداد وكلفت املدعي ايداع مبلغ )6.000( 
الحد  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، اخلبري  اتعاب  ذم��ة  على  املحكمه  خزينه  دره��م 
املوافق:2017/8/13 ال�شاعة:09.30 �شباحا يف القاعة:ch2.E.21 لعلن املدعي عليها 

باحلكم التمهيدي بالن�شر. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1506  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  حممد اعجاز غلم مرت�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
راجو احمد فاروق ح�شني قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى �شحة ونفاذ عقد 
بيع املركبه رقم )R/58231( خ�شو�شي دبي ، نوع مازدا 6 ، موديل 2004 ، لون ف�شي ، 
رقم ال�شا�شي )JM7GG32F441145867( البالغ قيمتها )3500( درهم والزام 
املدعي عليه بت�شجيل املركبة با�شمه والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف.  وحددت 
 Ch 1.B.10 لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/17 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/920  جتاري جزئي 

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  لل�شتثمار  هو�شبيتاليني  جريت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/6/7 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ال�شركة العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )64193.59( درهم وفائدة 9% من 
الدعوى  وم�شروفات  بر�شوم  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2016/12/12 
ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما زاد على ذلك من طلبات 
. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/2128  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  با�شا امبريور لل�شياحة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فندق كارلتون بال�ص �ص.ذ.م.م  وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
الدعوى وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )135.000(
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/9/5 ال�شاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثلثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2304  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  خالد فوؤاد عبد اجلليل يو�شف بلط جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ مطعم ومقهى ال�شكرية - اعمال مدنية  وميثله:ابراهيم حممد علي حداد قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه برد مبلغ وقدره )9.869( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء 
املوافق 2017/8/15 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1783  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ريلو اخلليج ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
حممد  خليفة  وميثله:خالد  ذ.م.م  والتغليف  التعبئة  م��واد  لتجارة  كرياتيف 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حثبور  �شيف 
عليها مببلغ وقدره )168.198( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/8/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2462  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  ت��ري  ���ش��ارا  فران�شي�شكا   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرتفيهية  اإن��ك  بل�ص  املدعي/موؤ�ش�شة  ان  مبا 
 2017/9/28 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي���وم   جل�شة  لها  وح���ددت  ومو�شوعها. 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/33  ا�صتئناف جتاري   

دا�����ص واولده(  اي�����ش��ر  ���ش��رك��ة )دم��ن��م��ل  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-  اىل 
بهارات  امل�شتاأنف /بهاتيا  ان  القامة مبا  ت�شامنية  جمهول حمل 
رقم   بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد   - فالبهدا�ص 
2016/1276 جتاري كلي بتاريخ 2017/1/5 وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة    2017/9/4 امل��واف��ق  الثنني 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2520  تنفيذ عمايل 
جمهول  ���ص.ذ.م.م  الفنية  للعمال  الفائقة  القوة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/قا�شم علي قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7368( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )920(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2732  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شني زالق زونق جانق هونق اعمال فنية �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�شيد حممد احمد �شميلة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8281( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )900( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2288  تنفيذ عمايل 

������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- اح��م��د اه��ل��ي لل�شياحة  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ي��اجن ل���و ق���د اأق�����ام  ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )90482( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )6520( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2477  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- بيت املها للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بيلل بوته حممد بوته قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )8556(
مبلغ )833( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2321  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول  لل�شيدات  بيوتي �شالون  بي  بي  املنفذ �شده/1-  اىل 
ح�شني  اقبال  كوثر  ت�شنيم  التنفيذ/�شيدة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  �شاه قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )17600( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )352( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6118  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ادفانتيج �شبورت�ص �شريفي�ش�ص جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بيوتر ارتور ار�شيموي�شز  وميثله : �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي -  قد 
وقدرها)42736.85  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م( 
رقم ال�شكوى:mb171158086ae/2017  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   08.30 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/16 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6051  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شريفي�ش�ص  �شبورت�ص  1-ادفانتيج   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ال�شام�شي  الغبار  را�شد  �شعيد  �شيف   : وميثله  اوبي�شوف�شكا  /لو�شيا  املدعي  ان 
وقدرها)37634.65  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م( 
رقم ال�شكوى:mb171157701ae/2017  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   08.30 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/16 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري   .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6758  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-غود مورنينغ خلدمات التنظيف العامه �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد روبيل مياه حممد حمدو مياه  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  وقدرها)7801  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
  AE175046971MB:وقدره )800 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
مبكتب  ���ص   08.30 ال�شاعة  امل����واف����ق:2017/8/15  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت بتق�شري املدة.
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



مـــــــــــــراأة

30
اأف�ضل 3 خدع ت�ضاعدك على اكت�ضاف نوع ب�ضرتك ب�ضهولة

ك��م��ا ت��خ��ت��ل��ف اح��ت��ي��اج��ات ال��ب�����ش��رة من 
العناية،  وط�����رق  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
ما  ال�شائعة.  م�شكلتها  كذلك  تختلف 

با�شتخدام  اأن���ه  يعني 
ت  ا مل�شتح�شر ا

غ�����������������������������ري 

للمزيد  ب�شرتك  تعر�شني  ق��د  املنا�شبة 
لإتلفها  ت������وؤدي  ال���ت���ي  امل�����ش��ك��لت  م���ن 

واإحلاق ال�شرر بها ب�شكل كبري.
الكثري من الختبارات  تتوافر   
ال���ت���ي ميكن  ال��ب�����ش��ي��ط��ة 
اإجراءها يف املنزل 
يد  لتحد
ن��������������وع 

ت��ع��ان��ني ك��ذل��ك من  اإذا ك��ن��ِت  ال��ب�����ش��رة. 
حالة  اخ��ت��لف  م��ع  ب�شرتك  حالة  تغري 

الطق�ص، فل تفزعي. 
ي��وؤك��د اأط��ب��اء اجللد اأن ذل��ك اأم��ر معتاد 

ملختلف اأنواع الب�شرة.
تعريف اإىل اأف�شل 3 خدع ت�شاعدك على 

اكت�شاف نوع ب�شرتك ب�شهولة.
 

