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الدماغ يحفظ املعلومات اأثناء النوم 
الوطني  امل��رك��ز  م��ن  الفرن�سيني،  الباحثني  م��ن  ف��رق  ثالثة  اهتمت 
باآليات  “اأوتيل ديو”، عن كثب  للبحث العلمي يف باري�س وم�ست�سفى 
اإىل العديد من التف�سريات حول  اأثناء النوم، وتو�سلوا  تعّلم الدماغ 

هذا املو�سوع.
وقال العلماء اإنهم بثوا اأ�سواًتا ع�سوائية متكونة من مزيج من جميع 

الرتددات ال�سمعية، اإىل ع�سرين متطوًعا خالل نوم ليلٍة كاملة.
الدماغ  اأن  ال��ع��ل��م��اء  اأدرك  ال���دم���اغ،  ف��ع��ل  ردود  م��راق��ب��ة  خ���الل  وم���ن 
ي�ستطيع اأن ي�ستخرج �سوًتا ُمعّيًنا يف �سكل �سورة �سمعية، فكل �سخ�س 

وفًقا لإدراكه وما تعلمه ميلك �سوره اخلا�سة.
وعندما ا�ستيقظ امل�ساركون يف الدرا�سة، اأ�سمَعهم الباحثون الأ�سوات 
التي كانوا قد بثوها عليهم مرات عديدة اأثناء الليل، والأ�سوات التي 

مل ي�سمعوها �سوى مرة واحدة فقط.
ال�سوت  اأن��ه تعّرف على  الدماغ خمتلًفا، وهو ما يثبت  وك��ان رد فعل 
املتكرر اأثناء النوم، وباأنه ي�ستطيع بالفعل اأن يحفظ معلومات خالل 

النوم.
وقال ُمعّدو هذه الدرا�سة: اإن بع�س مراحل النوم ُتعترب اأكرث مالءمًة 
من غريها للتعلم، ول �سيما نوم حركة العني ال�سريعة، الذي ي�سمى 
النوم  اأما  التناق�سي والنوم البطيء اخلفيف،  النف�س بالنوم  يف علم 
تنظيف وحذف  على  الذاكرة  ي�ساعد  ذل��ك،  العك�س من  على  العميق 

املعلومات التي يعتربها غري �سرورية.
الدرا�سة  �ساعات  ُنعّو�س  اأن  قريًبا  �سن�ستطيع  كنا  اإن  ال�سوؤال  وع��ن 
لأنه  بعد،  موؤكًدا  لي�س  “الأمر  اأن  الباحثون  راأى  ليلية،  بت�سجيالت 
من غري املحتمل اأن يتمكن الدماغ من الحتفاظ بالكلمات والعبارات 
بحرفيتها، ومن ناحية اأخرى فالدماغ يحتاج اإىل الراحة، لذلك فاإن 

حتفيزه لياًل نهاًرا فكرة قد ل تكون جيدة”.

ال�ضر "الذهبي" يف حت�ضري قهوة لذيذة
كما اأن النوم �سلطان على العيون، فاإن القهوة �سلطان على املزاج، ول 
ينف�س  ب��اأن  كفيلة  وحدها  الرائحة  اأم��ره،  خمالفة  للكثريين  ميكن 
النائم النعا�س عن جفونه، والغطاء عن ج�سده، لتبداأ رحلة ال�سغف 

اليومية.
اأن  اإذ ل ميكن  قهوة،  ب��دون  العي�س  الأ�سخا�س  بع�س  ي�ستطيع  ل  اإذ 
مير اليوم دون اأن يحت�سي كاأ�سا اأو اثنني اإىل ثالثة، اإل اأنه يف غالب 
ب�سبب  لذيذة  قهوة  احت�ساء  فر�سة  اأنف�سهم  على  ي�سيعون  الأحيان 

عدم معرفتهم الطريقة ال�سحيحة لتح�سريها.
وق����ال اخل����رباء اإن ه��ن��اك ن�سبة دق��ي��ق��ة ج���دا م��ن امل��ي��اه ال��ت��ي يجب 
واأطلق  ج��ي��دة.  نتيجة  اأج��ل  م��ن  ال��ق��ه��وة،  حت�سري  عند  ا�ستخدامها 
اخلرباء ا�سم "الن�سبة الذهبية" على هذه الو�سفة، م�سريين اإىل اأنها 
مليليرت   177 لكل  القهوة  اثنتني من  اأو  تعتمد على ملعقة كبرية 

من املاء.
باأن  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  الوطنية  القهوة  رابطة  واأو���س��ت 
تكون حرارة املاء ما بني 185 و205 درجة فهرنهايت اأي ما يعادل 
اأن يغلي املاء كامال ثم  "يجب  م�سيفة  مئوية.  درجة   95 اىل   85

ترتكه حلوايل دقيقة قبل �سكبه على القهوة".

مدينة ت�ضتعد للك�ضوف وكاأنه كارثة
اأوري���ج���ون الأم��ريك��ي��ة خلو�س  ب���اي يف ولي����ة  ت�ستعد م��دي��ن��ة دي��ب��و 
جتربة اأول ك�سوف �سم�سي كامل ت�سهده الوليات املتحدة باأكملها يف 
ال�ساحلية  املدينة  اأن حتل على  وك��اأن كارثة طبيعية على و�سك  قرن 
يقطنها  التي  املدينة،  وتقع  ال��ه��ادي.  املحيط  على  املطلة  ال�سغرية 
1500 �سخ�س فقط ولي�س بها اإل اإ�سارة مرور واحدة، قرب املنطقة 
التي �سيبداأ فيها ظهور الك�سوف الكلي يف 21 اأغ�سط�س اجلاري قبل 
الأطل�سي.  املحيط  اأمريكية متتد حتى  اأن يبداأ رحلة عرب 14 ولية 
واأثار هذا املوقع خماوف من اأن موجة هائلة من الزائرين �ستتدفق 

على ديبو باي مل�ساهدة اللحظة الأوىل للك�سوف الكلي.
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ما عالقة التكييف الهوائي واأمرا�ض ال�ضيف؟
اأو  مكاتبنا  او  بيوتنا  نحو  نرك�س  احل���رارة،  وت�ستد  ال�سيف  ياأتي  عندما 
حتى �سياراتنا ل�ستخدام التكيف الهوائي اإل اأن الأمر ل ي�سلم يف كثري من 
الأحيان من اأن ن�سطر اإىل النتقال فجاأة بني مكان بارد للغاية، واآخر على 
النقي�س متاماً من ال�سخونة والرطوبة، ودون مقدمات، مما يجعلنا نعاين 

من التاأثريات ال�سلبية والأوجاع او ما ي�سمى باأمرا�س ال�سيف.
اىل  نتوجه  كبري،  ب�سكٍل  والرطوبة  الطق�س  ح��رارة  درج��ات  ترتفُع  عندما 
املكيف الهوائي ليخل�سنا من عنائنا، ولكن التغيريات التي ن�سعر بها عند 
ال�سيف  اأمرا�س  ت�سبُب ما ي�سمى  ال��ربودة، قد  النتقال من احل��رارة اىل 
ذلك  النفلونزا، مبا يف  ت�سبه  التي  الأع��را���س  ال��ربد وغريها من  كنزلت 
رُد  هي  والتي  الأن��ف،  ونزيف  الأنفية،  اجليوب  وم�ساكل  الأنفي،  ال�سيالن 
فعل طبيعي عند الإنتقال من اجلو احل��ار ج��داً يف اخل��ارج اىل مكاٍن بارد 

نتيجة هواء التكيف.
اأع��را���س ل��رٍد طبيعي على و�سع غ��ري طبيعي وال���ذي ي�سمل  ك��ل ه��ذه ه��ي 
فارتفاع  وبالعك�س  منخف�سة  اىل  مرتفعة  ح���رارة  درج���ات  م��ن  الن��ت��ق��ال 
درجة احلرارة، والتعر�س امل�ستمر لتيَّار املكيفات واملراوح، وارتفاع معدلت 
الرطوبة، كلها عوامل تزيد من معدلِت الإ�سابة باأمرا�س ال�سيف، ولي�س 
اإن م�سكلَة التلوث تزداد بارتفاع درجة احل��رارة، وهذا ما  هذا فح�سب، بل 

يجعلنا نتنبَّه اإىل مواجهة تلك الأخطار ال�سحية املحتملة.
البارد  الهواء  املرتفعة ومن ثم  التعر�َس حل��رارة اجلو  ان  ويقول الطباء 
ازدياد  اإىل  ب��دوره  ي��وؤدي  ال��ذي  بالإحتقان  ي�ساب  التنف�سي  اجلهاز  يجعل 
حيث  التنف�سي  للجهاز  والبكتريية  الرئوية  الفريو�سية  ال�سابات  ن�سبة 
ي�سعر املري�س بارتفاٍعٍ يف درجة احلرارة مع كحٍة و�سيٍق يف التنف�س واآلٍم يف 
ال�سدر، الأمر الذي ي�ستدعي اجراء اأ�سعة �سدرية مع تدخٍل مبكر للعالج 

منعاً حلدوث امل�ساعفات.

جديدًا  بركانًا   91
يف القطب اجلنوبي

اأع����ل����ن ب���اح���ث���ون م����ن ج���ام���ع���ة ادن�����ربة 
بركان   100 اكت�ساف  عن  ال�سكتلندية 
حتت القطب اجلنوبي، مما يثري الكثري 
املخاوف حول وجود قنبلة موقوتة  من 
يف  جذرياً  تغيرياً  وحُت��دث  العامل،  تهدد 

املناخ العاملي.
اأك�������رب منطقة  ع����ن  ال���ع���ل���م���اء  وك�������س���ف 
بعد  على  تتواجد  الأر����س  على  بركانية 
ال�سفيحة  ���س��ط��ح  حت���ت  ك��ي��ل��وم��رتي��ن 
غرب  تغطي  ال��ت��ي  ال�سا�سعة  اجلليدية 
القارة القطبية اجلنوبية، وفقاً ملا نقلته 

�سحيفة غارديان الربيطانية.
املنطقة  اإن  اجل���ي���ول���وج���ي���ون  وي����ق����ول 
اأكرب  حالياً  ت�سنف  ال�سخمة  الربكانية 
ك��ث��اف��ة ل��ل��رباك��ني يف ال��ع��امل. غ��ري اأنهم 
املكت�سفة لن  ال��ربك��ان  ه��ذه  ب��اأن  طماأنوا 
تثور اإىل ال�سطح مطلقة حمماً بركانية، 
ولكن ميكن اأن تت�سّبب يف ذوبان اجلليد 
باملحيط، ما ي�سّرع من تدفقه يف البحر 
البحر،  �سطح  م�ستوى  ارتفاع  وبالتايل 
اأك����رث  ع���ل���ى  ت���اأث���ريه���ا  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
املناخي  التغري  م��ن  املت�سررة  الأم��اك��ن 

والتي فقدت غطاءها اجلليدي.

ذوبان اجلليد ي�ضاعد 
املالحة الرو�ضية

الرو�سية  امل��الح��ة  اإن  ع��ل��م��اء  ق���ال 
باملحيط القطبي ال�سمايل ت�ستفيد 
م��ن ري���اح ت��دف��ع اجل��ل��ي��د البحري 
اأمريكا  باجتاه  وال�سميك  القدمي 
اآفاق منطقة  يفتح  ال�سمالية، مما 
املتجمدة  م��ي��اه��ه��ا  ت�����ذوب  ن��ائ��ي��ة 

ب�سبب ارتفاع حرارة الأر�س.
اجلليد  اأن  ال���ع���ل���م���اء  واأو�������س������ح 
ال���رو����س���ي الآخ�����ذ يف ال����ذوب����ان قد 
الطبيعي  ال���غ���از  ن���اق���الت  ي�����س��اع��د 
الت�سدير  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  امل�����س��ال، 
الرو�سية  ي��ام��ال  ج��زي��رة  �سبه  م��ن 
اأواخ��ر العام اجل��اري على الإبحار 
يف طريق جليدي لأكرث من ال�ستة 

اأ�سهر املقررة يف العام.
تقريباً  الن����ت����ب����اه  ك����ل  وان�������س���ب 
القطبية  باملنطقة  امل��الح��ة  ب�ساأن 
ال�سمالية على مدى تاأثري ظاهرة 
تقلي�س  يف  احل�����راري  الح��ت��ب��ا���س 
القطب  ح�������ول  اجل����ل����ي����د  ح����ج����م 
ال�����س��م��ايل وف��ت��ح ط��ري��ق خمت�سر 
الأطل�سي  املحيطني  ب��ني  �سيفي 
وال�������ه�������ادي. ل���ك���ن حت��������ولت غري 
نتيجة  اجلليد  عمر  يف  ملحوظة 
رو�سيا  ت�ساعد  وال��ت��ي��ارات  ال��ري��اح 

اأي�سا. 
م��اث��ي�����س مدير  وق������ال ج���ريمي���ي 
ال�سمايل  القطب  اأب��ح��اث  برنامج 
الأمريكية  ال���وط���ن���ي���ة  ب����������الإدارة 
تدفع  واملحيطات  اجل��وي  للغالف 
بحر  م�سار  خ���ارج  اجلليد  ال��ري��اح 
ال�ساحل  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ال�����س��م��ال 

الرو�سي.
كل  اأن  اإىل  الإدارة  وت�سري خرائط 
اجلليد تقريباً املوجود قرب رو�سيا 
عام  ع��ن  عمره  يزيد  ل  ال�ستاء  يف 
تقريباً،  اإىل مرتين  ي�سل  و�سمكه 
ب��ي��ن��م��ا ي����رتك����ز اجل���ل���ي���د الأق�������دم 
اأمريكا  ب���اجت���اه  ���س��م��ك��اً  والأك�������رث 

ال�سمالية. 
اأي�ساً  الإدارة  ب��ي��ان��ات  واأو���س��ح��ت 
جليد  اكت�ساف  مت   1985 يف  اأن��ه 
عمره يزيد على 5 اأعوام باملحيط 

القطبي ال�سمايل. 
وقال ماثي�س "رو�سيا �ستكون اأكرب 
املقبلة"  ال�سنوات  يف  امل�ستفيدين 
لأن اجلليد الأحدث عمراً �سي�سمح 
الغاز  ن����اق����الت  وم���ن���ه���ا  ل��ل�����س��ف��ن 
لفرتات  بالإبحار  امل�سال  الطبيعي 

اأطول بني اآ�سيا واأوروبا. 
اأنه من املتوقع  اإىل  اأبحاث  وت�سري 
اأن يخلو املحيط القطبي ال�سمايل 
من اجلليد يف ال�سيف اعتباراً من 
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يف  �سائعة  وال��ث��وم  الليمون  م��ن  �سبغة  ت�ستعمل  ول��ذل��ك 
الطب ال�سعبي التقليدي التبتي والرو�سي منذ عدة قرون، 
وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن هذه ال�سبغة الطبية متنع تكوين 
اخلاليا ال�سرطانية، وهو ما مت تاأكيده مراًرا وتكراًرا عن 

طريق البحث العلمي.
وف����ق����ا ملجلة  الأخ���������س����ائ����ي����ون،  ي����ق����ول   ، وم������ن ج��ه��ت��ه��م 
الثوم  :”اإن   elishean-aufeminin.com
التي  الأك�����س��دة،  م�سادات  من  كبرية  كميات  على  يحتوي 
الطبية  الو�سفة  فهذه  والتجدد،  التجديد  على  ت�ساعد 
من  الدموية  والأوعية  ال�سرايني  تنظيف  على  تعمل  اإذن 

تر�سبات الكولي�سرتول وتتكون مما يلي:
الثوم من  ف�سو�س   4

ق�سرتها مع  متو�سطة  ليمونات   4
املغلي املاء  من  لرتات   3

 طريقة التح�سري:
اأول �سيء يتم القيام به هو قطع كمية من الثوم والليمون 
وبعد تنظيفها يتم و�سع هذه املكونات يف وعاء، ثم ُي�سب 
ويتم  ج��ي��دا  امل���واد  ه��ذه  يتم طحن  ث��م  املغلي،  امل���اء  عليها 
اأوعية زجاجية من ثم ي�سب   3 توزيع هذا اخلليط على 
املاء املغلي حتى ميتلئ كل وعاء، ثم تغَطى الأوعية وترتك 
ك اخلليط  يف الثالجة ملدة 3 اأيام ، وبعد ثالثة اأيام ُيحرَّ

حتى نح�سل على خليط متجان�س.