ب�شرتك راقبي   1-
ب���دق���ة، عليِك  ب�����ش��رت��ك  ن����وع  ل��ت��ح��دي��د 
مل����دة ل تقل  مب���راق���ب���ة ح���ال���ة ال��ب�����ش��رة 
– 20 ب��ال��ي��وم خ��لل نف�ص   15 ع��ن 
نتائج  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ال��ط��ق�����ص 

�شحيحة.
ك���ن���ِت  اإذا   -
ت��ع��ان��ني من 
ت  ا لتق�شر ا
واجلفاف 
ال�����دائ�����م 
 ، للب�شرة
فب�شرتك 

جافة.

- اإذا كنِت تعانني من الإفرازات الدهنية 
الزائدة والتعرق ال�شديد، فلديِك ب�شرة 

دهنية.
 T- zone ال�����  م��ن��ط��ق��ة  ك���ان���ت  اإذا   -
)اجل��ب��ه��ة، الأن����ف وال���ذق���ن( ت��ع��اين من 
ال��ده��ون ال��زائ��د وب��اق��ي ال��ب�����ش��رة جاف، 

فب�شرتك خمتلطة.
احلمراء  البقع  م��ن  تعانني  ك��ن��ِت  اإذا   -
فب�شرتك  امل�شتمرة،  الب�شرة  وتهيجات 

ح�شا�شة.
 

الب�شرة م�شام  حالة   2-
اجللد.  �شطح  على  م�شام  جميعاً  لدينا 
ل��ك��ن احل���ج���م، ال�����ش��ك��ل وط��ب��ي��ع��ة م�شام 
الب�شرة هي ما قد ت�شاعدنا على حتديد 

نوع ب�شرتنا.
- اإذا كانت لديِك م�شام �شغرية وم�شدودة 

ل تزعجك، فب�شرتك جافة.
- يف حالة امل�شام الوا�شعة التي ت�شاحبها 
البثور،  وظ��ه��ور  ال�شباب  ح��ب  م�شكلت 

فب�شرتك دهنية.
اأي م�شام  اإذا مل تتمكني من م�شاهدة   -

وا�شحة على ب�شرتك، فب�شرتك عادية.
اأو  ال��ب�����ش��رة  مل�����ص  ك���ان جم���رد  اإذا   -
اللون  اإىل  امل�شام  يحول  خد�شها 

الأحمر ويزيد من تفاعلها، 
النوع  م��ن  ب�����ش��رت��ك  فبالطبع 

احل�شا�ص.
 

امل��ن��ا���ش��ف  اخ���ت���ب���ار   3-
الورقية

من اأقدم الطرق التي ُت�شتخدم 

املنديل  الب�شرة هي خدعة  نوع  لتحديد 
الورقي. لإجراء هذا الختبار حتتاجني 
متت�ص  ال��ت��ي  ال��ورق��ي��ة  للمنا�شف  فقط 

دهون الب�شرة.
 على الرغم من اإجراء تلك اخلدعة ملرة 

واحدة، اإل اأن نتائجها اأكيدة وفّعالة.
الورقية  امل��ن�����ش��ف��ة  اخ��ت��ب��ار  اإج�����راء  ق��ب��ل 
بليلة واحدة، قومي بغ�شل وجهك فقط 

واذهبي للنوم. 
ل حاجة لتباع خطوات العناية الأ�شا�شية 
بالب�شرة من التنظيف العميق، التق�شري، 
الرتطيب اأو ا�شتخدام التونر خلل تلك 

الليلة.
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل، ب��ع��د ال���ش��ت��ي��ق��اظ من 
باملنا�شف  ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة  ق���وم���ي  ال����ن����وم، 

الورقية والوقوف اأمام املراآة.
با�شتخدام  ب�����ش��رت��ك  ع���ل���ى  ا���ش��غ��ط��ي   

املنا�شف الورقية ولحظي النتائج.
الزيوت  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  ظ��ه��رت  اإذا   -

على املن�شفة الورقية، فب�شرتك دهنية.
للإفرازات  اأث��ر  اأي  هناك  يكن  مل  اإذا   -

الدهنية، فب�شرتك جافة.
م���ع ظهور  ج��اف��ة  خ�����دودك  ك��ان��ت  اإذا   -
ن�شبة من الزيوت على الأنف اأو اجلبهة، 

فب�شرتك خمتلطة.
- اإذا مل تكن هناك اأي اإفرازات دهنية مع 
فب�شرتك  وا�شح،  اختلف  ب��اأي  ال�شعور 

عادية.
- اإذا مل يكن هناك اأي اأثر للزيوت على 

املن�شفة الورقية،
لللتهابات  م��ع��ر���ش��ة  ب�����ش��رت��ك  ل��ك��ن   

والحمرار، فب�شرتك هي ح�شا�شة.

لتكثيف ال�ضعر �عالج ت�ضاقطه.. حمام زيت ال�ضم�ضم ال�ضاخن
املحرجة؟  وم�����ش��ك��لت��ه  ال�شعر  ت�شاقط  م��ن  ت��ع��ان��ني  ه��ل 
من  يخل�شك  نهائي  ح��ل  على  احل�شول  يف  ترغبني  ه��ل 
ال��ت�����ش��اق��ط ن��ه��ائ��ي��اً وي���ع���زز من���و ���ش��ع��رك جم�����دداً؟ جربي 

حت�شري حمام زيت ال�شم�شم لتكثيف ال�شعر.
زيت  اأهمية  م��دى  ح��ول  الأ�شخا�ص  م��ن  الكثري  يعلم  ل   
ال�شم�شم وفوائده املتعددة لعلج م�شكلت ال�شعر وحتفيز 
الطبيعية  الزيوت  اأف�شل  الوقع واحد من  لكنه يف  منوه، 
زيت  ي�شتخل�ص  ال�شعر.  ت�شاقط  على  متاماً  تق�شي  التي 
بالعديد  يتمتع  كما  ال�شم�شم،  نبات  اأزه���ار  من  ال�شم�شم 
 Bو  E من الفوائد والقيم الغذائية. فهو غني بفيتامني
املركب، كما يحتوي على ن�شبة هائلة من املعادن الأ�شا�شية 
والف�شفور.  ال��ربوت��ي��ن��ات  امل��اغ��ن�����ش��ي��وم،  ال��ك��ال�����ش��ي��وم،  م��ث��ل 
لذلك، يعد زيت ال�شم�شم من اأف�شل الزيوت التي ت�شتخدم 
لتحفيز فروة الراأ�ص على منو ال�شعر وتقوية اجلذور، كما 

يعمل على الرتطيب العميق لل�شعر.
 اكت�شفي اأهم فوائد زيت ال�شم�شم للعناية ب�شعرك

يقي من اأ�شعة ال�شم�س
ي��������ع��������م��������ل زي����������ت 

ل�شم�شم  ا

ا�شتخدامه  ميكن  كما  ال�شم�ص،  اأ�شعة  من  طبيعي  كواقي 
الناجت عن  التلف  للوقاية من  الراأ�ص  ال�شعر وف��روة  على 
على  ي�شاعد  حيث  البنف�شجية.  ف��وق  للأ�شعة  التعر�ص 
من  للحماية  ال�شعر  خ�شلت  ح��ول  عازلة  طبقة  تكوين 

العوامل اخلارجية والتلوث.
 