كيفية ا�صتخدام الو�صفة:
�سرب 50 مل من هذا املحلول يوميا 3 مرات، قبل وجبات 

الطعام، ومع ذلك فاإن تنظيف الأوعية الدموية يجب اأن 
مل  واإذا  طعام،  ملعقة   2-1 منخف�سة  جرعات  مع  يبداأ 
يكن هناك اأي اآثار �سلبية، ينبغي زيادة اجلرعة ببطء حتى 

ت�سل اإىل اجلرعة املطلوبة.
الأوعية  بتنظيف  وين�سح  ي��وم��ا،   40 ال��ع��الج  ه���ذا  م���دة 
ال�سنة، بعد  الدموية بهذه الطريقة مرة واحدة فقط يف 
ا�ست�سارة  ميكن  ذلك  بعد  املطلوبة،  اجلرعة  من  النتهاء 

الطبيب.
الدموية  الأوعية  �ستتح�سن  العالج،  هذا  ا�ستخدام  وبعد 
اأي�سا على  ال��ع��الج  ه��ذا  ويعمل  ال��ده��ون،  تكوين  وك��ذل��ك 
تنظيم �سغط الدم وي�ساعد على حت�سني الدورة الدموية.

اأ�صباب ارتفاع الكولي�صرتول يف الدم:
البطن. منطقة  يف  خ�سو�ساً  الزائد  الوزن   1-

التدخني.  2-
بارتفاع  الإ���س��اب��ة  على  ي�ساعد  فهو  ال�سكر  م��ر���س   3-

الكولي�سرتول.
بكرثة. بالدهون  املليئة  احليوانية  اللحوم  تناول   4-

-5 ال�سمنة والزيادة املُفرطة للوزن حيث توؤدي اإىل ارتفاع 
الكولي�سرتول ال�سار يف الدم.

الإن�سان  ج�سم  يف  اجلينات  حيث  الوراثية  العوامل   6-
ه��ي ال��ت��ي حت���دد م��ق��دار اإن���ت���اج ال��ك��ول��ي�����س��رتول اجل��ي��د اأو 

التخل�س منه.
تزيد  الريا�سة  ممار�سة  وقلة  واخلمول  احلركة  قلة   7-

من ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.

الياأ�س  �سن  عند  ال�سار  الكولي�سرتول  ن�سبة  ت��زداد   8-
وبعده حيث ن�سبته يف ال�سيدات اأعلى من الرجال.

من  الإك��ث��ار  اإىل  ت���وؤدي  النف�سية  وال�سغوط  التوتر   9-
زيادة  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال�����س��ارة  امل�سبعة  ال��ده��ون  ت��ن��اول 

الكولي�سرتول يف الدم.

ا�صرار ارتفاع الكولي�صرتول يف الدم:
اأمرا�س  وه��ي  ال�سدرية  وال��ذب��ح��ة  القلب  اأم��را���س   1-
�سرايني  �سيق  مثل:  للقلب  الدموية  بالأوعية  مرتبطة 

القلب والذي يوؤدي اإىل الإ�سابة بالذبحة ال�سدرية.
ال�سرايني  ���س��ي��ق  ن��ت��ي��ج��ة  وحت����دث  ال��ق��ل��ب  ج��ل��ط��ة   2-
وان��خ��ف��ا���س م����رور ال����دم اإىل ال��ق��ل��ب ف��ي��ف�����س��ل ال��ق��ل��ب يف 

احل�سول على الدم الكايف.
الوا�سل للمخ  ال��دم  قلة  نتيجة  وحت��دث  املخ  جلطة   3-

نتيجة �سيق ال�سرايني ب�سبب الكولي�سرتول.
ال�سيق  نتيجة  وي��ح��دث  ال��ت��اج��ي  ال�����س��ري��ان  م��ر���س   4-
التدريجي يف ال�سرايني التي تغذي ال�ساقني فعند ممار�سة 
الدم  على  يح�سالن  ل  ال�ساقني  ف���اإن  ب��دين  جم��ه��ود  اأي 

الكايف، وبالتايل حدوث اآلم مربحة يف ال�ساقني.
الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وي���ح���دث ن��ت��ي��ج��ة زي���ادة  ان�����س��داد   5-
الكولي�سرتول يف الدم، فترتاكم الرت�سبات الدهنية التي 

توؤدي اإىل �سيق �سرايني الأح�ساء والكلى والأمعاء.
طرق  عن  ال��دم  يف  الكولي�سرتول  ارت��ف��اع  معاجلة  ومُيكن 
وتناول  الريا�سة  ممار�سة  ال�سليمة،  ال�سحية  التغذية 

الأدوية املُخف�سة للكولي�سرتول.

اأن  ن��ع��رف  اأن  الأخ�����ص��ائ��ي��ن،  ح�صب  امل��ه��م  م��ن 
الأدوية  با�صتخدام  الدموية  الأوعية  تنظيف 

ال�صيدلنية ي�صبب العديد من الآثار اجلانبية، 
الأخرية  املرحلة  هو  ا�صتخدامها  فاإن  ولذلك 
الطرق  تنجح  مل  اإذا  اإليها  اللجوء  يتم  التي 

الأخرى.
الدموية  الأوعية  تنظيف  كان  ال�صبب  فلهذا 

اأمانا  الأك��ر  ال�صيئة  الكول�صرتول  طبقات  من 
والأقل خطورة هو العالجات ال�صعبية، ولكن مع 
بال�صحة  لالإ�صرار  تفاديا  املطلوب  احلذر  اتخاذ 

باأي �صكل من الأ�صكال.
ممتازين   منظفن  والليمون  الثوم  ويعترب 

ن�صبة  يخف�صان  حيث  الدموية،  لالأوعية 
ج��دران  وي��ع��ززان  ال�صيء،  الكول�صرتول 

تقليل  على  وي�صاعدان  الدموية،  الأوعية 
مثل  اخلطرية،  بالأمرا�ض  الإ�صابة  خماطر 

ت�صلب ال�صراين.

طريقة طبخ ال�ضبانخ قد 
تفقدها قيمتها الغذائية

تعترب ال�سبانخ اأحد اأهم املاأكولت 
ال�سحية الغنية بالفوائد للج�سم. 
غري اأن طريقة اإعدادها قد تغري 
من قيمتها الغذائية وقد تتحول 
ال�سرطنة،  اإىل �سيء �سار لدرجة 
يف  الأم��������ور  ب��ع�����س  ت�������راَع  مل  اإذا 

حت�سريها اأو تناولها.

فاإن  ال�سحي،  بالأكل  يتعلق  فيما 
ولكن  القائمة.  تت�سدر  ال�سبانخ 
تفكر يف  ال��ق��ادم��ة عندما  امل���رة  يف 
من  رمب���ا  ت�سخينها،  اأو  طبخها 
اأنه من  دافئة، فاعلم  �سلطة  اأجل 
الأف�سل جتنب ذلك. ولكونها من 
اخل�سروات الورقية، حتتوي 
ال�سبانخ على ن�سبة عالية 
�سيما  ال����ن����رتات،  م���ن 
كانت  م�����ا  ح�������ال  يف 
يف  مزروعة  ال�سبانخ 

البيوت الزجاجية. 
فون  داغ�����م�����ار  وت����ق����ول 
ك��رام اخل��ب��رية يف جمال 
ع��ل��وم ال��ت��غ��ذي��ة: مي��ك��ن اأن 
النرتيت  اإىل  النرتات  تتحول 
لفرتات  ت�����س��خ��ي��ن��ه��ا  اإع�������ادة  ع���رب 

ي�سبح  اأن  مي��ك��ن  وه�����ذا  ط��وي��ل��ة 
اأثر  بدوره نرتوزامني ويكون لها 
م�سرطن حمتمل على اأج�سامنا. 

قمت  اإذا  ت���ق���ول:  ك�����رام  اأن  غ���ري 
ب��ت��دف��ئ��ة ال�����س��ب��ان��خ ل��ف��رتة وجيزة 
لي�ست  فهذه  مبا�سرة،  الأك��ل  قبل 
املرة  اأن  م�سكلة حقاً. وحت��ذر من 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  ال���وح���ي���دة 
اإطعام  عند  ه��ي  ح���ذرا  فيها  امل���رء 

الر�سع. 
يف  ال�سبانخ  بقايا  ت��رك  يجب  ول 
درج���ة ح���رارة ال��غ��رف��ة اإمن���ا يجب 
و�سعها يف الثالجة يف اأقرب وقت 
م�ستعداً  ت��ك��ون  وع��ن��دم��ا  مم��ك��ن. 
ت�سخينها  باإعادة  قم  البقايا  لأكل 
����س���ري���ع���اً ول����ك����ن ل���ي�������س ل���ف���رتات 

طويلة. 

كيف تنظف اأوعيتك الدموية من بقايا الكولي�ضرتول؟
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات ت�ضارك يف املوؤمتر الرابع ع�ضر للجمعية الآ�ضيوية لعلوم اجليولوجيا واملحيطات ب�ضنغافورة

مركز خدمة املتعاملن يف �صركة "�صحة" ي�صتقبل وفد املركز الوطني للتاأهيل

خطط م�ضتقبلية لربامج تدريبية بني �ضركة "�ضحة" واملركز الوطني للتاأهيل

افتتاح دورات القيادات الأوىل والو�ضطى ب�ضرطة  اأبوظبي

تخريج  دورة تدريبية  للم�ضتجدات مبدار�ض ال�ضرطة يف العني 

•• العني – الفجر

�ساركت كلية العلوم بجامعة الإم��ارات بورقتني علميتني 
لعلوم  الآ���س��ي��وي��ة  للجمعية  ع�����س��ر  ال���راب���ع  "املوؤمتر  يف 
اجليولوجيا واملحيطات"، والذي عقد يف �سنغافورة،ومثل 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  ال��دويل  املوؤمتر  هذا  يف  اجلامعة 
مراد -عميد كلية العلوم، واأ�ستاذ جيولوجيا املياه، والذي 
ا�ستعر�س فيه اآخر نتائج الأوراق العلمية التي تو�سل لها 

الفريق البحثي يف علم الهيدرجيولوجي الذي يراأ�سه.
و تناولت الورقة العلمية الأوىل “ا�ستدامة نظام الطاقة 
والتي  الإمارات"،  بدولة  العني  منطقة  يف  اجليوحرارية 
العلمية  ال��ط��رق  ع��دد م��ن  ال��درا���س��ة فيها على  اع��ت��م��دت 
املختلفة منها "الطرق اجليوفيزيائية واجليوكيميائية"، 
ب��ه��دف حت��دي��د اإم��ك��ان��ي��ة وج����ود ط��اق��ة ح����رارة يف "مياه 

املبزرة" مبدينة العني.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن درجة حرارة املياه اخلارجة 
 ٤٩ اإىل   ٣٢ بني  اجلويف ترتاوح  اخل��زان  من  ال�سطح  اإىل 
درجة �سيليزية، كما اأن نوعية املياه اجلوفية املوجودة يف 
كلورايد،  �سوديوم  هي  الر�سوبية  الكربوناتية  ال�سخور 
تدافع  هي  احل���رارة  م�سدر  ف��اإن  الدرا�سة  نتائج  وح�سب 
�سخور القاعدة العميقة اإىل اأعلى، كما تو�سلت ح�سابات 
الدرا�سة اإىل اأن درجة حرارة املياه الأ�سا�سية  اجليوحرارية 
درجة  ح��وايل ١٢٠  اإىل  ت�سل  العميق  اجل��ويف  اخل���زان  يف 

�سيليزية، واأن عمق هذه املياه ي�سل اإىل ٣ كلم. 
ق�سم  بحثي من  ف��ري��ق  ال���درا����س���ة  ه����ذه  يف  ����س���ارك  وق����د 
حكيم  الدكتور  م��ن  ك��ل  �سم  العلوم،  بكلية  اجليولوجيا 
والدكتور  اجليوفيزياء،  يف  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ   - �سايبي 
الهيدرولوجيا  يف  الهيئة  خ��ارج  م��در���س   - ح�سني  �سابر 

والأ�ستاذ الدكتور عالء الدهان - اأ�ستاذ اجليولوجيا. 
ويف الدرا�سة الثانية التي جاءت بعنوان: "العالقة ما بني 
الزراعية  والأن�سطة  اجلوفية  املياه  يف  الطبيعي  الإ�سعاع 
مل�سروع  ا���س��ت��ك��م��اًل  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  الإمارات"،  دول����ة  يف 
 ،٢٠١٢ عام  اأطلق  ال��ذي  الطبيعي  الإ�سعاع  تركيز  حتديد 
قاعدة  بناء  اإىل  الطبيعي،  ال�سعاع  تركيز  حتديد  بهدف 
القرار  الباحثني ومتخذي  بيانات علمية متكاملة تخدم 
اجلغرايف  ال��ت��وزي��ع  حت��دي��د  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستقبل،  يف 
لرتاكيز الإ�سعاع الطبيعي يف الدولة وكذلك بناء القدرات 

الوطنية يف املوا�سيع البيئية املت�سلة بالإ�سعاع.
وتهدف هذه الدرا�سة اإىل حتديد اأثر الأن�سطة الزراعية 
على تركيز الإ�سعاع الطبيعي يف املياه اجلوفية يف عدد من 
ا�ستخدام  خالل  من  وذل��ك  بالدولة،  اجلوفية  اخلزانات 
واليورانيوم-٢٣٥  لليورانيوم-٢٣٨  امل�سعة  النظائر  تركيز 

انتقال  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  تو�سلت  وق��د  وال����رادي����وم-٢٢٦، 
اليورانيوم والراديوم ب�سبب الأن�سطة الزراعية اإىل املياه 
اليورانيوم  امت�سا�س  ب�سبب  معدوم  اأو  �سعيف  اجلوفية 
وال����رادي����وم جل��زئ��ي��ات ال��رتب��ة يف ال��ن��ط��اق ال��غ��ري م�سبع 
اأن  بالإ�سافة اإىل عمق املياه اجلوفية واملناخ اجلاف، كما 
واليورانيم-٢٣٨  اليورانيوم-٢٣٥  بني  املتجان�سة  العالقة 
نتيجة  ولي�س  طبيعي  لهما  الرئي�سي  امل�سدر  ب��اأن  توؤكد 
الأن�سطة الزراعية، وكذلك عمق املياه اجلوفية اأكرث من 
١٠ مرت ،وهذا بدوره ي�سعب انتقال هذه العنا�سر اىل املياه 
اجلوفية، وقد مت اإجراء التحاليل يف "مركز التكنولوجيا 
يف  �سارك  كما  بالدمنارك"،  التقنية  اجلامعة  يف  النووية 
الدكتورة  الدرا�سة فريق بحثي �سم كال من  اإع��داد هذه 
عالء  والدكتور  ح�سني  �سابر  والدكتور  ال�سام�سي  دلل 

الدهان من كلية العلوم يف جامعة الإمارات. 