الدمويةي���ن�������ش���ط ال���������دورة 
يتميز زيت ال�شم�شم 
فائقة  ب������ق������درات 
المت�شا�ص  على 
والتغلغل  �شريعاً 
ب��ع��م��ق داخ�����ل ف���روة 
لي�شاعد  ال������راأ�������ص 
ع�������ل�������ى ت����ن���������ش����ي����ط 
الدموية،  ال�������دورة 
ي�����ش��اع��د على  مم����ا 
وتقوية  تغذية 
ت  ب�شيل

ال�شعر.
 

يحميك من القمل و يعالج فروة الراأ�س
ح�شرات  م��ن  للتخل�ص  ال�شم�شم  زي��ت  ا�شتخدام  ميكنك 
الراأ�ص كالقمل من خلل تدليك فروة الراأ�ص با�شتخدام 
بخوا�ص  يتميز  حيث  ال�شم�شم.  زي��ت  من  منا�شبة  كمية 

م�شادة للبكترييا والفطريات.
ق�شرة  ل��ع��لج  ال�شم�شم  زي���ت  ا���ش��ت��خ��دام  اأي�����ش��اً  مي��ك��ن��ك   
الراأ�ص، في�شتخدم لتدليك فروة الراأ�ص با�شتخدام اأطراف 
الأ�شابع ويرتك طوال الليل ثم ي�شطف جيداً يف ال�شباح 

التايل با�شتخدام �شامبو لطيف.
 

يرطب �شعرك و فروة راأ�شك
زيت ال�شم�شم من الزيوت املفيدة للرتطيب العميق لل�شعر 

وفروة الراأ�ص. 
ويرتك  �شعرك  على  ووزعيه  قليًل  بتدفئته  قومي  فقط 
ملدة 40 دقيقة قبل اأن ي�شطف جيداً. كذلك ي�شاعد زيت 
ال�شم�شم على اإ�شلح الأن�شجة التالفة وترطيب ب�شيلت 

ال�شعر وحمايتها من اجلفاف.
ال��راأ���ص، الوقاية   ل ي�شاعد ذل��ك فقط على تغذية ف��روة 
ال�شعر  من اجلفاف، لكن يعمل كذلك على زي��ادة تكثيف 

وتقليل ت�شاقطه.
 

كيفية حت�شري حمام زيت ال�شم�شم ال�شاخن لتكثيف 
ال�شعر وعالج ت�شاقطه

التقليدية  الو�شائل  اأف�شل  م��ن  ال�شاخن  ال��زي��وت  حمام 
تكثيفه.  ال�شعر  ت�شاقط  م�شكلة  من  للتخل�ص  واملجربة 
فروة  تن�شيط  على  التدليك  م��ع  احل����رارة  ت�شاعد  حيث 
العنا�شر  فتتغلغل  ب��ع��م��ق،  الب�شيلت  وت��غ��ذي��ة  ال���راأ����ص 
الغذائية من الفيتامينات واملعادن الأ�شا�شية لتعمل على 

تقوية جذور ال�شعر وحتفيز منو الب�شيلت اجلديدة.
بتدفئة  قومي  ال�شاخن،  ال�شم�شم  زي��ت  حمام  لتح�شري 
كمية منا�شبة من زيت ال�شم�شم داخل امليكروويف ملدة 30 

ثانية.
التي  الطبيعية  ال��زي��وت  م��ن  خليط  حت�شري  ميكن  كما   
الهند  زي��ت ج��وز  ال��ل��وز،  زي��ت  ال��زي��ت��ون،  تف�شلينها كزيت 
اجلمالية  فوائده  لتعزيز  ال�شم�شم  زيت  مع  اأمل  زيت  اأو 

ل�شحة وملعان ال�شعر.
التدليك  مع  ال�شعر  على  الدافئ  الزيت  ي��وزع  ذل��ك،  بعد 
فر�شاة  با�شتخدام  اأو  الأ�شابع،  اأط��راف  با�شتخدام  اجليد 

ال�شعر ل�شمان توزيع الزيت ب�شكل مت�شاوي بني خ�شلت 
ال�شعر.

 ثم تغطى الراأ�ص بغطاء بل�شتيكي اأو بغطاء ال�شتحمام 
وتلف مبن�شفة مبللة باملاء ال�شاخن كي ي�شاعد بخار املاء 
ب�شيلت  داخل  الغذائية  العنا�شر  امت�شا�ص  �شرعة  على 

ال�شعر.
 يرتك ال�شعر ملدة �شاعتني اأو طوال الليل، ثم ي�شطف جيداً 
يف ال�شباح التايل با�شتخدام �شامبو لطيف. ل�شِت يف حاجة 
ل�شتخدام البل�شم املرطب بعد حمام الزيت ال�شاخن، كما 

�شتلحظني بنف�شك نتائج اأف�شل و�شعر �شحي لمع.

امل�ضر�ب الغازي يقلل 
من حرق الدهون 8 %

خل�شت درا�شة �شغرية اإىل اأن تناول �شطرية برجر مع كاأ�ص كبري بارد من 
امل�شروب الغازي قد يحفز ج�شمك على تخزين الدهون اأكرث مما �شيحفزه 

اإذا �شربت �شيئا اآخر بدون �شكر.
الدرا�شة  يف  »امل�����ش��ارك��ني  اأن   livescience م��وق��ع  ن�����ش��ره  ت��ق��ري��ر  ذك���ر 
مقدرة  ف��اإن  بالربوتني،  غنية  وجبة  اإىل  �شكريا  م�شروبا  اأ�شافوا  عندما 
اأن  ات�شح  كما   ،%  8 مبتو�شط  تراجعت  ال��ده��ون  ح��رق  على  اأج�شامهم 
الوجبة«.وقال  بعد  الطعام  لتناول  �شهيتهم  تزيد من  ال�شكرية  امل�شروبات 
مركز  يف  اأح��ي��اء  وع��امل  باحث  وه��و  كا�شرب�شون،  �شانون  الدرا�شة  �شاحب 
الأبحاث الزراعية يف وزارة الزراعة الأمريكية »تفاجئاأنا عندما راأينا تاأثري 
للوجبات  اإ�شافتها  متت  عندما  الأي�����ص  عملية  على  ال�شكرية  امل�شروبات 