•• اأبوظبي - الفجر

�سركة  يف   80050 ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  م��رك��ز  ا���س��ت��ق��ب��ل   
املركز  من  " �سحة" وف��دا  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
من  وال���س��ت��ف��ادة  والط����الع  للتعرف  للتاأهيل،  ال��وط��ن��ي 
�سركة  يف  املري�س  جتربة  حت�سني  يف  الناجحة  التجارب 
خدمة  مل��رك��ز  الناجحة  والإدارة  ع��ام  ب�سكل  "�سحة" 

املتعاملني 80050 ب�سكل خا�س.
ويقول املهند�س حممد ح�سن الزعابي، املدير التنفيذي 
لدائرة العمليات يف �سركة "�سحة": "اإن املمار�سات التي 
جتربة  لتح�سني  ومن�ساآتها  "�سحة"  �سركة  تعتمدها 
لتطويرها  �سعينا  التي  الناجحة  ال��ن��م��اذج  م��ن  املري�س 
وت��ع��زي��زه��ا م��ن خ���الل ع���دة م���ب���ادرات اث��م��رت ع��ن نتائج 
ن��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات اخلدمية  اأن  م��ر���س��ي��ة، وي�����س��ع��دن��ا 
املختلفة يف اإمارة اأبوظبي لتبادل اخلربات والتعرف على 
جمال  يف  املتاحة  والأدوات  الإب��داع��ي��ة  والأف��ك��ار  احللول 
خدمة املتعاملني". د. علي املرزوقي مدير اإدارة ال�سحة 
العامة والبحوث: تاأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات قيادتنا 
الر�سيدة يف ال�ستفادة من اخلربات والمكانيات املوجودة 
الوطني  امل��رك��ز  ح��ر���س  م��ن منطلق  وك��ذل��ك  ب��ال��دول��ة 
ل��ل��ت��اأه��ي��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ر���س��ا ال��ع��م��الء وت��ق��دمي خدمات 
متميزة لهم. وهدفت الزيارة ب�سكل ا�سا�سي اىل ا�ستك�ساف 

فر�س لتدريب موظفي وحدة الت�سال  باملركز الوطني 
املتعاملني  مع  والتعامل  التوا�سل  مهارات  على  للتاأهيل 
وكذلك الوقوف على اآلية حجز املواعيد يف مركز خدمة 
ودرا�سة  عليها  ل��الط��الع  "�سحة"،   80050 العمالء 
التعاون  واآف��اق  �سبل  بحث  جانب  اإىل  تطبيقها،  اإمكانية 

املمكنة بني اجلانبني يف جمال التدريب لتوقيع اتفاقية 
تعاون بني املركزين. وحيدة العبداهلل مدير اإدارة عالقات 
املتعاملني يف �سركة "�سحة": �سعدنا بالتقاء بوفد املركز 
الوطني للتاأهيل، وهي فر�سة للطرفني لتبادل اخلربات 
عن الربامج املطبقة لتح�سني خدمة املتعاملني والطالع 

التي  املتعددة  احللول  ومناق�سة  والعقبات  النتائج  على 
واأ�سافت  ب���اإجن���ازه���ا،  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��الق��ات  اإدارة  ت��ف��خ��ر 
وحيدة العبداهلل: "ت�سعى �سركة "�سحة" لتعزيز جتربة 
عدد  خ��الل  من  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  �سمن  املر�سى 
خدمة  منها  املري�س  ح��ول  تتمحور  التي  امل��ب��ادرات  م��ن 
)موعدك باكر( التي ت�سهل و�سول املري�س للخدمات من 
دون انتظار  املوعد لأكرث من يوم، وخدمة تلقي ال�سكوى 
واملقرتحات وال�ستجابة لها فورا وغريها من اخلدمات 
على  وحت�سينها  لتطويرها  "�سحة"  �سركة  ت�سعى  التي 
د.  امل�سوؤولني، يتقدمهم  م��ن  ع��ددا  ال��وف��د  �سم  ال����دوام. 
والبحوث، مت  العامة  ال�سحة  اإدارة  املرزوقي مدير  علي 
مناق�سة عدد من املوا�سيع التي تهم الطرفني يف جمال 
كمحاور  ال��وط��ن��ي  للتاأهيل،  م��رك��ز  م��وظ��ف��ني  ت��دري��ب 
احتياجات  وك��ذل��ك  التنفيذ  واآل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورة 
التدريبية  ل��ل��دورات  من��اذج  وع��ر���س  التدريبية.  ال���دورة 
"�سحة". ثم قام الوفد   80050 ملركز خدمة العمالء 
الزائر بجولة على بع�س مرافق املركز للتعرف على اآلية 
عمل املركز  وما ي�سمه من اإمكانات وجتهيزات تدريبية.  
�ساهدوه  ال�سديد مبا  اإعجابهم  الزائر  الوفد  اأب��دى  وقد 
و�سمعوه خالل الزيارة، معربني يف ذات الوقت عن بالغ 
وكرم  احل��ف��اوة  على  و  املركز  لإدارة  وتقديرهم  �سكرهم 

ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

•• ابوظبي - الفجر

بداأت يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، وقائع دورات 
اإىل مقدم  رائد  رتبة  لل�سباط من  الو�سطى  القيادات 
اأكرث  مب�ساركة   ، رائ��د  اإىل  نقيب  رتبة   من  والأوىل   ،
�سرطة  يف  القطاعات  خمتلف  من  �سابطاً   120 من 
اأبوظبي. واأو�سح  العميد ثاين بطي ال�سام�سي مدير 
���س��ي��اق اخلطة  يف  ت��اأت��ى  ال�����دورات  اأن  ال��ت��دري��ب،  اإدارة 
ال�سنوية ل��الإدارة، والتي ت�سهد جمموعة  متميزة من 
ال�سرطية  القيادة  حر�س  �سمن  التدريبية  الأن�سطة 

على مواكبة التطورات  يف العمل ال�سرطي والأمني . 
ال�سباط  تاأهيل  اإىل  ت��ه��دف  ال����دورات   اأن  اإىل  واأ���س��ار 
م�ستوياتها،  مبختلف  ال��ق��ي��ادة  مب��ه��ارات  وت��زوي��ده��م 

والرتقاء  مب�ستوى الكفاءات ال�سرطية ، م�سيداً بدعم 
ورعاية القيادة ال�سرطية  امل�ستمر مبا ي�سهم يف حتقيق 
الأهداف التي و�سعت من اأجلها واحل�سول على اأف�سل 
الأمن  حتقيق  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  �ستنعك�س  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 

وال�ستقرار يف ربوع الوطن.
ق�سم  رئي�س  امل��رزوق��ي  اأحمد  ال��رائ��د  وم��ن جانبه حث 
التنفيذ والتدريب يف اإدارة التدريب منت�سبي الدورات 
اخلدمات  مب�ستوى  لالرتقاء  اجلهود  م�ساعفة  على 
اأفراد  جلميع  اأبوظبي  �سرطة  تقدمها  التي  الأمنية 
منت�سبيها  ك��ف��اءة  وتطوير  تاأهيل  خ��الل  م��ن  املجتمع 
و�سقل مهاراتهم مبا ميكنهم من اأداء ر�سالتهم الأمنية 
والقيام بواجباتهم على الوجه الأمثل واحلفاظ على 

املكت�سبات الوطنية يف خمتلف امليادين.

•• العني - الفجر

العني،  الفوعة مبدينة  ، يف  ال�سرطة  احتفلت مدار�س 
بتخريج دورة الإعداد الأ�سا�سي للم�ستجدات رقم 48 ، 

والتي ا�ستمرت 27 ا�سبوعاً.
وقال العقيد مهنا حممد النعيمي مدير اإدارة مدار�س 
اطار  ت��اأت��ي  يف  ال���دورة  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة  ال�سرطة 
الدعم  بتوفري  واهتمامها   الر�سيدة  القيادة  حر�س 
ملمار�سة  ال�سرطة  م��دار���س  لإدارة  واملتابعة  والتوجيه 
من  موؤهلة  بعنا�سر  ال�سرطة  لرفد  بفاعلية  مهامها 
العامة  القيادة  ل�سرتاتيجية   ، جت�سيداً  الوطن  اأبناء 
العلمية  امل�����س��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة  اأب���وظ���ب���ي يف  ل�����س��رط��ة 
به  الذي تقوم  ال��ه��ام  ب��ال��دور  منها  اإمي��ان��اً  و  والعملية 
اأجهزة ال�سرطة لتوفري الأمن والطماأنينة وال�ستقرار 

يف املجتمع.  
اأن اخلريجات تلقني معارف �سرطية متنوعة  واأو�سح 
،تنمي مهاراتهن يف جمالت العمل ال�سرطي والأمني 
اأحدث  وفق  املتوا�سل،  والتعليم  امل�ستجدات  ، ومواكبة 

املعايري العاملية.

ا�صتعدادًا لبدء العام اجلامعي اجلديد الأحد املقبل
انطالق برنامج الإر�ضاد الأكادميي 

للطلبة اجلدد بجامعة زايد  غدًا
•• دبي - الفجر

ت�ستعد جامعة زايد ل�ستقبال طلبتها الدار�سني يف العام اجلامعي اجلديد 
اأغ�سط�س، يف كال   20 املقبل  الأحد  يوم  �سيبداأ  الذي   ،2018  2017-
9100 طالب وطالبة  اإجمايل عددهم  والبالغ  دبي،  و  باأبوظبي  فرعيها 

بينهم 2600 جدد انتقلوا اإليها من املرحلة الثانوية.   
يف  امل�سجلني  الطلبة  دع��ا  ق��د  باجلامعة  والت�سجيل  القبول  مكتب  وك��ان 
موؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى والراغبني يف التحويل اإىل جامعة زايد 
اإىل الدخول على املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم للقيام بذلك 

خالل الفرتة من 17 اإىل 25 يوليو احلايل. 
الثالثاء  اليوم  بدبي  فرعها  يف  اجل��دد  طلبتها  اجلامعة  ت�ستقبل  و�سوف 
اعتباراً  اأغ�سط�س   16 الأربعاء  غدا  باأبوظبي  فرعها  ويف  اأغ�سط�س   15
لالإر�ساد  اأعدت لهم برناجماً  الثامنة والن�سف �سباحاً، حيث  ال�ساعة  من 
الأكادميي بعنوان "يا هال" يح�سرونه وبرفقتهم اأولياء اأمورهم يف مركز 
املوؤمترات بكال الفرعني، وي�ستمعون يف بدايته اإىل كلمة ترحيبية متلفزة 
القا�سمي وزيرة الدولة للت�سامح رئي�سة جامعة  ال�سيخة لبنى  من معايل 
زاي���د، بح�سور ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ري��ا���س امل��ه��ي��دب م��دي��ر اجلامعة 
التدري�سية  والهيئة  اجلامعة  مدير  نائبة  روبرت�س  ماريلني  وال��دك��ت��ورة 

والإدارية للجامعة، ثم تتوا�سل فعاليات الربنامج حتى بعد الظهر. 
 وي�ستهدف برنامج "يا هال" التمهيد للعام الأكادميي اجلديد، مب�ساعدة 
الطلبة والطالبات اجلدد على النتقال ال�سل�س من اأجواء واأنظمة احلياة 
املدر�سية التي عا�سوها حتى املرحلة الثانوية والندماج يف اأجواء واأنظمة 

احلياة التعليمية والثقافية اجلديدة يف جامعة زايد. 
الربنامج  ه��ذا  يف  اجلامعة  بكليات  املنتظمني  الطلبة  م��ن  ع��دد  وي�سارك 
حيث يتوزعون كمر�سدين لكل جمموعة من زمالئهم اجلدد وي�سرحون 
لكل منهم تفا�سيل الدرا�سة بالربامج املختلفة ومالمح احلياة اجلامعية 
ملا هم  اأف�سل  فهماً  لهم  يوفر  وا�ستف�ساراتهم مبا  اأ�سئلتهم  على  ويجيبون 

مقبلون عليه و�سي�ستمرون فيه حتى التخرج.
وتنطلق فعاليات الربنامج يف كال حرمي اجلامعة بدبي واأبوظبي باإجراءات 
اأمورهن وتوزيع البطاقات اجلامعية  الرتحيب بالطالبات اجلدد واأولياء 
التي  ل��الأدوار  على كل طالبة، ثم تعقد يف احلادية ع�سرة جل�سة تعريفية 
مثل  للطالبات  مبا�سرة  خدمات  تقدم  التي  والأق�سام  الإدارات  بها  تقوم 
والت�سجيل، وذلك من خالل عرو�س  القبول  الطلبة ومكتب  �سوؤون  اإدارة 
تقدميية تعقبها مناق�سة جتربة طالبية يف التعامل معها وال�ستفادة من 

خدماتها. 
اأم��وره��ن يف ج��ول��ة يف احلرم  واأول���ي���اء  ال��ط��ال��ب��ات  تنطلق  وع��ق��ب اجلل�سة 
تعريفية ميدانية حول كل من برنامج  اجلامعي يتلقون خاللها عرو�ساً 
ومكتب  اجلامعية  والكلية  الطالبي  الإر���س��اد  ومركز  الأك��ادمي��ي  الإع���داد 
امل�ساندون" ومكتب خدمات احلا�سب الآيل  "الطلبة  الت�سهيالت وبرنامج 
ومكتبة  وال�سالمة  ال�سحة  ومكتب  املهني،  والإر���س��اد  التوظيف  ومكتب 

اجلامعة.
واأولياء  ا�ستقبالهم  فيتم  باأبوظبي  اجلامعة  ب��ف��رع  اجل���دد  ال��ط��الب  اأم���ا 
اأمورهم يوم الأربعاء يف العا�سرة �سباحاً بالقاعة اخل�سراء يف مبنى املكتبة 
بعد  الثانية  حتى  لهم  الربنامج  فعاليات  نف�س  وتتوا�سل  الطالب  مببنى 

الظهر.  



مـــنـــ�عـــات

ر�سدت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة هارفارد املنافع التالية للقهوة: 
تراجع �سغط الدم، تباطوؤ اكت�ساب الوزن مع التقدم يف ال�سن، تقلي�س 
وال�سطرابات  القلب  واأم��را���س  ال�سكري  من  الثاين  النوع  خماطر 
اأي�ساً  ُتخّف�س  القهوة  اأن  اأخ��رى  درا���س��ات  اكت�سفت  كذلك  الع�سبية. 
خطر الإ�سابة باأ�سكال عدة من ال�سرطان واأمرا�س الكبد والكتئاب 

لدى الن�ساء.

حمتواها
اأحما�س  ا�سمها  �سحية  اأك�����س��دة  مب�����س��ادات  ال��ق��ه��وة  م��ن��اف��ع  ت��رت��ب��ط 
املنتجات  يف  امل��وج��ودة  البوليفينول  فئة  اإىل  وتنتمي  الكلوروجينيك 
النباتية. ُتعترب هذه العنا�سر امل�سادة لاللتهاب والأك�سدة اأهم مواد 
واخل�سراوات  الفاكهة  يف  اأي�ساً  موجودة  اأنها  مع  القهوة  يف  �سحية 
لهذه  م�سدر  اأول  ال��ق��ه��وة  تبقى  لكن  الأخ�����س��ر.  وال�����س��اي  ال��ط��ازج��ة 

املغذيات يف حميات كثرية حول العامل.

اأنواعها لي�صت مت�صاوية
اأن  ل��وح��ظ  تكنولوجياً،  متطورة  ب����اأدوات  القهوة  اأن���واع  اختبار  عند 
م�ستويات اأحما�س الكلوروجينيك تكون اأعلى بكثري يف اأف�سل منتجات 

القهوة ال�سحية، ما يزيد منافعها العالجية.
ن�سبة  مرتفعة  حرارة  على  ينمو  الذي  النب  ي�سمل  النب:  • حبوب 
يدخل  اأف�����س��ل.  مب���ذاق  ويتمتع  الكلوروجينيك  اأح��م��ا���س  م��ن  اأع��ل��ى 
ال���نب الإث��ي��وب��ي وال��ك��ي��ن��ي يف ه���ذه اخل��ان��ة. مي��ك��ن ال��ت��ع��ّرف اإل��ي��ه من 
القهوة  تقييم  املتخ�س�سني  ال��ذواق��ة  من  ع��دد  ويتوىل  مذاقه  خ��الل 

وت�سنيفها.
ُت�ستعمل لإنتاج بن داكن  التي  • التحمي�س: توؤدي احلرارة املرتفعة 
اخلفيف،  التحمي�س  اأما  الكلوروجينيك.  اأحما�س  على  الق�ساء  اإىل 

فيحافظ على ن�سبة اأعلى من م�سادات الأك�سدة والنكهات.
اأعلى من م�سادات  ن�سبة  على  الناعمة  املطحنة  • الطحن: حتافظ 

الأك�سدة لأنها ت�سمح للماء باخرتاق م�ساحة اأكرب من احلبوب.

ن�صائح عند �صرائها
الظل  تاأمني  ميكن  الأ�سجار.  ظل  يف  تنمو  التي  القهوة  �سيوع  ي��زداد 
املح�سول  كمية  وزي��ادة  بال�ستيكي  غ��الف  ا�ستعمال  عرب  ا�سطناعياً 
الظروف  لتح�سني  الطبيعية  الأ�سجار  ظالل  على  التكال  ميكن  اأو 

البيئية يف املنطقة الزراعية واحل�سول على نكهات بن خمتلفة.
ن�سبة م�سادات  الظل يف  اأث��ر  ح��ول  درا���س��ات كثرية  مل حت�سل 

ا�ستنتجت  لكن  الأك�سدة 
اأن  تايالندية  درا�سة 
م�سادات  م�ستويات 

ترتفع  الأك�������س���دة 
ح�������ني ي����ك����ون 

ال�����ظ�����ل 

طبيعياً.
لزيادة معدل م�سادات 

كوب  يف  الأك�������س���دة 
ابحث  ق���ه���وت���ك، 

العنا�سر  ع����ن 
الآتية:

ب������������ن   •
)اأراب�����ي�����ك�����ا(: 
ي������������ن������������م������������و 
على  تقليدياً 

مرتفع  ع���ل���و 
ويحتوي عموماً 

على ن�سبة كبرية 
م���������ن م�������������س������ادات 

الأك���������������س�������دة ون�������س���ب���ة 
الكافيني  م����ن  م���ت���دن���ي���ة 

)روبو�ستا(  ب���ّن  م��ع  م��ق��ارن��ًة 
م�ساحات  ���س��م��ن  ي��ن��م��و  ال������ذي 

ومنخف�سة  م�����س��ّط��ح��ة  ���س��ن��اع��ي��ة 
وُي�ستعمل يف منتجات القهوة الفورية.

على  النب  موا�سفات  ت�سمل  مرتفع:  • علو 
التالل(.  )جانب  اأو  )جبل(  مثل  كلمات  الغالف 

مزارع  م��ن  مرتفع  علو  على  ينمو  ال���ذي  ال��نب  ي�ستق 
نوعية  ويح�ّسن  املحلي  القت�ساد  ويدعم  �سغرية  م�ستقلة 

احلياة يف مناطق زراعة النب.
اللون. فاحتة  بّن  حبوب  عن  ابحث  خفيف:  • حتمي�س 

طريقة حت�صري القهوة الباردة
يتم تربيدها وتقدميها فوق  �ساخنة  املثّلجة عبارة عن قهوة  القهوة 
الثلج. ل تختلط الرتكيبة الباردة مع املاء ال�ساخن، وقد بداأت القهوة 
الو�سفات  تختلف  بينما  �سيوعاً.  ت���زداد  وال��ل��ذي��ذة  ال��ب��اردة  ال�����س��وداء 

املحتملة، تبقى اخلطوات الأ�سا�سية مت�سابهة:
م�����رط�����ب�����ان،  يف   •

ا���س��ك��ب ال��ق��ه��وة ث��م املاء 
اخلليط  وح�����������ّرك 
لتح�سل  بهدوء 
تركيبة  ع��ل��ى 

متجان�سة.
دع   •
اخل����ل����ي����ط 
بني  ينتقع 
و24   12
���������س��������اع��������ة 
داخ���������������������������ل 
اأو  ال���ث���الج���ة 
كلما  خارجها. 
ط������ال������ت امل����������دة، 

تتح�ّسن النتيجة.
فوق  اخلليط  ���س��فِّ   •
القهوة  ق���ّدم  ث��م  م�سفاة، 
بعد تربيدها اأو فوق طبقة 

من مكعبات الثلج.

حذار من هذه الأخطاء
الكرميا  و/اأو  ال�����س��ك��ر  ك���ث���ريون  ي�����س��ي��ف   •
منافع  احلليب  م�ستقات  تخّفف  لكن  القهوة  اإىل 
ال�سكر  وي�سيف  القهوة  يف  امل��وج��ودة  الأك�سدة  م�سادات 
اأي�ساً  الدرا�سات  اإحدى  اكت�سفت  �سعرات حرارية غري نافعة. 
اأن تلك العنا�سر حتّد من امت�سا�س م�سادات الأك�سدة املوجودة يف 

القهوة بن�سبة %30. لذا من الأف�سل تناول القهوة ال�سوداء.
الغنية  الوجبات  اأثر  القهوة  املوجودة يف  البوليفينول  • تخّفف مواد 
بن�سبة  قهوة مدّعمة  ت�سرتي  اأن  الأف�سل  لذا من  وال�سكر،  بالدهون 
ا�ستعمل  ج��داً،  م��ّرة  القهوة  كانت  اإذا  الأك�����س��دة.  م�سادات  من  عالية 
اأكرث  مطحنة  ا�ستعمل  حام�سة،  كانت  واإذا  خ�سونة.  اأك��رث  مطحنة 

نعومة.
ميكنهم  الكافيني،  يتحّملون  ل  الذين  الأ�سخا�س  اإىل  بالن�سبة   •
ال��ن��ظ��ر ع��ن وج���ود مادة  امل����ادة. بغ�س  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار منتج يخلو م��ن 
لتحمي�س  خ�سعت  التي  ال�سوداء  القهوة  تبقى  غيابها،  اأو  الكافيني 

خفيف ون�ساأت على علو مرتفع اأف�سل غذاء خارق جديد.
املنافع  من  قدر  اأكرب  تعطي  القهوة  اأن  اإىل  الدرا�سات  • ت�سري 
اأكواب  و�ستة  للن�ساء  يومية  اأك���واب  اأرب��ع��ة  مبعدل  �سربها  عند 

للرجال.

قهوة بزيت جوز الهند
ح��ني نخلط زي���ت ج���وز ال��ه��ن��د م��ع ال��زب��دة غ��ري اململحة، 
بطعم  �سبيهاً  ال�����س��وداء  ال��ق��ه��وة  ك���وب  م���ذاق  ي�سبح 
لذيذة لال�ستفادة  اإنها طريقة  باحلليب.  القهوة 
من منافع زيت جوز الهند املعروف بقدرته على 
حت�سني م�ستوى الكول�سرتول ال�سحي مقابل 
على  ال�����س��ي��ئ.  ال��ك��ول�����س��رتول  م��ع��دل  تقلي�س 
ال��زب��دة م��ن ال��الك��ت��وز، ما  اآخ���ر، تخلو  �سعيد 
يجعل هذا اخليار ممتازاً للم�سابني بح�سا�سية 

جتاه الالكتوز.
لتح�سري هذه الن�سخة من القهوة، اخلط كوباً من 
القهوة ال�ساخنة مع ملعقة كبرية من زيت جوز الهند 
اأو ال�سمن. اخفق  وملعقة كبرية من الزبدة غري اململحة 

املقادير يف اخلالط اإىل اأن تت�سكل رغوة.

ال��ق��رف��ة ه���ى ال���ت���واب���ل ال��ق��وي��ة التى 
ا���س��ت��خ��دم��ت ب�����س��ك��ل ط��ب��ى ف���ى جميع 
ول   ، ال�����س��ن��ني  ال���ع���امل لآلف  اأن���ح���اء 
العديد من  يوميا فى  ت�ستخدم  ت��زال 
ال�سحية  ف��وائ��ده��ا  ب�سبب  ال��ث��ق��اف��ات 
طعمها  اإىل  ا�سافة  وا�سع،  نطاق  على 

احللو .
 only my health " ووفقا ملوقع
" قال اإنه وفقا للباحثني فاإن القرفة 
من اأ�سل �ستة وع�سرين من الأع�ساب 
فى  الطبية  وال��ت��واب��ل  �سعبية  الأك���رث 

العامل،  ومن اأبرز فوائدها :

من  ع��ال  م�صدر   1
م�������ص���ادات 

الأك�صدة
متنوعة  جمموعة  مع  معباأة  القرفة 
التى  الواقية  الأك�����س��دة  م�سادات  م��ن 
ت��ق��ل��ل م����ن ال�������س���رر اجل�������ذور احل����رة 
وتعمل   ، ال�سيخوخة  عملية  واإب��ط��اء 
فى  التاأك�سدى  الإجهاد  مكافحة  على 

اجل�سم، والتى 
اأن  مي��ك��ن 

ي���������وؤدى 
ىل  اإ

ت�سكيل املر�س عندما ل ي�سيطر عليه، 
وخا�سة مع التقدم فى العمر.

م�صادة  خ�صائ�ض  على  يحتوى   2
لاللتهابات

املواد امل�سادة لالأك�سدة فى القرفة لها 
اآثار م�سادة لاللتهابات، والتى ت�ساعد 
على تقليل خطر الإ�سابة باأمرا�س 
ال�����ق�����ل�����ب وال�����������س�����رط�����ان 
وان������خ������ف������ا�������س 

وظيفة الدماغ وهى فعالة للغاية فى 
مكافحة م�ستويات اللتهاب اخلطرية 
والقرفة   ، اجل�سم  اأن��ح��اء  جميع  ف��ى 
ال��ت��ورم والل��ت��ه��اب، وميكن  تقلل م��ن 
كما   ، الأمل  اإدارة  فى  تكون مفيدة  اأن 
ت�ساعد على تخفيف ووجع الع�سالت، 

و�سدة احل�سا�سية .

القلب �صحة  يحمى   3
هناك  اأن  ال���درا����س���ات  اأظ���ه���رت  وق����د 
القرفة  م���ن  اأخ������رى  ���س��ح��ي��ة  ف���وائ���د 
العديد من  اأن��ه يقلل من  وه��و 
اخلطر  ع�����وام�����ل 
�سيوعا  الأك������رث 
القلب،  لأمرا�س 
مب�������ا ف�������ى ذل�����ك 
ارتفاع م�ستويات 
ل  و لي�سرت لكو ا
وارتفاع  ال����دم،  ف��ى 

وارتفاع  الثالثية،  الدهون  م�ستويات 
�سغط الدم.

ال�صكرى مر�ض  يحارب   4
تاأثري  لها  ال��ق��رف��ة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
م�����س��اد ل��ل�����س��ك��رى ، اأن����ه ي�����س��اع��د على 
خ��ف�����س م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر ف��ى ال���دم، 
احل�سا�سية  حت�����س��ني  اأي�������س���ا  ومي���ك���ن 
الهرمون  وه��و  الأن�����س��ول��ني،  لهرمون 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ال����������الزم  احل�����ي�����وى 

م�ستويات ال�سكر فى الدم متوازنة.

الدماغ وظيفة  يحمى   5
فائدة  اأن هناك  اأي�سا  البحوث  وتبني 
القرفة م�سادة  اأخ��رى من خ�سائ�س 
ت�ساعد  اأن  ميكن  اأنها  وهى  لالأك�سدة 
ف��ى ال��دف��اع ع��ن ال��دم��اغ �سد تطوير 
واأمرا�س  ال��ع�����س��ب��ي��ة،  ال���س��ط��راب��ات 

الزهامير.
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قد  ال��ق��ه��وة  اأن  ت���ب���ننّ 
جميع  م��ن  اأف�صل  تكون 
التي  املاألوفة  امل�صروبات 
يرتبط  ول  ن�صتهلكها 
مبادة  الأ�صا�صي  ال�صبب 
الكافين. بناء على ذلك، 
ارت�����ص��اف  يف  د  ت����رتدنّ ل 

قهوتك كل �صباح.

فوائد القرفة فى عالج القلب وال�ضكر وال�ضيخوخة

مبعدل اأربعة اأكواب يومية للن�صاء و�صتة اأكواب للرجال

القهوة اأف�ضل من جميع امل�ضروبات املاألوفة فائدة!
منافع اخلبز

 
اإذا كنت تتجّنب اخلبز على اعتبار اأنه غري مفيد لل�سحة، حان الوقت كي 

تعيد النظر يف قرارك!
مقارنًة باأ�سناف اخلبز الأخرى، يرتاجع موؤ�سر �سكر الدم يف اخلبز الكامل. 
اإنه نباأ �سار اإذا كنت حتاول فقدان الوزن لأن احلمية القليلة الكربوهيدرات 
ُتعترب الأكرث فاعلية لتحقيق النحافة، ل �سيما �سمن فئة الن�ساء. يقي�س 
موؤ�سر �سكر الدم تاأثري الأغذية الغنية بالكربوهيدرات على معدل ال�سكر 

يف الدم.
الألياف  م��ن  بخليط  غني  لأن���ه  ال�سعري  على  يحتوي  خبز  رغ��ي��ف  اخ��رت 

الغذائية التي ت�سمن ال�سعور بال�سبع وتكبح ال�سهية.

ر لالحتماء من ال�صكري اخلبز املخمنّ
ل يوؤدي هذا اخلبز اإىل ارتفاع م�ستويات �سكر الدم والأن�سولني بعد الأكل 
بقدر ما يفعل اخلبز الأبي�س اأو اخلبز الكامل، ما ي�سمح بتخفي�س خماطر 

هذا  ي��دوم  ال�سكري.  من  الثاين  بالنوع  الإ�سابة 
الوجبة  م��وع��د  حتى  الإي��ج��اب��ي  املفعول 

الالحقة.
اخلبز  م��ن  الق�سوى  لال�ستفادة 

املخّمر، اخرت النوع التقليدي 
املخابز  ت�����س��ت��ب��دل  م���ن���ه. 

غ�����ال�����ب�����اً ب����اخل����م����رية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب����ودرة 

اخل����������������م����������������رية 
اجل�����اف�����ة، ل���ذا 
اأوًل  ��ْف  اك��ت�����سِ
�سنع  ط��ري��ق��ة 
قبل  اخل������ب������ز 

�سرائه.

الدقيق  خبز 
الأ�������ص������م������ر 

�صحة  لتح�صن 
القلب

الأ�سخا�س  اأن  ل��وح��ظ 
اخلبز  ي����اأك����ل����ون  ال����ذي����ن 

امل�سنوع من الدقيق الأ�سمر 
اأدنى  م�ستويات  ي�سجلون  ي��وم��ي��اً 

من الكول�سرتول ال�سيئ يف مقابل م�ستويات اأعلى من الكول�سرتول 
اجليد. ي�سمح هذا اخلبز بزيادة اإنتاج بروتني م�سوؤول عن تفكيك الدهون 

الغذائية.
انظر اإىل مقادير اخلبز قبل �سرائه واخرت النوع الذي يحتوي على دقيق 
القمح الكامل بدل دقيق القمح الأبي�س الذي ُيخلَط مع النخالة وجنني 
القمح. يحتوي هذا النوع الثاين على املغذيات املوجودة يف الدقيق الكامل 
لكن يرتفع فيه موؤ�سر �سكر الدم، ما يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستوى الكول�سرتول 

ال�سيئ على املدى الطويل.

بامل�صادات  املرتبط  امل��ع��دة  ا�صطراب  لتجنب  الأبي�ض  اخلبز 
احليوية

الإ�سهال  التي تكافح  املعوية  ي�سمح هذا اخلبز بزيادة م�ستويات اجلراثيم 
املقاِوم للم�سادات احليوية. مل يحدد الباحثون ال�سبب بعد لكنهم يظنون 

اأنه يتعلق بخليط املقادير داخل اخلبز الأبي�س.
خالل  املفقودة  الكمية  ل�ستبدال  بالألياف  امل��دّع��م  الأبي�س  اخلبز  اخ��رت 
مقادير  ت�سمح  كذلك  الأبي�س.  الدقيق  لإنتاج  امل�ستعملة  التكرير  عملية 

غنية بالألياف بتعزيز منو اجلراثيم املعوية املفيدة.