الغنية بالربوتني«. 
بالربوتني  الغنية  والوجبات  ال�شكرية  امل�شروبات  بني  »اجلمع  اأن  واأ�شاف 
زاد من �شهية امل�شاركني لتناول الأطعمة اململحة ملدة 4 �شاعات بعد تناول 

الطعام«.
 BMC Nutrition ن�����ش��رت يف جم��ل��ة  »درا����ش���ة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  اأو���ش��ح 
خل�شت اإىل اأن الأ�شخا�ص الذين يزيدون من ح�شة الربوتني يف وجباتهم 
وكمية  اأج�شامهم،  يف  الطعام  ه�شم  كيفية  يف  تغريات  ح��دوث  يلحظون 
الطعام الذي يتناولونه، حيث ترتبط زيادة كمية الربوتني املتناولة بزيادة 
اأن  اإىل  الدرا�شة اجلديدة  واأ�شارت  الدهون«.  ق��درات اجل�شم على حرق  يف 
»اإ�شافة امل�شروبات ال�شكرية اإىل ح�شة الربوتني العالية قد تكون ذات تاأثري 
معاك�ص، فامل�شروبات الغنية بال�شكر ت�شبب تباطوؤا يف حرق دهون اجل�شم«.
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اأهم اخلدع  اأمرك لتحديد نوع ب�شرتك، اكت�شفي  اإذا كنِت يف حرية من 
الب�شيطة التي ت�شاعدك ملعرفة ذلك ب�شهولة.

هي  الأ�شا�شية  واحتياجاتها  ب�شرتك  ن��وع  حتديد 
اخلطوة الأوىل ل�شمان احل�شول على عناية مثالية 
العناية  م�شتح�شرات  اأن��واع  تختلف  متقن.  ومكياج 
احتياجات  بح�شب  املكياج  وم�شتح�شرات  بالب�شرة 
الب�شرة ونوعها، مما يعني اأنه عليِك اأول معرفة نوع 

عادية  اأو  خمتلطة  دهنية،  جافة،  كانت  اإذا  ما  ب�شرتك 
لختيار املنتجات التي تلبي احتياجاتها اخلا�شة.



فــن عــربـــي

31
)يحتاجني الكثري(، قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي مقرة باأنها فعلت ما حتّب واأن الفر�ص 
اأمامها طاملا كانت كثرية. كذلك اأو�شحت اأنها يف بداياتها كانت كتلة من احلوا�ص 
و�شلت  ما  حتقيق  يف  �شاهم  ما  حولها،  يجري  ملا  التفا�شيل  اأدق  تراقب 

اإليه.
رال��ف معتوق يف برنامج  الإعلمي  كلم مغربي جاء خلل لقاء مع 
ولربنامج  �شينمائي  لفيلم  حت�شريها  ك�شفت  وفيه   ،spot on
لربامج  ع��دة  جتريبية  حلقات  اأج��رت  اأنها  اإىل  م�شريًة  تلفزيوين، 
التي   mbc ل�  خا�ص  برنامج  بينها  من  اللبناين،  ال�شارع  حتاكي 

تع�شق العمل معها. 
وبعد انتهاء العقد الذي اأبرمته مع )احلياة( نهاية مايو الفائت، 

فاإنها تعمل على ترتيب اأوراقها، كما قالت.
 كذلك اأو�شحت اأنها تخلت عن عقدها مع )قناة اجلديد( ب�شبب 

ابنها، رغم اعرتافها بحبها للعودة اإىل لبنان وال�شارع اللبناين.
اأن عدم  اأو�شحت  اإطار احلديث عن جتديد العقد مع )احلياة(،  ويف 
القناة  يتعامل مع هذه  اأن من  اىل  كان من اجلهتني، م�شرية  التجديد 

التي متّر يف ظروف �شعبة يعمل ب�شكل )�شبه جماين(.
وت�شتبعد  العاملية،  الأ���ش��م��اء  كبار  ح���اورت  اأن��ه��ا  مغربي  واأّك���دت 
الت�شليم بعامليتها خوفاً من الأنا، لفتًة اإىل اأنها 
العادات  ب��ع�����ص  دّم�����رت 
ال��������ت��������ي ك�����ان�����ت 
الإعلم  حتكم 
واأنها  امل��ح��ل��ي، 
الإذاعة  تع�شق 
ل�������������ش������ع������وره������ا 
فيها.  كبري  بارتياح 
)يحتاجني  وت����اب����ع����ت: 
والغناء،  التمثيل  يف  الكثري 
ا�شتطاعت  وه����ب����ي  وه����ي����ف����اء 
اأكرث من غريها يف  اإثبات نف�شها 

م�شر(.
وك�شفت رزان مغربي اأنها حتب �شوت 
الفنان املعتزل ف�شل �شاكر، من دون اأن 
ي�شكل ذكر ا�شمه حتديا للدولة اللبنانية، 
التوا�شل  باأنها تكره مواقع  فيما اعرتفت 
يف  ب�شمة  اأي��ة  ت��رتك  مل  وباأنها  الجتماعي، 

الفن.
اأية  اإحياء  دون  من  األبوماً  )اأ�شدرت  واأ�شافت:   
و�شت�شدر  الغناء  حتب  اأنها  اأعلنت  لكنها  حفلة(، 

اأغنية حني جتد الكلم الذي تنتظره.
 اأما عن غيابها عن الدراما اللبنانية، فاأ�شارت اإىل اأنها 

ل تعلم ال�شبب، وحتى الآن مل يقدم لها اأي عر�ص.
اأنها عادية ول تتعامل  اإىل  )اأنا دلوعة(، قالت مغربي، لفتة 
مع حميطها كاأنها جنمة، )فاأنا جمرد اإن�شانة تريد اأن تعي�ص، 
واأكره القيود التي تفر�شها النجومية التي تاأخذ معها جزءاً 
كبرياً من احلياة. وحتدثت الفنانة اللبنانية ب�شراحة عن 