خبز اجلاودار لل�صيطرة على اجلوع
يوؤثر خبز اجلاودار يف م�ستوى ال�سبع اأكرث من الأرغفة امل�سنوعة من دقيق 
القمح وحده. حني تتناوله على الفطور، �ستالحظ اأنك ت�ستهلك كمية اأقل 
لالألياف،  ُيعترب هذا اخلبز م�سدراً ممتازاً  الغداء.  الطعام يف موعد  من 
لذا ي�ستطيع مكافحة اجلوع.اخرت اأكرث خبٍز داكن ميكنك اإيجاده. يحتوي 
خبز اجلاودار على خليط من دقيق اجلاودار ودقيق القمح. لذا ي�سري لونه 

الداكن اإىل احتوائه على كمية اإ�سافية من دقيق اجلاودار.
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العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5084  عمايل جزئي             
الق��ام��ة مبا  امل��ب��اين   جمهول حم��ل  ال�سنافر لتنظيف  امل��دع��ى عليه/١-  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبداخلالق    املدعي/جليل  اأن 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢٥٣٥7 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ درهم( 
وحددت    )MB173185139AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
بالقاعة  �سباحا    ٨.٣٠ ال�ساعة    ٢٠١7/٩/١٨ املوافق  الثنني   يوم  جل�سة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5298  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ  ���س   - ال�سيارات  لتاأجري  الو�سل  ع��ل��ي��ه/١-  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا اأن املدعي/�سارفراز ابراهيم حممد ابراهيم وميثله : عبدالرحمن 
حممد عي�سى الناوري العامري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )٩٥7٣٣ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٣٠٠٠ درهم( 
وحددت    )MB172664376AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
بالقاعة  ال�ساعة ٨.٣٠ �سباحا   املوافق ٨/٢٤/٢٠١7   لها جل�سة يوم اخلمي�س  
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/7226  عمايل جزئي             
منطقة  ان�ستيتيوت  ديفيلومبنت  �سوفتوير  فاينان�سال  عليه/١-  املدعى  اىل 
اأن امل��دع��ي/ن��ه��ال حممد ابراهيم  ح��رة - ذ م م   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
حممد حمزة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )٤١٦٠١ درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف  
املوافق  الثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت    )LDA-16398( ال�سكوى رقم 
٢٠١7/٨/٢٨  ال�ساعة ٨.٣٠ �سباحا  مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2805  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- �سالون زين العمر لل�سيدات   جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/ فاطمة الزهراء ه��رو   قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٥٥٢٩( 
بال�سافة اىل مبلغ ١٩٩٩  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2299  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عثمان زهري حممد زهري   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )١٥٩٢٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١٣١٦ مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2868  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- دايرك�سن للمقاولت الكهروميكانيكية - �س ذ م 
م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ باب املياه عبداحلق   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )١77٤٩( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١٤٢٨ مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2738  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- فورث وول ديزاين�س - �س ذ م م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سامي�سكا �سوابنيل جاوايل   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٣٤٠٥٦( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ٢٥٨٥ مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/268   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- دامبري �ساندها مانوهار لل �ساندها  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دانيال اوفكني وميثله : موزة 
عبيد ربيع اخلظر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٠٥7٥٣٨( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2063   تنفيذ جتاري  
ع��ب��داهلل  جمهول حمل  اب��راه��ي��م خمي�س علي  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
���س م ع  ال���دويل -  ال��ت��ج��اري  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/البنك 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي   �سلطان  عي�سى  حممد   : وميثله 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)٨7٠٢٩٨.٠٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2073   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- جودم كا�سرو ماهاراج كي�س كا�سرو  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله : حممد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي   �سلطان  عي�سى 
وق��دره )٢٤٠٦7٠٠.٢١( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1846   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- تاير هاو�س اوتو بارت�س تريدينغ - �س ذ م م  ٢-بوناتيل فيجايان 
�سانكاران ب�سفته كفيل �سامن ملديونية تاير هاو�س اوتو بارت�س تريدينغ - �س ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله : حممد 
عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٦٩٤٣٢٩٨.٣١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
١- ب�سحة وتثبيت امر احلجز التحفظي رقم ١٩٥ ل�سنة ٢٠١٦ حجز حتفظي جتاري 
دبي. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2065   تنفيذ جتاري  
الحبابي  جمهول  م�سفر حممد  املنفذ �سده/١- مفرح قبالن  اىل 
وميثله  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )٢٩٢١٥٩.٦٤(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2064   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- احمد حممد عي�سى عبداهلل احلداد  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله : 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سويدي  قد  �سلطان  حممد عي�سى 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤١.١٦٥٢٨٥7( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2072   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- نيل�سن اند كيلربون - ذ م م  جمهول حمل القامة 
 : وميثله  م  م  ذ   - للمالحة  الدولية  التنفيذ/اخلالدية  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد 
 )١٩٩٦٨٩.٤٤( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2074   تنفيذ جتاري  
ال��وه��اب  جمهول حمل  عبد  كامل  ���س��ده/١- حممد حامد  املنفذ  اىل 
 : وميثله  الوطني  اخليمة  راأ����س  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي   �سلطان  عي�سى  حممد 
درهم  وق��دره )٤٨٨٦٦١(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

انذار عديل بالن�سر
 رقم   2017/5408   
املخطرة / تيكوم لال�ستثمارات - منطقة حرة - �س ذ م م 

املنذراليها : ريك�سيما - منطقة حرة - �س ذ م م 
نخطركم مبوجب هذا النذار العديل  باخاللكم ببنود العقد املوؤرخ ٢٠٠٩/٤/٢٦ وعدم 
التزامكم بالقانون ، ويتوجب عليكم وعلى وجه ال�سرعة القيام ب�سداد القيمة اليجارية 
و�ستمائة  الفا  و�سبعون  )ت�سعة  دره��م   7٩.٦٩٥.٠٩٠ وق��دره   والبالغة  بذمتكم  املرت�سدة 
تاريخ  من  يوما   )٣٠( ثالثون  اق�ساها  م��دة  يف  درهما(  وت�سعون  ال��ف  وت�سعون  وخم�سة 
�سداد  لعدم  نتيجة  باملنذرة  تلحق  قد  التي  ال���س��رار  كافة  و�ستتحملون   ، الإع���الن  ه��ذا 
الجرة عنها بدون وجه حق ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة يف الرجوع عليكم واتخاذ كافة 

الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم.  
  الكاتب العدل

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2337  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- مروان مراد �ساه مراد ابراهيم البلو�سي  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي/ بنك م�سر - فرع دب��ي   قد 
بالزام املدعي عليه  باأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ١٣٠.٦١١.٦٦ درهم بال�سافة 
ارب��اح مع الفائدة بواقع ١٨% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى  اىل ما ي�ستجد من 
املحاماة.   وح��ددت لها  اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  الزامه  ، مع  التام  ال�سداد 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١7/٩/٦   ال�ساعة ٨.٣٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2915  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-  جا�سم حممد �سعيد احمد احلمادي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
م��ال��ك ���س��رك��ة الب��ط��ال ل��ل��خ��دم��ات ال��ري��ا���س��ي��ة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
موفنبيك - بردبي موؤ�س�سة فردية وميثله : امل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي -  قد 
 ١٣٤٣٢٤( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ال�سداد  وحتى  تاريخ  من   %١٢ والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  
٢٠١7/٩/٥  ال�ساعة ٨.٣٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6919  عمايل جزئي             

دبي   ف���رع   - ليمتد  �سريفي�سز  ك��ورب��وري��ت  ام  اف  ١-ا�����س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ت��ري��زا اين جوينتو بالداجو    امل��دع��ي / م��اري��ة  ان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)٣٨٤١٦ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
الربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB175307298AE(ال�سكوى
فاأنت مكلف  لذا    Ch1.A.5 املوافق ٢٠١7/٨/٢٣  ال�ساعة ٨.٣٠ �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1379  جتاري كلي               

في�سل  وب�سفته ممثل  ال�سخ�سية  ب�سفته  كليندين�ست  / ١-جوزيف  عليه  املدعي  اىل 
حممود عبداهلل امريي وب�سفته مالك كليندين�ست اند بارترنز  جمهول حمل القامة 
اأقام  العامري -  قد  ان املدعي/ جوهني�س منتيز وميثله : مو�سى عي�سى مو�سى  مبا 
مببلغ  ب�سداد  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وقدره )١٠٠٠٠٠٠ درهم( الزام املدعي عليهم بالت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة ١٢% من ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  ٢٠١7/٩/٦   ال�ساعة ٩.٣٠ �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/922  جتاري كلي               

جمهول  دي   تي  ال  انرتنا�سيونال  كارجو  اي��ر  جلوبال   -١  / املدخل  اخل�سم  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة �سبارك ايفيا�سن �سريف�سز - �س م ح وميثله 
: يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  املدعي عليها مببلغ وقدره )٩٥٤.٩١٢  بالزام 
املحاماة والفائدة  ٩ % من  ٢٠١٣/١٠/٣٠ وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني   املوافق  ٢٠١7/٨/٢١  ال�ساعة ٩.٣٠ �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2915  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  الريا�سية   للخدمات  الب��ط��ال  �سركة   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأمل   : ف��ردي��ة وميثله  موؤ�س�سة  ب��ردب��ي   - موفنبيك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا 
خمي�س دروي�س حممد البلو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ١٣٤٣٢٤( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة  ١٢% من تاريخ  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  ٩/٥/٢٠١7   
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   ٨.٣٠ ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/365  ا�ستئناف جتاري   

�ستار  لينك  ملتي  �سركة  مع  املت�سامن  الكفيل   - دو�سا  ١-نايهاز  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
للتجارة )ذ م م( يف املديونية لدى البنك مبوجب  ال�سمان ال�سخ�سي واملذيل بتوقيه ٢- 
عليا دو�سا - الكفيل املت�سامن مع �سركة ملتي لينك  �ستار للتجارة ) ذ م م ( يف املديونية 
لدى البنك مبوجب ال�سمان ال�سخ�سي واملذيل بتوقيه  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /بنك دبي ال�سالمي   قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : ٢٠١٦/٢٠٤٠ 
جتاري جزئي بتاريخ ٢٠١7/٢/٢١ وحددت لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق ٩/٢7/٢٠١7  
او من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/5922  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/١- فري�ست لين لتو�سيل الطلبات   جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ب��ج��الت��ي    �سالمه �سابر  امل��دع��ي/حم��م��د  اأن  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢٢٤١٦ درهم( وتذكرة عوده 
ال�سكوى  رق��م  امل��ح��ام��اة.    وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٢٥٠٠( مببلغ 
املوافق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    )MB172676621AE(
٢٠١7/٨/١7  ال�ساعة ٨.٣٠ �سباحا  مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/403  مدين كلي 
اىل املدعي عليه / ١-  كاليفورنيا لقطع غيار الطائرات - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية - �س ذ 
م م - �سابقا وميثله : علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية  تاأجري قطعة الر�س رقم ٣٠٠٢٠ واملوؤرخة ٢٢ فرباير 
٢٠٠7 )الإيجارة طويلة الأمد( لخالل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم �سداد 
الج��رة وال��زام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠١7/٨/١٥  ال�ساعة ٩.٣٠ �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

 اإعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/376  مدين كلي 

ان  اىل املدعي عليه / ١- �سون �سينج لال�سمنت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �س ذ م م - �سابقا 
وميثله : علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة  بف�سخ اتفاقية اليجار طويل املدة املعنونة ب��� )اتفاقية تطوير م�سروع ( املربمة 
بني الطرفني واملوؤرخة يف ٢٠٠٨/١/١ م وذلك ب�سبب اخالل املدعي عليها وعدم �سدادها 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  وال���زام  عليها  امل�ستحق  الي��ج��ار  ب��دل 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠١7/٨/١٥  ال�ساعة ٩.٣٠ �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

 اإعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/402  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / ١- احمد �سواب مو�سى لتجارة امل��واد الغذائية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م - حاليا - و�سابقا - مدينة دبي ال�سناعية 
- �س ذ م م - �سابقا وميثله : علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية تاأجري قطعة الر�س رقم ١٨٠٠٦  واملوؤرخة ١٠ يناير ٢٠٠7 
)اليجارة طويلة الأمد( لخالل املدعي عليها بالتزامها التعاقدية بعدم �سداد الجرة والزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحماماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني   
املوافق  ٢٠١7/٨/٢١  ال�ساعة ٩.٣٠ �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/401  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / ١- �سانديب رافندرا لل�سناعات - ملالكها/ �سانديب رافندرا - جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�سناعي �س ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �س 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال��زرع��وين  عبداهلل  ا�سماعيل حممد  علي   : �سابقا وميثله   - م  م  ذ 
ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية اليجار طويل املدة املعنونة ب��� )اتفاقية تطوير م�سروع( 
ومالكها  عليها  املدعي  اخ��الل  ب�سبب  وذل��ك  م  واملوؤرخة يف ١/١٦/٢٠٠7  الطرفني  املربمة بني 
وعدم �سدادها بدل اليجار امل�ستحق  للمدعية والزام املدعي عليها  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠١7/٨/١٥  ال�ساعة ٩.٣٠ �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21077   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - 
ب�سفته وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة 

من الكاتب العدل دبي  
راأ���س اخليمة خ��زام بالقرب من �سفري  ا�سالم مولفي حممد جمال الدين -  اليه : حممد  املنذر 

مول - هاتف رقم )٠٥٠٢١٤٦٣7(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ١١٠.١٠٤  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 
)١١٠.١٠٤( درهم )مائة وع�سرة الف ومائة واربعة درهم ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
ابوظبي  طبقا لن�س  ابي�س / خ�سو�سي( رقم ١٤/7٥١7٠ ترخي�س  واملرهونة للمنذر )ني�سان / 

املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21091   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
الق�سيدات   - اخليمة  راأ���س   : العنوان   - اجلن�سية  م�سري   - رفاعي  فهمي  احمد  حممد   : اليه  املنذر 

-بالقرب من راك مول - هاتف رقم )٠٥٦٨7٨7٤٥١( 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٥٣.١٩٣  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)٥٣.١٩٣( درهم )ثالثة وخم�سون الف ومائة وثالثة وت�سعون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )�سوبارو / ازرق - ٢٠٠٩/ خ�سو�سي(  رقم ١١/٦٣٨٥7 ترخي�س ابوظبي -طبقا لن�س 

املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21094   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - 
ب�سفته وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة 

من الكاتب العدل دبي  
املنذر اليه : الطريق العايل ملعدات اطفاء احلريق - ابوظبي - هاتف رقم )٠٥٦١٥٠٢٠٥٨(  

مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٣.٤٥٥  درهم 
مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 
)٣.٤٥٥( درهم )ثالثة تالالف واربعمائة وخم�س وخم�سون درهما لغري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ال�سيارة التايل  اي��ام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )هايونداي اك�سنت / ابي�س/ خ�سو�سي( رقم ١٢/٩١٥٣٤ ترخي�س 

ابوظبي  طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21099   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  ب��وك��ال��ة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  اح��م��د  رف��ع��ت  حم��م��ود   : امل��ن��ذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن م�سرف الإمارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب العدل دبي  
املنذر اليه : اللوت�س لتجارة قطع ال�سيارات - عجمان - عجمان ال�سناعية حمل رقم ٩ ملك عبداحلميد نعمان 

بلو�س - هاتف رقم )٠٥٠١٥٤7٦٦٨(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٤٩.٥٥٦  درهم 

املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )٤٩.٥٥٩(  مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد 
درهم )ت�سعة واربعون الف وخم�سمائة و�ستة وخم�سون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)ميت�سوبي�سي ال ٢٠٠/ ابي�س / خ�سو�سي( رقم ١٩٨٢٦/B ترخي�س عجمان - طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21074   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  ب��وك��ال��ة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  اح��م��د  رف��ع��ت  حم��م��ود   : امل��ن��ذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن م�سرف الإمارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب العدل دبي  
املنذر اليه : را�سد حممد �سعيد النيادي - اإماراتي اجلن�سية ، العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - هاتف 

رقم )٠٥٥١٤١٤١٢٥(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٣٨.٤٨٥  درهم 

املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )٣٨.٤٨٥(  مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد 
درهم )ثمانية وثالثون الف واربعمائة وخم�سة وثمانون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
املادة  لن�س  طبقا   - ابوظبي  ترخي�س  ٩٣٥٦٤/ازرق  رقم  ٢٠٠7/خ�سو�سي(   - ا�سغر   - ف�سي   / تيدا  )تويوتا 

١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21149   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : ماديفينا غرا�سيا بارتولومي عمر - راأ�س اخليمة - الكورني�س القوا�سم بالقرب من مطعم 

�سنيار  - هاتف رقم )٠٥٤٢٥٤٥١٤٣٤(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٤٦.٢٥١  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)٤٦.٢٥١( درهم )�ستة واربعون ومئتان واحد وخم�سون ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
املادة  لن�س  طبقا  ابوظبي  ترخي�س    ١٢/٥٨٤٦7 رق��م  خ�سو�سي(    / بيج   / كابتيفا  )�سيفرليه  للمنذر 

١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21103   
املنذر : حممود رفعت احمد ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة 
 - دبي  العدل  الكاتب  من  م�سدقة   )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( رقم  وكالة  مبوجب  القانونية  وال�ست�سارات 
ب�سفته وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من 

الكاتب العدل دبي  
املنذر اليه : من�سور حممود ح�سني - راأ�س اخليمة - الكورني�س القوا�سم بالقرب من مطعم �سنيار - 

هاتف رقم )٠٥٦١٥٠٢٠٥٨(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٣١.١7١  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخطار  ذل��ك  مبوجب 
)٣١.١7١( درهم )واحد وثالثون الف ومائة واحد و�سبعون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )ن�سيان باترول / ذهبي / خ�سو�سي(  رقم ٥/٦٥٠٣٠ ترخي�س ابوظبي - طبقا لن�س 

املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21087   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : مالك حممد حمدون- �سوري اجلن�سية _ العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت - بالقرب من 

مركز زايد - هاتف رقم )٠٥٦٨7٨7٨٥٤(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٦٩.7٩٩  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)٦٩.7٩٩( درهم )ت�سعة و�ستون الف و�سبعمائة وت�سعة وت�سعون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )تويوتا كامري / ابي�س لوؤلوؤي ٢٠١٥- خ�سو�سي( رقم 7/٦٠٨١٣ ترخي�س ابوظبي  

طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21076   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
بالقرب من مطبخ خالد حريه  راأ���س اخليمة خزام   - الغذائية  التموين  الريادة خلدمات   : اليه  املنذر 

ا - هاتف رقم )٠٥٠٢١٤٦٣7(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٦.٥١٦  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )٦.٥١٦( 
اي��ام من تاريخ هذا  دره��م )�ستة الف وخم�سمائة و�ستة ع�سرة دره��م ل غري( وذل��ك خالل مدة �سبعة 
العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)تويوتا هاي�س/ابي�س/خ�سو�سي( رقم ٩/٥٨٩٤٠ ترخي�س ابوظبي - طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من 

قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21082   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : يحيى علي حممد قال�س - م�سري اجلن�سية - العنوان : راأ�س اخليمة - الدقداقة بالقرب 

من حديقة �سقر - هاتف رقم )٠٥٢١٤١٥٤٢٥٨(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٢٩.٣٢٦  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)٢٩.٣٢٦( درهم )ت�سعة وع�سرون الف وثالثمائة و�ستة وع�سرون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )تويوتا كامري /ابي�س لوؤلوؤي - ٢٠١٣/خ�سو�سي( رقم ٢/٤٠٣٤٢ ترخي�س ال�سارقة  

طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21088   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : حممد ا�سرف فلك �سري - باك�ستاين اجلن�سية - راأ�س اخليمة - اجلزيرة احلمراء - ميناء 

العرب - هاتف رقم )٠٥٥٦٥٨٥٦٨7(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  7٨.٥٢٥  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )7٨.٥٢٥( 
درهم )ثمانية و�سبعون الف وخم�سمائة وخم�سة وع�سرون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )هوندا اكورد / رمادي - ٢٠١٤/خ�سو�سي( رقم ٣٥٥٨٥/B ترخي�س عجمان  طبقا 

لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21104   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
رقم  ه��ات��ف   -  ٥٠٢ رق��م  مكتب   - ب��ردب��ي   - دب��ي   - ح  م  ���س  �سوليو�سنز  ب���اور  ا�سو�سياتيد   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

 )٠٥٦٥٨٥٩٤٨٣(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٦٥.٥٤٨  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
وذل��ك خالل مدة  درهما ل غري(  واربعون  وثمانية  الف وخم�سمائة  و�ستون  دره��م )خم�سة   )٦٥.٥٤٨(
�سبعة ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع ال�سيارة التايل 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )فولك�س واجن جيتا/ ا�سود /خ�سو�سي( رقم ١/٢٥7٦٠ ترخي�س ال�سارقة  

طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21075   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
ال�سمك - هاتف  دوار  بالقرب من  املعريي�س   - راأ���س اخليمة   - املحا�سنة  ت�سنيم كرم زعل   : اليه  املنذر 

رقم )٠٥٦١٥٠٢٠٥٨(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٤٥.٢٠7  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
ايام من  )٤٥.٢٠7( درهم )خم�س واربعون الف ومئتان و�سبع درهما  ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
موا�سفاتها  التايل  ال�سيارة  بيع  الج���راءات  كافة  لتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  وال   - الع��الن  ه��ذا  تاريخ 
ابوظبي  طبقا  ا�سود / خ�سو�سي( رقم ١٦/١٦٢٩٨ ترخي�س  واملرهونة للمنذر )ميت�سوبي�سي لن�سر / 

لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21084   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
الكاتب  )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من  رقم  وكالة  - مبوجب  ال�سالمي  الإم��ارات  وكيل عن م�سرف 

العدل دبي  
املنذر اليه : يحيى علي حممد قال�س - م�سري اجلن�سية - العنوان : راأ�س اخليمة - الدقداقة بالقرب من 

حديقة �سقر - هاتف رقم )٠٥٢١٤١٥٤٢٥٨(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ١٠٨.٨٢٦  درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مب��وج��ب 
)١٠٨.٨٢٦( درهم )مائة وثمانية الف وثمامنائة و�ستة وع�سرون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )تويوتا لند كروزر /ابي�س لوؤلوؤي - ٢٠١٣/خ�سو�سي( رقم ٢/١7١٦٦ ترخي�س ال�سارقة  

طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21081   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
راأ���س اخليمة - ده��ان -   : العنوان  بابو - هندي اجلن�سية -  �سارادا �سوري�س  اليه : فيدياظهران  املنذر 

بالقرب من دوار ال�سفينة - هاتف رقم ٠٥٠٦٦٦٩٨٥٨ 
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٨١.٩٠٣  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
ايام  �سبعة  الف وت�سعمائة وثالثة درهما ل غري( وذل��ك خالل مدة  )٨١.٩٠٣( دره��م )واح��د وثمانون 
من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
ابي�س - ٢٠١٤/خ�سو�سي( رقم ٦/7٤٥٩٣ ترخي�س ابوظبي   واملرهونة للمنذر )ميت�سوبي�سي باجريو/ 

طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21073   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : منظور جيفري مانزيل - هندي اجلن�سية - العنوان : راأ���س اخليمة - الظيت ال�سمايل - 

هاتف رقم )٠٥٤7٨7٨٥٤١(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٩٦.٦٦٠  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )٩٦.٦٦٠( 
درهم )�ستة وت�سعون الف و�ستمائة و�ستون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)لكز�س ايه ا�س ٣٠٠/ابي�س لوؤلوؤي - ٢٠١٣/خ�سو�سي( رقم ٢7٤١/C ترخي�س عجمان  طبقا لن�س املادة 

١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21079   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب العدل 

دبي  
املنذر اليه : ماجنالين بيتامبري تراجاند - هندي اجلن�سية - راأ�س اخليمة - كورني�س القوا�سم - هاتف 

رقم )٠٥٢٦٨٥١٤١٥(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٥7.٣٤٢  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )٣٤٢.٥7( 
درهم )خم�سون الف وثالثمائة واثنان واربعون درهما  ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة للمنذر 
)جيب جراند �سريوكي اوفرلند /رمادي/خ�سو�سي( رقم ٩/٥٠٣٦ ترخي�س ابوظبي - طبقا لن�س املادة 

١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21080   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : زي��اد خليل حممود عمرو - اردين اجلن�سية - العنوان : راأ���س اخليمة - الرفاعه - هاتف 

رقم )٠٥٥٢٥٢٥٤٥٦(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٥٠.٤٥٣  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)٥٠.٤٥٣( درهم )خم�سون الف واربعمائة وثالثة وخم�سون درهما ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )هوندا اكورد/ ابي�س - ٢٠١٣/خ�سو�سي( - رقم ١/٣٣7٢٩ ترخي�س ال�سارقة - طبقا 

لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21078   
ال�سباغ - م�سري اجلن�سية بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة  املنذر : حممود رفعت احمد 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
وكيل عن م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - مبوجب وكالة رقم )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من الكاتب 

العدل دبي  
املنذر اليه : راجي�س كري�سنان جوبالكري�ستا بيالي - هندي اجلن�سية - راأ�س اخليمة - النخيل - بالقرب 

من بنك ابوظبي الوطني -هاتف رقم )٠٥٦١٥٠٢٠٥٨(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٥٨.٢٩٦  درهم 

مبلغ  قيمته  والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)٥٨.٢٩٦( درهم )ثمانية وخم�سون الف ومئتان و�ستة وت�سعون درهما ل غري ( وذلك خالل مدة �سبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )جيب كومبا�س ا�ستي�سن/بني /خ�سو�سي( رقم ٥/٨٦٢٤٩ ترخي�س ابوظبي - طبقا 

لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
 اإخطار عديل

رقم 2017/21090   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بوكالة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احمد  رفعت  حممود   : املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )٢٠١٦/١/٢٣١١٤٢( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته 
الكاتب  )٢٠١٥/١/٢٦٠٤٩٥( م�سدقة من  رقم  وكالة  - مبوجب  ال�سالمي  الإم��ارات  وكيل عن م�سرف 

العدل دبي  
املنذر اليه : حممد خالد العبد - فل�سطيني اجلن�سية - راأ�س اخليمة - املعريي�س بالقرب من دوار ال�سمك 

- هاتف رقم )٠٥٥٢٥٤٥٢٥7(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  ٢٥.٨٢٥  درهم 

مبلغ  قيمته  وال��ب��ال��غ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ننذركم  فاإننا   - الخ��ط��ار  ذل��ك  مب��وج��ب 
درهما ل غري( وذلك خالل مدة  الف وثمامنائة وخم�سة وع�سرون  درهم )خم�سة وع�سرون   )٢٥.٨٢٥(
التايل  ال�سيارة  بيع  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات  تاريخ هذا الع��الن - وال �سن�سطر  اي��ام من  �سبعة 
موا�سفاتها واملرهونة للمنذر )�سوزوكي �سويفت / احمر / خ�سو�سي( رقم ٢/٦٢٩7٦ ترخي�س ال�سارقة  

طبقا لن�س املادة ١7٥&١7٢ من قانون املعامالت التجارية  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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"القت�ضاد" ت�ضدر تقريرًا حول مراجعة ال�ضيا�ضات التجارية للمك�ضيك

على مدار 3 اأيام

�ضيدات اأعمال عجمان ينظم معر�ض “عيدية” يف املركز الثقايف

اأديبك يو�ّضع امل�ضاركة يف موؤمتر “قادة الأعمال العامليني” مبزيد من املتحدثني املرموقني

•• اأبوظبي-الفجر:

مراجعة  ح���ول  ت��ق��ري��راً  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأ����س���درت 
اأبرز  خالله  تناولت  للمك�سيك،  التجارية  ال�سيا�سة 
م��الم��ح ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية املك�سيك، كما 
ال��ت��ي �سهدتها  ال��ت��ط��ورات  اأه���م  ال�����س��وء على  األ��ق��ت 
يف  وج��ه��وده��ا  املك�سيكية،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
التجاري  ال��ن��ظ��ام  ودع���م  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ت�سهيل 
لتح�سني  م�ساعيها  ع��ن  ف�ساًل  الأط�����راف،  امل��ت��ع��دد 
الأعمال  قطاع  مالمح  واأب��رز  ال�ستثماري  مناخها 

لديها. 
التجارة  �سيا�سات  اإدارة  مدير  اليوحة  هند  وقالت 
واإ�سدار  اإع�����داد  اإن  الق��ت�����س��اد،  ب�����وزارة  اخل��ارج��ي��ة 
التجارية  ال�سيا�سات  مراجعة  ح��ول  التقرير  ه��ذا 
التي  امل�����س��ت��م��رة  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  للمك�سيك 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  وع���ي  لتح�سني  ال������وزارة  ت��ب��ذل��ه��ا 
لالأن�سطة  الناظمة  وال�سيا�سات  ب��الأط��ر  واخل��ا���س 
الق��ت�����س��ادي��ة ل���دى ال�����س��رك��اء ال��رئ��ي�����س��ي��ني لدولة 
التي  التقارير  وحتليل  ر�سد  خ��الل  من  الإم���ارات، 
املعتمدة  ال��ع��امل��ي��ة  واجل���ه���ات  امل��ن��ظ��م��ات  ت�����س��دره��ا 
وال�ستثمارية  التجارية  البيئة  مبعامل  للتعريف 
العامل.واأ�سافت  يف  القت�سادية  الوجهات  ملختلف 
تقرير  اإىل  ي�ستند  ال��ذي  التقرير  ه��ذا  اأن  اليوحة 
مراجعة ال�سيا�سة التجارية للمك�سيك لعام 2017، 
باعتبارها  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادر 
وقيود  بقواعد  املتعلقة  املعلومات  م�سادر  اأه��م  من 

التجارة وال�ستثمار لدى دولها الأع�ساء،
التجارة  �سيا�سات  ب�ساأن  دقيقة  حتليالت  تت�سمن   
واملوؤثرة  النافذة  التجارية  واملمار�سات  اخلارجية 
وال�ستثمار  والإن����ت����اج  وال���������واردات  ال�������س���ادرات  يف 
واخل�����س��خ�����س��ة، وك����ذل����ك ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ت��ب��ع��ة يف 
الدولة  هذه  لدى  املختلفة  القت�سادية  القطاعات 

الأمريكية الو�سطى.
واأفاد التقرير باأن اإجمايل حجم التجارة اخلارجية 
غري النفطية بني دولة الإمارات وجمهورية املك�سيك 

2016، واأن  1.3 مليار دولر خالل عام  بلغ نحو 
ال��ب��ل��دي��ن ي��ع��م��الن ب�����س��ورة م�����س��ت��م��رة ع��ل��ى تعزيز 
يف  امل�سرتكة  وم�ساحلهما  القت�سادية  عالقاتهما 
اأن  اإىل  م�سرياً  الأول���وي���ة،  ذات  القطاعات  خمتلف 
اأهم ال�سادرات الإماراتية اإىل املك�سيك هي الأنابيب 
واملوا�سري املرنة والأملنيوم غري امل�سغول وبوليمرات 
الإيثلني والبور�سلني وغريها، فيما ت�سمل الواردات 
ال�سوت  وا�ستقبال  اإر���س��ال  واأج��ه��زة  الهاتف  اأج��ه��زة 
وال�����س��ور وال��ب��ي��ان��ات، وامل��رك��ب��ات واأج���ه���زة التكييف 

وغريها.