خ�شوعها جلراحات جتميل.
العائلة

لأنه  وحبها  ابنها  بريطانيا  يف  عي�شها  �شبب  اأن  رزان  اأك��دت 
يتلقة تعليمه هناك، ف�شًل عن اأن العن�شر الأمني يوؤدي دوراً 
اأ�شا�شياً يف ذلك، لفتًة اإىل اأن )رام( مل يزر م�شر �شوى ع�شرة 

اأيام يف حياته، معلنة اأن له الأولوية يف حياتها.
ذكرت،  كما  ال�شخ�شية،  بحياتها  ال��ت��داول  ع��دم  رزان  وتف�شل 
لأن هذا الأمر يزعج زوجها الذي يحب رزان الإن�شانة، وهو من 

عار�شها اأهلها ب�شببه يف البداية لأنه م�شري وهم يف�شلون اأن تعي�ص يف لبنان. وهي حتاول تنظيم حياتها العائلية، مع 
ت�شتت اأفراد العائلة بني م�شر حيث زوجها وبني لندن حيث ابنها واأهلها.

زملء
اأنها على علقة  وبّينت  راغب علمة،  �شتار  وال�شوبر  والإعلمي مار�شيل غامن  لل�شيدة فريوز  القبعة  مغربي رفعت 
جيدة بكل من اإلي�شا، ونيكول �شابا، و�شريين عبد النور، وهيفاء وهبي، وراغدة �شلهوب، واأحمد ال�شقا، ومنى اأبو حمزة، 
ورابعة الزيات، وني�شان، ووفاء الكيلين، وهيلدا خليفة، واأنابيل هلل، ونان�شي عجرم، ووائل كفوري، واأحلم، وفار�ص 

كرم، وعا�شي احللين، 
ونادين الرا�شي، ونادين جنيم، ورامي عيا�ص، وماغي اأبو غ�شن، وجورج و�شوف، وغريهم..

ويف ات�شال مع ال�شحايف عادل �شميا ك�شفت رزان اأنه كان �شنداً لها يف مرحلة من املراحل من دون اأن يدرك ذلك حينها، 
وهو اإن�شان لديه الكثري من ال�شلم يف داخله.

فهي  معها  م�شاملاً  يكون  واأن  على حبها،  الآخ��ر  قلبها وجت��رب  كبرية يف  رزان متلك حمبة  اأن  اإىل  �شميا  اأ���ش��ار  ب���دوره، 
مت�شاحلة مع نف�شها وعفوية والأ�شواء مل تغريها متوجهاً اإليها بالقول: )ا�شتقنا لك يف لبنان ويجب اأن تعودي اإىل 

ال�شا�شة اللبنانية(.

دارين حمزة طويت �رقة بي�ضا... 
�اأتهياأ لفيلم لبناين جديد

املمثلة  اأف�����ش��ح��ت  ال���ع���ب���ارة،  ب���ه���ذه   
عكوفها  ع��ن  ح��م��زة  داري���ن  اللبنانية 
ل��ب��ط��ول��ة ف��ي��ل��م ل��ب��ن��اين ج���دي���د، مل 
ب��ع��د ب�شورة  ع���ن م��لحم��ه  ت��ك�����ش��ف 
عملها  اأن  ع���ل���ى  م�������ش���ددة  ك���ام���ل���ة، 
ثناياه  بني  �شيحمل  املقبل  ال�شينمائي 
والأداء  الن�ص  لناحية  عالية،  قيمة 

وامل�شمون.
اأكدت  لها  خا�ص  ت�شريح  ويف  حمزة، 
حالياً  ل��ه  التح�شري  يتم  الفيلم  اأن 
يف  لت�شويره  متهيداً  ه��ادئ��ة،  ن��ار  على 
تكتمها  مبدية  املقبلة،  القليلة  الأي���ام 
ال�شينمائي،  العمل  تفا�شيل  على  ال�شديد 

ريثما يدخل حيز التنفيذ، وفقاً لكلمها.
ولفتت املمثلة اللبنانية اإىل تكرميها اأخرياً يف مهرجان 

وهران ال�شينمائي يف دورته العا�شرة،
 والذي اأقيم اأخرياً يف اجلزائر، ل�شيما بعد ح�شولها على 
جائزة )الوهر الذهبي( كاأف�شل ممثلة عن دورها يف فيلم 
)ورقة بي�شا( للمخرج هرني بارجي�ص، ولقى الفيلم ردود 
فعل متباينة وانتقادات وا�شعة ب�شبب جراأته، اإىل حد و�شفه 

ب� )املبتذل(.

وقالت: )اأ�شعر بالفخر والعتزاز بهذا التكرمي الكبري الذي 
ي�شرفني حقيقة، خ�شو�شاً اأنه اأتى من مهرجان كبري، 

جهداً  بذلت  مكملة:)لقد  ال�شينمائي(،  وه��ران  كمهرجان 
الثناء،  وي�شتحق  خمتلفاً  ع��م��ًل  وك���ان  ال��ف��ي��ل��م،  يف  ك��ب��رياً 
وب���ل ���ش��ك ف����اإن ال��ن��ج��اح ج��م��ي��ل حينما ي��ك��ون ع��ن ج���دارة 

وا�شتحقاق(.
لحرتافية  النا�ص  حب  متثل  اجلائزة  )اإن  قائلة:  واأردف��ت 
عملي وتقدير املخت�شني يف ال�شينما ملوهبتي، وهذا بل ريب 
املهمة،  الأف��لم  من  املزيد  ل�شناعة  كبرياً  حافزاً  مينحني 

 

ولكي اأم�شي بخطى ثابتة ومتزنة يف م�شريتي الفنية(.
الفيلم يعد من  ال��ذي ج�شدته يف  اأن دور )لن��ا(  واأو�شحت 

اأجمل اأدوارها واأكرثها جراأة،
ف��راغ عاطفي  لديها  ولكن  م��ت��زوج��ة،  ام���راأة  قائلة: )لن��ا   
ت�شتبدله باإدمان لعبة البوكر، اإذ تواجه العديد من املخاطر 
ال����ذي ي��ق��وده��ا يف ن��ه��اي��ة الأم����ر اإىل  ب�شبب ه���ذا الإدم������ان 

الهاوية(. 
ونوهت اإىل اأن )لنا( تعد جزءاً اأو عينة من اجليل ال�شائع، 
امل��خ��اط��ر، وت��ق��ع �شحية  ل���ذة احل��ي��اة يف  ال���ذي يبحث ع��ن 
لع�شابات امللهي الليلية، وهي منوذج عن الأجيال ال�شائعة 

التي خلفتها احلرب الأهلية يف لبنان.