تطور القطاعات القت�صادية
اأورد التقرير اأن وترية النمو القت�سادي يف املك�سيك 
�سهدت ت�سارعاً خالل الفرتة 2012-2016 حيث 
بلغت ن�سبة منو يف الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي 
الفرد  ن�سيب  ب��ل��غ  ح��ني  يف   ،%2.5 ب��ل��غ  م��ت��و���س��ط��اً 
دولر  اآلف   10 نحو  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من 
اأمريكي. وعزا التقرير هذا النمو اإىل الطلب املحلي 
متكن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سناعية،  وال�����س��ادرات  ال��ق��وي 
ال�سيطرة  الت�سخم حتت  على  الإبقاء  املك�سيك من 

مبعدل يرتاوح بني 2% و4% �سنوياً.
املك�سيك  اأدخلت   2013 ع��ام  اأن��ه يف  التقرير  وذك��ر 
11 قطاعاً خمتلفاً  لالإ�سالح يف  برناجماً طموحاً 
ال�سريبية،  وال�سيا�سة  املناف�سة،  �سيا�سة  اأبرزها  من 
ال�سلكية  والت�سالت  املالية،  واخلدمات  والطاقة، 
عام  يف   %13.1 اإىل  ال�سرائب  ومنت  والال�سلكية. 
اإىل وجود عجز  املقابل  التقرير يف  واأ�سار   .2015
لدى القطاع العام و�سل اإىل 3.2% يف عام 2015 
وتوقع باأن ت�سل الن�سبة اإىل 3.5% يف عام 2016.

املك�سيك  يف  الت�سدير  اأ���س��واق  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
�سديدة الرتكيز، حيث بلغ اإجمايل قيمة ال�سادرات 
املجموع  م��ن   %81.2 ن�سبة  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
مقابل   ،2015 ع��ام  يف  املك�سيك  ل�����س��ادرات  الكلي 
الإجمالية  ال�����س��ادرات  ومن���ت  ل���ل���واردات.   %47.4
و2015،   2012 عامي  بني  فقط   %2.7 بن�سبة 
وت�سيطر   .%6.6 بن�سبة  ال���واردات  تو�سعت  حني  يف 

ال�سناعات التحويلية على �سادرات املك�سيك بن�سبة 
واأ�ساف   .2015 ع����ام  يف  الإج����م����ايل  م���ن   %85
و�سيد  ال��زراع��ة  قطاع  تعترب  املك�سيك  اأن  التقرير 
الأ����س���م���اك م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة نظراً 
التنمية  ال��ف��ق��ر وحت��ق��ي��ق  مل�����س��اه��م��ت��ه يف احل���د م���ن 
الزراعية  ال�سيا�سة  اأه��داف  اأه��م  ومن  القت�سادية. 
يف املك�سيك �سمان الأمن الغذائي عن طريق زيادة 
الإنتاجية، ولذلك ترى ال�سلطات اأنه من ال�سروري 

حماية هذا القطاع ودعمه. 

ت�صهيل التجارة
من  كبرياً  ع��دداً  وقعت  املك�سيك  اأن  التقرير  واأورد 
يف  مهم  دور  لها  ك��ان  التي  التف�سيلية  التفاقيات 
و  NAFTA اأه��م��ه��ا  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة،  �سيا�ستها 
ورابطة الحتاد الأوروبي. كما   CAFTA-DR
مت توقيع اتفاقية للتجارة احلرة مع كل من ت�سيلي، 
وبريو  وبنما،  واليابان،  الإفتا،  ورابطة  وكولومبيا، 

والأوروغواي. 
واأفاد التقرير باأن املك�سيك ت�سارك بن�ساط يف النظام 
العادي  العمل  يف  �سواء  الأط���راف،  املتعدد  التجاري 
اأجندة  م��ف��او���س��ات  يف  اأو  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة 
على  �سدقت   2016 يوليو  ويف  للتنمية،  ال��دوح��ة 

اتفاقية تي�سري التجارة.

ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر
ع��ر���س ال��ت��ق��ري��ر م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه امل��ك�����س��ي��ك م���ن قوة 
جذب لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر اأثمرت عن قيمة 
تدفقات بلغت نحو 33 مليون دولر اأمريكي يف عام 
2015. وتعددت القطاعات القت�سادية امل�ستقطبة 
ال�سناعات  مقدمتها  يف  وك���ان  ال���س��ت��ث��م��ارات  ل��ه��ذه 
التحويلية التي ا�ستحوذت على نحو %54.4 منها 
بن�سبة  التعدين  قطاع  يليها   ،2015  –  2011
ال�ستثمار  ومثل   .%7.7 بن�سبة  والتجارة   8.5%
للمك�سيك  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  املبا�سر  الأجنبي 
2015 تلته  %50 من املجموع يف عام  اأك��رث من 
الحتاد  دول  خمتلف  م��ن  امل��ت��دف��ق��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 

الأوروبي.
اأن امل��ك�����س��ي��ك ت��ب��ن��ت ���س��ل�����س��ل��ة من  وذك�����ر ال��ت��ق��ري��ر 
ل��ن��ظ��ام ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي املبا�سر  الإ���س��الح��ات 
التناف�سية،  القدرة  وتعزيز  التدفقات  حجم  لزيادة 
وخا�سة يف قطاع الت�سالت واملالية والطاقة. كما 
الجنبي  ال�ستثمار  ت�سجيل  اإج����راءات  تب�سيط  مت 
اإىل  اإ�سافة  املبا�سر ومتطلبات التقارير الح�سائية 

عدم ا�سرتاط اأذونات لال�ستثمار، 
 ،100% بن�سبة  لال�ستثمار  اإم��ك��ان��ي��ة  ث��م��ة  وب���ات 
الأن�سطة  يف  ال�����س��اب��ق،  يف  ف��ق��ط   49% م���ن  ب����دًل 
ال�سناديق  واإدارة  وال�����س��راف��ة  ب��ال��ت��اأم��ني  املرتبطة 
يعد معموًل  كما مل  املالية.  وغريها من اخلدمات 
م�ساريع  ام���ت���الك  يف  ل���ل���دول���ة  احل�������س���ري  ب���احل���ق 
وال��ك��ه��رب��اء والطاقة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

النفطية.

معامل اقت�صادية بارزة
املك�سيك  ال���ت���زام  ت��اأك��ي��د  اإع�����ادة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  اأ����س���ار 
املتكامل  والإنتاج  امل��ال  راأ���س  وتنقل  التجارة  بحرية 
تعزيز  اإىل  ا�سرتاتيجيتان تهدفان  له  الذي �سيغت 
تكامل  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ج��ارة  حت��ري��ر  �سيا�سة  وت��ع��م��ي��ق 
املك�سيك يف املنطقة وتو�سيع دورها يف النظام املتعدد 
الأط����راف وامل��ن��ت��دي��ات وال��ه��ي��ئ��ات مب��ا فيها منظمة 

التجارة العاملية.
 كما توا�سل املك�سيك تب�سيط الإجراءات اجلمركية 
التح�سينات يف  اأب����رز  م��ن  ول��ع��ل  ال��ت��ج��ارة،  وت��ع��زي��ز 
للتجارة  مك�سيكية  رقمية  نافذة  اإن�ساء  املجال  ه��ذا 
و�سيط  خدمات  ا�ستخدام  �سرط  واإل��غ��اء  اخلارجية 

جمركي.
جعلت  مرتبة  اإىل  املك�سيك  بو�سول  التقرير  واأف��اد 
منها من بني اأف�سل ع�سر وجهات �سياحية يف العامل 
يف عام 2015 مما اأك�سب قطاع ال�سياحة دوراً مهماً 
مبا�سر  ب�سكل  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  مل�ساهمته 
وغري مبا�سر مو�سحاً ما اأ�سهم به �سندوق فوناتور 
للتنمية ال�سياحية الوطنية يف تعزيز وتنمية املوارد 

ال�سياحية.

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  امل�ساركني  ال��وف��ود  اأع�ساء  اأم��ام  ُيتاح  اأن  املنتظر  من 
هذا  اأديبك  للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س 
اأقوى  بع�س  اإىل  لال�ستماع  ال��ف��ر���س  م��ن  م��زي��د  ال��ع��ام 
ممن  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف  التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء 
وذلك  املفتوحة،  املوؤمتر  جل�سات  يف  التحّدث  يعتزمون 
بعد اأن اأّكد املنظمون عزمهم زيادة عدد اللجان التابعة 
ملوؤمتر قادة الأعمال العامليني يف دورة العام 2017 من 
احل���دث، ال��ذي ينعقد حت��ت رع��اي��ة كرمية م��ن �ساحب 
دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
برتول  �سركة  وت�ست�سيفه  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
العاملية  الطاقة  اأدن��وك وينظمه ق�سم  الوطنية  اأبوظبي 
الفرتة  يف  وذل���ك  للفعاليات”،  ج��ي  اإم  “دي  �سركة  يف 
بني 13 و16 نوفمرب املقبل يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س.
ب�سكل  ال��ع��امل��ي��ني  الأع���م���ال  ق���ادة  م��وؤمت��ر  انبثقت جل���ان 
بلجنتني،  وذل��ك   ،2015 العام  يف  اأدي��ب��ك  عن  م�ستقل 
اإ�سافة  اإىل  اخلطوة  ه��ذه  مع  الوا�سع  التجاوب  ل��ي��وؤدي 
�سي�سيف  فيما   ،2016 ال��ع��ام  م��وؤمت��ر  يف  ثالثة  جلنة 
الذي  التو�سع  وم��ع  ال��ع��ام.  ه��ذا  راب��ع��ة  جلنة  املنظمون 
تكرير  جم���ال  الأوىل  ل��ل��م��رة  لي�سمل  اأدي���ب���ك  ي�����س��ه��ده 
اإ�سايف  برنامج  و�سع  املقرر  فمن  الغاز،  وتنقية  النفط 
ي�سمل ثالث جلان لقادة الأعمال العامليني تكون مكّر�سة 

لتناول هذ املجال.
التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي،  خليفة  علي  ال�سيد  وقال 
رئي�س  امل��ح��دودة،  البرتولية  للعمليات  اليا�سات  ل�سركة 
يتفّرد  احل���دث  اإن   ،2017 اأدي��ب��ك  وم��وؤمت��ر  م��ع��ر���س 
ال��وا���س��ع��ة من  املجموعة  ه��ذه  ب��ق��درت��ه على ج��ذب مثل 
التي  القوة  بف�سل  وذل��ك  القطاع،  يف  الكبار  امل�سوؤولني 
اأ�سواق  يف  والعاملية  الوطنية  النفط  �سركات  بها  تتمتع 
عرب  اأدي��ب��ك  ا�سُتهر  لطاملا  م���وؤّك���داً:  واأ���س��اف  املنطقة، 
للتحدث  التنفيذيني  الروؤ�ساء  كبار  با�ستقطاب  تاريخه 
عرب منرب رفيع امل�ستوى، ولن يحظى املخت�سون يف قطاع 
املتعمقة  النظرة  بهذه  اآخ��ر  اأي ح��دث  وال��غ��از يف  النفط 
يف  ُق��ُدم��اً  التحرك  ت��وّج��ه  التي  ال�سرتاتيجي  الفكر  يف 
قراراتهم  تت�سم  م�����س��وؤول��ون  يعر�سها  وال��ت��ي  ال��ق��ط��اع، 

بكونها حا�سمة مل�ستقبل �سركات النفط والغاز.
واأّك������د ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م اأدي���ب���ك اأن ال���ت���ق���ّدم يف 
الأ�سابيع  اإىل  وو�سولها  اأدي��ب��ك  لنعقاد  ال���س��ت��ع��دادات 
كبار  من   13 م�ساركة  الآن،  لغاية  �سِمن،  قد  الأخ��رية 
قادة  مبوؤمتر  اخلا�سة  اللجان  يف  التنفيذيني  الروؤ�ساء 
مع  التوا�سل جارياً  يزال  العامليني، يف حني ل  الأعمال 
عدد اآخر من امل�سوؤولني من اأنحاء القطاع العاملي ل�سمان 

م�ساركتهم. وقد تاأّكدت، من جانب اآخر، م�ساركة ت�سعة 
اخلا�س  الإ�سايف  الربنامج  اآخرين يف  تنفيذيني  روؤ�ساء 

بتكرير النفط وتنقية الغاز �سمن املوؤمتر.
وبعيداً عن برنامج املوؤمتر، يجتمع الروؤ�ساء التنفيذيون 
يف اأديبك من اأجل ال�ستفادة من قيمة م�ستوى احلدث 
يتيح  ما  ال�سفقات،  وتوقيع  التجارية  الأعمال  ملمار�سة 
املوؤمتر، من  امل�ساركني يف  الوفود  اأع�ساء  اأم��ام  الفر�سة 
جهتهم، لتطوير الأعمال واإيجاد فر�س جتارية جديدة، 
اأرفع ال�سخ�سيات �ساأناً  عالوة على اكت�ساب اخلربة من 

يف القطاع.
الروؤ�ساء  م���ن  امل���وؤك���دي���ن  امل��ت��ح��دث��ني  ق��ائ��م��ة  وت�������س���ّم 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  َدديل،  ب���وب  م��ن  ك���اًل  التنفيذيني 
متعددة  پي  بي  برتوليوم  بريتي�س  ل�سركة  للمجموعة 
ذو  ودات��وك  مقراً،  بريطانيا  تتخذ من  التي  اجلن�سيات 
الكفل عارفني، الرئي�س والرئي�س التنفيذي للمجموعة 
نا�سيونال  برتوليوم  املاليزية  الوطنية  النفط  ل�سركة 
ب��ي��رتون��ا���س، وب��ات��ري��ك ب��وي��اين، رئي�س جمل�س  ب��ريه��اد 
الفرن�سية،  توتال  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
ووحيد الأكربوف، الرئي�س وع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س 
جلنة الإدارة يف “لوك اأويل” الرو�سية، وم�سبح الكعبي، 
الرئي�س التنفيذي لقطاع البرتول والبرتوكيماويات يف 
�سركة مبادلة لال�ستثمار، وماريو مهرين، رئي�س جمل�س 
املديرين التنفيذيني يف وينرت�سل، وتو�سياكي كيتامورا، 
“اإنبيك�س”  ���س��رك��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  ال��رئ��ي�����س 
التنفيذي  الرئي�س  دي�����س��ك��ال��زي،  وك��الودي��و  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 

لل�سركة الإيطالية متعددة اجلن�سيات “اإين«.
ال��ك��ب��ار خال�سة خرباتهم  امل�����س��وؤول��ون  ه���وؤلء  وي��ع��ر���س 

املكت�سبة من اإدارة بع�س من اأكرب �سركات النفط والغاز 
عمالقتان  ���س��رك��ت��ان  بينها  وم���ن  ال���ع���امل،  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
الدولية،  الأ����س���واق  م��ن  متنوعة  جمموعة  يف  تعمالن 

وذلك يف جمالت التنقيب والإنتاج واملبيعات.
ومن املنتظر اأن ين�سم اإىل تلك املجموعة من امل�سوؤولني 
روؤ����س���اء ث���الث م��ن ك���ربى ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
الرئي�س  ديك�سون،  ديفيد  وه��م  النفط،  حقول  خدمات 
ماكولوم،  وم���ارك  م��ك��درم��وت،  يف  التنفيذي  والرئي�س 
ولورينزو  وي�����ذرف�����ورد،  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
بيكر  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س  �سيمونيلي، 

هيوز، اإحدى ال�سركات التابعة جلرنال اإلكرتيك.
وتكتمل القائمة بكل من من�سور املال، رئي�س ق�سم املالية 
مبادلة  �سركة  يف  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ال��ب��رتول  لقطاع 
تتناول  اإقليمية  روؤي��ة  عر�س  يعتزم  ال��ذي  لال�ستثمار، 
رئي�س  غ��ل��ف��اري،  وب��راي��ن  وال��غ��از،  النفط  يف  ال�ستثمار 
الذي  پي”،  “بي  ���س��رك��ة  يف  للمجموعة  امل���ايل  الق�سم 

�سيقّدم من جانبه، روؤية عاملية يف هذا ال�سياق.
من جانبه، اأّكد كري�ستوفر َهد�سون، رئي�س قطاع الطاقة 
الرائدة  اأدي��ب��ك  مكانة  للفعاليات”،  ج��ي  اإم  “دي  ل��دى 
كاأبرز حدث يف قطاع النفط والغاز العاملي، قائاًل اإن هذا 
ي�ستقطبهم احلدث  الذين  املتحدثني  ينعك�س يف مكانة 
ب��امل��وؤمت��رات، واأ�ساف:  ل��ربن��اجم��ه اخل��ا���س  ب��ا���س��ت��م��رار 
“الروؤ�ساء التنفيذيون الذين قرروا امل�ساركة كمتحدثني 
القادة  نخبة  من  العامليني هم  الأعمال  ق��ادة  موؤمتر  يف 
النفط  قطاع  م�ستقبل  مالمح  قراراتهم  حت��دد  الذين 
ا�ستعداداً  امل�سوؤولني  اأك��رث  من  اأنهم  كما  العاملي،  والغاز 
ملناق�سة الطريق املف�سي اإىل امل�ستقبل يف قادم ال�سنوات«.