ماريتا احلالين 
�ضعيدة بنجاح 
)ا�ضتقتلك( 

كليب  ف����ي����دي����و  ت���خ���ط���ى 
اجلديد  احل��لين  ماريتا 
الن�شف  )ا����ش���ت���ق���ت���ل���ك(، 
م���ل���ي���ون م�������ش���اه���دة عرب 
م���وق���ع )ي����وت����ي����وب(، بعد 
اأ���ش��ب��وع��ني ع��ل��ى ط��رح��ه.
اأغ��ن��ي��ة )ا���ش��ت��ق��ت��ل��ك( من 
ك��ل��م��ات م��ار���ش��ي��ل م����دّور، 
واأحل������ان ن��ب��ي��ل اخل����وري، 
دميان،  �شليمان  وت��وزي��ع 

وط������������������ارق جم������������دلين، 
ك��ل��ي��ب حمل  وال���ف���ي���دي���و 
ت����وق����ي����ع امل������خ������رج ه���ا����ص 

غّدار.
وت��ع��م��ل م��اري��ت��ا احللين 
جديدة  اأغنية  ط��رح  على 
دعائية  حملة  �شمن  لها 
باإحدى  خ��ا���ش��ة  ���ش��خ��م��ة 
������ش�����رك�����ات امل�����������ش�����روب�����ات 

الغازية.

ر لفيلم  دت الفنانة اللبنانية رزان مغربي اأن لبنها رام الأولوية يف حياتها، وك�شفت اأنها حت�شِّ يف حديث اإذاعي اأكرّ
�شينمائي وبرنامج تلفزيوين، معلنة ع�شقها العمل الإذاعي.

 وفيما يلي التفا�شيل.

ر لفيلم �شينمائي وبرنامج تلفزيوين حت�شِّ

رزان مغربي: اأكره القيود التي تفر�ضها النجومية
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كيف حتمي عينيك يف ال�ضيف �عند ال�ضباحة؟
من  للكثري  تتعر�ص  العني  اإن  راينهارد  توما�ص  الأمل��اين  الربوفي�شور  قال 
عوامل الإجهاد خلل ف�شل ال�شيف، حيث تعك�ص الرمال الفاحتة ومياه 
العلوية  بالطبقة  �شرراً  ُتلحق  قد  التي  البنف�شجية،  فوق  الأ�شعة  البحر 

للقرنية.
ذات  �شم�شية  نظارة  ب��ارت��داء  العيون  طبيب  ين�شح  اخلطر،  ه��ذا  ولتجنب 
اأكرب  يغطي  موديل  اختيار  ويف�شل  البنف�شجية،  فوق  الأ�شعة  من  حماية 
لهذا  مثالية  الريا�شية  ال��ن��ظ��ارات  وت��ع��د  ال��ع��ني،  حميط  م��ن  ممكن  ق��در 

الغر�ص.
له  ال�شباحة  حمام  مباء  الكلور  اأن  اإىل  راينهارد  اأ�شار  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
تاأثري �شام ويهاجم القرنية، وبالتايل ميكن اأن تتوغل اجلراثيم اإىل داخل 
العني بعد ال�شتحمام، ولتجنب ذلك، ُيف�شل ارتداء نظارة اأثناء ال�شباحة.

ي��ن�����ش��ح الربوفي�شور  ب��ه��ا،  ب��ح��رق��ان  وال�����ش��ع��ور  ال��ع��ني  اح���م���رار  ويف ح���ال 
اأو دموع ا�شطناعية حمتوية على حم�ص  الأمل��اين با�شتعمال مرهم عيون 

الهيالورونيك ملدة يوم من اأجل تخفيف املتاعب.
ا�شت�شارة طبيب عيون  املتاعب لأكرث من يوم، فيلزم  ا�شتمرار  اأما يف حال 
على الفور، نظراً لأن التهابات العيون ميكن اأن ت�شكل خطورة بالغة للغاية، 

وهو ما ي�شتدعي اأخذها على حممل اجلد دائماً.

عليها تعرف  اأ�ضنانك..  تدمر  اأطعمة   6
ال��ك��ث��ريون ع��ن ع��ي��ادات جتميل الأ���ش��ن��ان، خا�شة  ال���ذي يبحث  ال��وق��ت  يف 
تدمر  ع��ادات  يتبنون  م��ازال هناك من  �شمايل"،  "هوليوود  للباحثني عن 
اأولها  املينا  طبقة  تاآكل  اأو  للت�شو�ص  التعر�ص  اإىل  ت��وؤدي  والتي   ، اأ�شنانهم 

احللوى.
وذلك  جتنبها،  يجب  اأطعمة   mouthhealthy" 8 " موقع  وذك��ر 

ب�شبب ال�شرر البالغ الذي ميكن اأن ت�شببه يف الأ�شنان كما يلي:
لأنه  وذل��ك  بالأ�شنان،  اأي �شرر  ي�شكل  ل  الثلج  اأن  البع�ص  يعتقد  -الثلج: 
م�شنوع من املاء ول يحتوي على ال�شكر، ولكن عند حماولة م�شغه ميكن 

اأن تعر�ص اأ�شنانك للك�شر.
احلم�شية  الأطعمة  تناول  اأن  احلقيقة   : احلم�شيات  من  الكثري  -تناول 
على  امل��وج��ودة  املينا  طبقة  ي�شعف  اأن  ميكن  الليمون،  مثل  متكرر،  ب�شكل 

الأ�شنان، مما يجعلها عر�شة للتاآكل مع مرور الوقت.
ت�شو�ص  ي�شبب  ال�شكر  اإليهما  امل�شاف  وال�شاي  القهوة  ت��ن��اول   : -القهوة 
خمتلف  ب��ل��ون  الأ���ش��ن��ان  ت�شبغ  اأن  وال�����ش��اي  للقهوة  ميكن  كما  الأ���ش��ن��ان، 

لحتوائها على مادة الكافيني.
ت�شر  اأن  ميكن  اللزجة  املجففة  الفواكه  من  العديد  املجففة:  -الفواكه 

اأ�شنانك لأنها تلت�شق بالأ�شنان ملدة طويلة م�شببة ت�شو�شها.
والأحما�ص  ال�شودا  من  الغازية  امل�شروبات  تتكون  الغازية:  -امل�شروبات 
على  اأي�شاً  توؤثر  والتي  الكافيني  على  حتتوي  اأنها  كما  بالأ�شنان،  امل�شرة 

طبقة املينا وتوؤدي اإىل تاآكلها.
من  الكثري  يف  الأ�شا�شي  العن�شر  هو  ال�شكر  يعترب  الطاقة:  -م�شروبات 

م�شروبات الطاقة، وبالتايل فاإنها ت�شاعد على ت�شو�ص الأ�شنان.

العامل؟ يف  حيوان  ا�شغر  هو  • ما 
اإنها  ال���ربزوي���ات ح��ي��وان وح��ي��د اخللية  ال��ع��امل ه��و   ا�شغر ح��ي��وان يف 
اأنواع   اإل باملجهر بع�ص  حيوانات �شغرية جدا بحيث ل ميكن روؤيتها 
1�شنتميرت  عن  لتزيد  منها   5000 اأن  حد  اإىل  �شئيل  ال��ربزوي��ات 

ون�شف  
؟ العامل  يف  لبون  حيوان  اأبطاأ  هو  • ما 

 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�شلن الثلثي اأ�شابع القوائم فهو 
ي�شري ب�شرعة مائة ياردة يف ال�شاعة والك�شلن هو  املعروف حيوان ادرد 

يقيم يف اأ�شجار الغابات  ال�شتوائية  باأمريكي اجلنوبية الو�شطى  
طائر؟ ا�شغر  حجم  • ما 

طائر  اإن��ه  �شكر  مكعب  ب��وزن  ان��ه  بحيث  احلجم  �شئيل  طائر  ا�شغر   
الطنان ل يزيد حجمه عن حجم النحلة ول يزيد طوله مع احت�شاب 

الذيل 2.5 يعي�ص الطنان يف كوبا  

اجلراحة. خيوط  مبتكر  هو  الرازي  بكر  اأبا  اأن  تعلم  • هل 
وكذلك هو وا�شف دائي اجلدري واحل�شبة.

والرازي يعترب اأ�شهر اأطباء العرب يف الع�شر العبا�شي على الطلق. فيل�شوف حكيم، كيماوي، اأولع بال�شعر 
واملو�شيقى يف �شغره، ثم عكف على درا�شة الطب والفل�شفة والكيمياء فنبغ وا�شتهر. توىل تدبري مار�شتان 
كتبه  اأج��ل  يعترب  ال��ذي  )احل���اوي(  موؤلفاته  واأه��م  بغداد  الع�شوي يف  البيمار�شتان  اأطباء  رئا�شة  ثم  ال��ري، 
ابتكر خيوط اجلراحة من م�شارين احليوانات. وهو  اأول من  ال��رازي  واأعظمها يف �شناعة الطب. ويعترب 
اأول من و�شف دائي اجلدري واحل�شبة حق الو�شف، وذلك يف ر�شالة كبرية تعد مفخرة من حفاظ  اأي�شاً 
املوؤلفات الطبية عند العرب. وفيها اأول بيان �شريري للجدري. وقد نقلت هذه الر�شالة اإىل خمتلف لغات 

العامل.
التمام  وظ��لل  الظلل  ا�شتخدم  من  واأول  الفلك  علم  عن  املثلثات  علم  ف�شل  من  اأول  اإن  تعلم  هل   •
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�ص الزوايا واملثلثات هم الريا�شيون العرب وياأتي 

على راأ�شهم يف هذا املجال ن�شري الدين الطو�شي املتويف عام 672 ه�/1274 م.
اأكرب  الأ�شياء  املحدبة ترى  العد�شة  اأن  اكت�شف  اأول من  العامل ال�شلمي يعترب  الهيثم  ابن  اأن  • هل تعلم 
اأق�شامها.  اأ�شماء لبع�ص  اأول من �شرح تركيب العني ور�شمها بو�شوح تام. وو�شع  اأي�شاً  مما هي عليه، وهو 

وقد اأخذها عنه الأفرجن وترجموها اإىل لغاتهم املختلفة.
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ا�شرار الكات�شب اجلاهز
النت�شار  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 
الكبري للكات�شب اإل اأنه يحتوي 
التي  املكونات  العديد من  على 
ت�������ش���ر ب�������ش���ح���ة اجل�������ش���م مما 
تناولها  عن  التوقف  ي�شتدعي 
املح�شر  بالكات�شب  وا�شتبدالها 

منزلًيا.
من اخطاره:

- اخلل املقطر: يدخل اخلل املقطر يف حت�شري وت�شنيع الكات�شب اجلاهز، 
من  املقطر  اخل��ل  حت�شري  يتم  حيث  �شحًيا  �شار  الكات�شب  يعترب  لذلك 
احل�شرية  املبيدات  من  بالكثري  زراعتها  يتم  والتي  وراث��ًي��ا  املعدلة  ال��ذرة 

واملواد الكيماوية والتي توؤثر على �شحة اأع�شاء اجل�شم الداخلية.
- �شراب الذرة: يحتوي الكات�شب اجلاهز على ن�شبة كبرية من �شراب الذرة 
اجل�شم  اإن  حيث  بال�شلب،  اجل�شم  �شحة  على  يوؤثر  ال��ذي  الفركتوز  عايل 
يتعامل معه على اإنه �شكر مما ي�شر ب�شحة اجل�شم فتناول كمية كبرية من 

ال�شكر تعر�ص اجل�شم للإ�شابة مبر�ص ال�شكري اخلطري.
- ال�شوديوم: تدخل ن�شبة كبرية من ال�شوديوم يف تعبئة الكات�شب اجلاهز 
مما يعد خطًرا كبرية على �شحة اجل�شم حيث اإنه يحتوي على ن�شبة اأكرب 
من الن�شبة املو�شي بها لل�شوديوم يف اليوم، ويت�شبب ذلك يف خلًل كبرًيا يف 

النظام الغذائي باجل�شم.
- ال�شكر:يحتوي الكات�شب على ن�شبة كبرية للغاية من ال�شكر مما يعترب 
مر�ص  باأخطار  بالإ�شابة  يهدد  مما  واأع�شائه  اجل�شم  �شحة  على  خطًرا 
ن�شبة  زي��ادة  لتجنب  اجلاهز  الكات�شب  تناول  من  احلد  ويف�شل  ال�شكري، 

ال�شكر باجل�شم.

اأثناء  ت�شبب ح�شى الكلى العديد من امل�شاعفات ال�شحية مثل الأمل 
التبول، والبول امللون العاىل الذى يف بع�ص الأحيان يحتوى على الدم، 
ح�شى الكلى ميكن اأن متنع جمرى البول وتعيق عمل الكلى ما يت�شبب 
فى انقطاع البول ووفًقا ملوقع "prevention" الطبى هناك بع�ص 

العلجات املنزلية التى �شوف ت�شاعدك فى علج ح�شى الكلى وهى:
الذين  الأ�شخا�ص  والأ���ش��م��اك:  اللحوم  م��ن  اأق��ل  كميات  ا�شتهلك   -
بالربوتني  نظام غذائى غنى  لديهم  اليوريك،  اأحجار حم�ص  لديهم 
فى  الكال�شيوم  ت�شكيل  ن�شبة  م��ن  ي��زي��د  ال��ربوت��ني  وه���ذا  احل��ي��وان��ى، 
الكلى ولب��د من  يبنى احلجارة فى  املطاف  نهاية  والتى فى  اجل�شم، 

تقليل تناول اللحوم.
اأك��رث من  ج  فيتامني  C: كمية من  فيتامني  اأق��ل من  تناول كمية   -
الكلى،  ح�شى  لت�شكيل  قوًيا  �شبًبا  تكون  اأن  ميكن  يومًيا  مل   3000
لأن اجل�شم يحول فيتامني ج يف الأك�شالت، الأمر الذي يوؤدي بدوره 
اإىل تراكم احلجارة لذلك احرت�ص من فيتامني C يف النظام الغذائى 

اخلا�ص بك ولبد من تناوله بكميات منا�شب
من  تقلل  التى  الأ�شا�شية  اخلطوة  هى  ه��ذه  ال�شوائل:  كمية  زي��ادة   -
ت�شكيل ح�شى الكلى، التاأكد من �شرب احلد الأدنى من �شتة اإىل ثمانية 
ا اأن ت�شتهلك امل�شروبات اخلالية  اأكواب من املاء كل يوم، ما ميكنك اأي�شً

من الكافيني وامل�شروبات غري الكحولية
للكلى  اأ�شا�شى  عن�شر  ه��و  )اأ(  فيتامني  )اأ(:  فيتامني  كمية  زي���ادة   -
ح�شى  ت�شكيل  من  يقلل  كما  البولية  للم�شالك  املفيد  ومن  ال�شليمة، 
غذائي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  خ��لل  م��ن  ب�شهولة  ت�شتهلك  اأن  ومي��ك��ن  ال��ك��ل��ى، 
احللوة  والبطاطا  اجلزر  )اأ( هى  بفيتامني  الغنية  والأغذية  متوازن، 

والقرع والقرع ال�شتاء والقرنبيط.
هو  الكلى  فعال حل�شى  اآخ��ر  الليمون: علج  وع�شري  الزيتون  -زي��ت 
خليط من زيت الزيتون وع�شري الليمون، وتاأخذ نف�ص الكمية من زيت 
الزيتون وع�شري الليمون، ومزجها و�شربها على التواىل، �شوف يقلل 

ب�شكل كبري من الأمل احلجرى وتخفيف ت�شكيل ح�شى الكلى.

الكلى ح�ضوات  من  للتخل�س  طبيعية  عالجات   5

املمثل جيفري تامبور يعر عن �شعادته بنيله جنمة على مم�شى امل�شاهري يف هوليوود.  )رويرتز(

احدى ال�شاطري الهندية ال�شهرية تقول: جل�ص الفتي ال�شغري فوق �شخرة عالية و�شط املياه يلقي ب�شنارته 
عله ي�شتطيع ان ي�شطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.

 كان ابوه �شيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه.. هكذا هي عي�شة ال�شيادين ل يعرفون متى يغ�شب البحر عليهم 
ومتى يفرح، فقد ا�شتطاع الفتي ا�شطياد عدة �شمكات �شمينة وقبل ان يقوم من جمل�شه للعودة قرر ان يجرب 
اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�شجعه على ذلك، ا�شتعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى 
�شنارته املتوا�شعة وانتظر نداءها فرتة لي�شت ق�شرية حني اح�ص بان �شيئا قد علق بها، فجذبها، فاذا بها ثقيلة 
جدا.. حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر على ال�شطح فم �شمكة �شخمة فاأم�شك بقطعة من القما�ص 
الغليظ  ي�شعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة من �شبكة �شيد قدمية رمبا دخلتها �شغرية ومل ت�شتطيع 
ال�شبكة من حولها واخرجها واذا بها  الفتي بقطع اخليوط  اخل��روج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام 
الوانها فقط هي العجيبة فقد  �شمكة كبرية عجيبة تداخلت فيها الوان كثرية لها وقع ال�شحر ولكن لي�شت 
كانت ال�شمكة الكبرية حتمل على ظهرها لفظ )امللك هلل( نعم هكذا راأي النا�ص هذا الكلم على ظهرها حني 
جرى بها الفتى و�شطهم لرييهم اياها فقد األقى بحمولة ا�شماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�شجد القرية 
لريي النا�ص ذلك، فهلل اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتى ايل ملكهم لريى ويعرف ان )امللك هلل(.. وحده 
وو�شط مظاهر حا�شدة كبرية، حمل �شمكته العجيبة على ظهر يديه لرييها للملك.. ففتح عيناه جيدا واخذ 
يتح�ش�شها ليعرف انه ل لب�ص فيها ول احتيال ثم قال: �شبحان اهلل.. حينها �شمع من يقول حمدا هلل ار�شل 
لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ل ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه 
ي�شتعبد اهل هذه املدينة ال�شغرية، فخاف من هذه الإ�شارة الغريبة ،وقال للفتي: انطلق ب�شمكتك هذه واعلن 
يف مملكتي انه منذ الن اجلميع احرار ولي�ص لحد �شلطان عليهم، ، ومنذ الن ل �شرائب ول جزية وما يخرج 
من الر�ص لكم وما يخرج من البحر لكم، �شنبداأ معا ع�شرا جديدا وليخرج كل امل�شاجني وليعي�ص كل منكم 
كما ي�شاء ولينفذ وزيري الن امرا باإرجاع اأرا�شيكم اليكم وكل ما �شلب منكم.. ل نريد من احد اي �شئ ولي�ص 

يل عليكم �شلطان.. فان امللك هلل وحده ل �شريك له.