ومن املنتظر اأن ين�سّب تركيز اللجان الأربع يف موؤمتر 
ق����ادة الأع���م���ال ال��ع��امل��ي��ني ع��ل��ى ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات التي 
وذلك  ال��ت��ج��اري،  امل�ستوى  على  النجاح  ا�ستمرار  تكفل 
واملتمثل   2017 اأدي��ب��ك  يرفعه  ال��ذي  ال�سعار  �سوء  يف 
ُينتظر  اإذ  ال��ن��م��و،  ل��دف��ع عجلة  متينة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  يف 
للنقا�س  اللجان  ه��ذه  تطرحها  التي  املحاور  تتناول  اأن 
واأكرث  اليوم  التي تواجه قطاع الطاقة  التحديات  اأكرب 
الق�سايا �سخونة، كما �سرتّكز النقا�سات على م�سائل مثل 

التمويل وال�ستثمار والندماج والتنويع يف القطاع.
املحركات  اأح���د  ي�سكل  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  ي���زال  ول 
بالرغم  العاملي  القت�ساد  لعجالت  الدافعة  الرئي�سية 
هد�سون،  بح�سب  الأ���س��واق،  يف  احلا�سلة  التغرّيات  من 
الذي دعا قادة القطاع اإىل التجاوب مع هذه التغريات، 
واأ�ساف: يتيح اأديبك منرباً ميكن لل�سركات عربه تبادل 
الأفكار التي من �ساأنها امل�ساعدة يف التطور والتكّيف مع 
البيئة التجارية، وقد �سعينا بدعوتنا لهذه الكوكبة من 
الروؤ�ساء التنفيذيني املتحدثني يف موؤمتر العام 2017 
العاملي،  ال��ت��اأث��ري  ال��ق��ادة ذوي  ع��ل��ى  اأك���رث  ال��رتك��ي��ز  اإىل 
فقرارات هوؤلء �سرت�سم مالمح وا�سحة مل�ستقبل النفط 
احلدود  تك�سر  مبتكرة  ريادية  اأفكار  خ��الل  من  وال��غ��از، 
وت���ع���ّزز ال��ع��الق��ات وت�����س��ت��ف��ي��د م���ن ال���زخ���م احل��ا���س��ل يف 
العا�سمة الإماراتية  اأن يجتمع يف  املتوقع  القطاع.ومن 
موَفد  اآلف   10 م���ن  اأك�����رث   2017 اأدي����ب����ك  خ����الل 
على  ع��الوة  متحدث،  و900  عار�سة  جهة  و2،200 

اأكرث من 100 األف زائر من 135 دولة.
ر���ّس��خ اأدي��ب��ك ع��ل��ى ام��ت��داد ت��اري��خ��ه و���س��وًل اإىل دورته 
املعر�س  بو�سفه  م��رم��وق��ة  مكانة  امل��رت��ق��ب��ة،  الع�سرين 
تاأثرياً يف قطاع النفط والغاز بالعامل،  واملوؤمتر الأكرث 
ف��ي��م��ا ُي��ر���س��ي ب��رن��ام��ج امل���وؤمت���ر م��ع��ي��اراً رف��ي��ع��اً لتبادل 
وت�سمل  الت�سغيلي.  التميز  وحتقيق  املمار�سات  اأف�سل 
جل�سات املوؤمتر املخ�س�سة للعام 2017، مرافق اأديبك 
البحرية، املراأة يف الطاقة والأمن يف جمال الطاقة، اإىل 
وتنقية  النفط  تكرير  جم��ال  يف  تقنية  جل�سات  ج��ان��ب 
الأوىل  للمرة  م  ُت��ق��دَّ والتي  العاملي،  ال�سعيد  على  الغاز 
يف  والتكامل  والتنويع  التو�ّسع  على  وت��رّك��ز  ال��ع��ام  ه��ذا 
هذا املجال احليوي اإىل جانب البتكار التقني والبحث 

والتطوير.
جوائز  احل����دث  م���ن   2017 دورة  ت�ست�سيف  ك��ذل��ك 
اأدي���ب���ك امل��رم��وق��ة ال��ت��ي حت��ت��ف��ي ب����الإجن����ازات يف قطاع 
التعليمي الرتفيهي  اأديبك”  “�سباب  الطاقة، وبرنامج 
يف  الن��خ��راط  على  ال�سباب  الطلبة  لت�سجيع  وامل��ك��ّر���س 
وظائف بقطاع الطاقة، ف�ساًل عن برنامج موؤمتر كبار 
الأو�سط  ال�����س��رق  ن���ادي  ب��اأع�����س��اء  اخل��ا���س  ال�سخ�سيات 

للبرتول.

داماك العقارية حتقق �ضايف اأرباح بقيمة 1.6 
مليار درهم اإماراتي خالل الن�ضف الأول 

•• دبي -وام: 

والتي   2017 لعام  الأول  للن�سف  املالية  نتائجها  العقارية  داماك  اأعلنت 
اإماراتي و�سايف  3.5 مليار درهم  بقيمة  اإي��رادات  اإجمايل  اأظهرت حتقيق 

اأرباح بواقع 1.6 مليار درهم.
يونيو   30 حتى  العقارية  دام��اك  ل�سركة  املحجوزة  املبيعات  قيمة  وبلغت 
1071 وحدة  �سلمت  .. فيما  اإم��ارات��ي  دره��م  4 مليارات  2017 ح��وايل 

�سكنية يف م�سروع داماك هيلز .
وبلغ جمموع النقد والأر�سدة لدى البنوك 8.6 مليار درهم يف حني و�سلت 

قيمة الربحية لل�سهم الواحد اإىل 0.26 درهم اإماراتي.
اإدارة �سركة داماك العقارية : ي�سهد  وقال ح�سني �سجواين رئي�س جمل�س 
اإيجابية  توقعاتنا  ت��زال  ول  ال�ستقرار  من  مزيدا  دب��ي  يف  العقارات  �سوق 
على املدى املتو�سط والطويل حيث توا�سل �سركة داماك تطوير م�ساريع 
مبتكرة تعزز جاذبيتها للم�ستثمرين وال�سكان على حد �سواء .. ويعود الأداء 
الطلب على  ازدي��اد  اإىل  العام  الأول من  الن�سف  ملبيعاتنا خالل  الإيجابي 
اأيكون  ال��رائ��دة يف مثل م�سروع  م�ساريعنا  ع��دد من  ال�سكنية يف  ال��وح��دات 

�سيتي على قناة دبي املائية و داماك هيلز و اإكويا اأك�سجني .

اإجناز تركيب مولدات البخار وحاوية 
املفاعل باملحطة الرابعة يف  " براكة "

•• اأبوظبي-وام: 

حققت موؤ�س�سة المارات للطاقة النووية اإجنازا جديدا يف امل�سروع النووي 
يف  بنجاح  البخار  م��ول��دات  تركيب  ا�ستكمال  يف  متثل  الإم��ارات��ي  ال�سلمي 
ال�سلمية  النووية  للطاقة  براكة  م�سروع  حمطات  اآخ��ر   - الرابعة  املحطة 
الن��ت��ه��اء من  م��ع  بالتزامن  وذل���ك   - اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  الظفرة يف  مبنطقة 
تركيب حاوية املفاعل يف املحطة ذاتها وذلك مبا يندرج �سمن حر�سها نحو 
املبارك  اأبوظبي.وا�ستقبل معايل خلدون خليفة  حتقيق م�ستهدفات خطة 
الإمارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التنفيذية  ال�����س��وؤون  جهاز  رئي�س 
للطاقة النووية يرافقه �سعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�س 
التنفيذي للموؤ�س�سة وفدا من القيادات يف حكومة اأبوظبي برئا�سة معايل 
جا�سم حممد بوعتابة الزعابي رئي�س مكتب اللجنة التنفيذية ع�سو املجل�س 
اخلا�سة  البخار  م��ول��دات  تد�سني  حفل  خ��الل  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
باملحطة الرابعة الذي نظمته املوؤ�س�سة اأم�س يف موقع م�سروع براكة الذي 
يعترب اأكرب موقع اإن�سائي ملحطات طاقة نووية يف العامل يجري خالله بناء 
اأربع حمطات متطابقة يف اآن واحد.ح�سر الفعالية معايل املهند�س عوي�سة 
مر�سد علي املرر رئي�س دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل ومعايل �سيف حممد 
اأهن  اأي�سا  احلفل  ح�سر  كما  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  الهاجري 
الكهربائية  للطاقة  الكورية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ي��وجن  ت�سوجن 
للطاقة  ن��واة  و�سركة  املوؤ�س�سة  يف  التنفيذيني  املديرين  من  وع��دد  كيبكو 
معايل  ال�سرتاتيجيون.وا�ستمع  ال�سركاء  وممثلو  الأوىل،  براكة  و�سركة 
لأف�سل  تف�سيلي  ل�سرح  امل��راف��ق  وال��وف��د  الزعابي  بوعتابة  حممد  جا�سم 
معايري اجلودة وال�سالمة التي تتبعها املوؤ�س�سة خالل تطويرها للم�سروع 
الو�سول  وحتى  الإن�سائية  الأعمال  بداية  منذ  الإماراتي  ال�سلمي  النووي 
حمطات  خاللها  �ستنتج  التي  الت�سغيلية  املرحلة  لبدء  ال�ستعدادات  اإىل 
براكة الطاقة الكهربائية.وقال معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جمل�س 
ال�سلمي  النووي  “الربنامج  اإن  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اإدارة 
الطاقة  تنويع م�سادر  اأبوظبي من خالل  يدعم حتقيق خطة  الإم��ارات��ي 
حاوية  تركيب  ا�ستكمال  يعد  حيث  البعيد  امل��دى  على  القت�سادي  والنمو 
بنود  �سمن  والأخ��رية  الرابعة  للمحطة  البخار  ومولدات  الرابعة  املفاعل 

العقد الأ�سا�سي املوقع يف العام 2009 اإجنازا بالغ الأهمية«.

•• عجمان ـ الفجر 

يف  ع��ج��م��ان  اع��م��ال  ���س��ي��دات  ينظم جمل�س 
غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان معر�س 
وذلك  وعايده”  خم��ب��اه  م��ن  “خذ  عيدية 
وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  مع  بالتعاون 
 19 ال��ف��رتة م��ن  املعرفة يف عجمان خ��الل 
اإىل 21 اأغ�سط�س اجلاري  وذلك يف املركز 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ث��ق��ايف 

وتنمية املجتمع � عجمان.
اآل علي  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
ان  عجمان،  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�س  رئي�س 
امل��ع��ر���س ي��ع��د ق��ن��اة ف��ع��ال��ة ل��رب��ط �سيدات 
امل���ح���ل���ي مب�����ا يعزز  ب���امل���ج���ت���م���ع  الع�����م�����ال 

ال�سعوبات  وي��ذل��ل  مب�ساحلهن  الرت���ق���اء 
املختلفة  اأع���م���ال���ه���ن  يف  ت���واج���ه���ن  ال����ت����ي 
الزياء  م�ساركتهن  خ��الل  يعر�سن  بحيث 
وال��دخ��ون والعطور  ال��ي��دوي��ة  وامل�����س��غ��ولت 

واحللويات والك�س�سوارات.
واأكدت اأن املجل�س يعتمد تنفيذ �سل�سلة من 
ومنها  ال��ع��ام  م���دار  على  املتنوعة  امل��ع��ار���س 
معار�س اليوم الواحد اإ�سافة اإىل عدد من 
باحلدث  ترتبط  والتي  املو�سمية  املعار�س 
من  العديد  يف  امل�ساركة  وكذلك  واملنا�سبة 
الدولة مبا  م�ستوى  على  املتنوعة  املعار�س 
يعزز من خربات ع�سوات املجل�س �ساحبات 
توا�سل  قنوات  لهن  ويوفر  ب��داي��ات  رخ�س 
مبا�سرة مع اجلمهور ويفتح لهن منافذ بيع 

للمناف�سة  منتجاتهن  تطوير  من  متكنهن 
�سيدات  منتجات  ان  ب��الأ���س��واق.واو���س��ح��ت 
العمال امل�ساركة يف املعر�س تت�سم باجلودة 
التي  الكبرية  اخل���ربات  م��دى  تعك�س  التي 
وم�سرية  العمال،  �سيدات  بها  تتمتعن  بات 
ارتباطها  املنتجات  اأغ��ل��ب  مييز  م��ا  اأن  اإىل 
املحلي  بالرتاث  وارتباطها  بالهوية  الوثيق 
للتطور  مواكبتها  الع��ت��ب��ار  يف  الخ���ذ  م��ع 

احل�ساري.
اآم��ن��ة خليفة جهود  ال��دك��ت��ورة  وثمنت  ه��ذا 
كافة اجلهات امل�ساركة يف فعاليات ومبادرات 
املجل�س املتنوعة مبا يدعم �سيدات العمال 
ملنتجاتهن  ال�����رتوي�����ج  ع���ل���ى  وي�����س��ج��ع��ه��ن 
ا�ستقبال  خ��الل  م��ن  اعمالهن،  واإ���س��ت��دام��ة 

معار�س خا�سة ب�سيدات العمال ومتكينهن 
للعمالء  م��ب��ا���س��رة  منتجاتهن  ع��ر���س  م��ن 

وامل��راج��ع��ني مب��ا يدعم من��و اأع��م��ال �سيدات 
الأعمال وع�سوات املجل�س.

مليار درهم قيمة روؤو�ض اأموال ال�ضركات   87.1
املدرجة يف  " اأبوظبي لالأوراق املالية "

•• اأبوظبي- وام:

بلغت قيمة روؤو�س اأموال ال�سركات املدرجة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
87.1 مليار درهم مع نهاية العام 2016 وذلك ح�سب اأحدث الإح�ساءات 

الر�سمية.
اأموال  روؤو����س  اإج��م��ايل  من   41.2% نحو  على  البنوك  قطاع  وا�ستحوذ 
درهم  مليار   35.9 بلغت  وبقيمة  العا�سمة  �سوق  يف  امل��درج��ة  ال�سركات 
اأبوظبي  بنكي  ب��ني  الإن��دم��اج  عملية  قبل  وطنيا  بنكا   13 لنحو  تقريبا 

الوطني واخلليج الأول.
ويف ظل الثقل الكبري الذي يتمتع به القطاع البنكي فاإنه يعد من اأن�سط 
من  الأك����رب  الن�سبة  وي�ستقطب  امل����ايل  ال�����س��وق  ت��ع��ام��الت  يف  ال��ق��ط��اع��ات 
الإ�ستثمارات املوؤ�س�سية على وجه اخل�سو�س وذلك ف�سال عن وزنه العايل 

يف املوؤ�سر العام لل�سوق .
واأظهرت الإح�ساءات اأن روؤو�س اأموال �سركات قطاع الطاقة جاءت باملرتبة 
مليار   12.2 بنحو  العقار  قطاع  تالها  دره��م  مليار   13 وبقيمة  الثانية 
اأي�سا �سمن قائمة الأكرث ن�ساطا من حيث التعامالت  درهم و الذي يعد 

على اأ�سهمه يف ال�سوق املايل.
اأما على �سعيد قطاع الت�سالت فقد بلغ راأ�س مال ال�سركة الوطنية نحو 
8.696 مليار درهم يف حني بلغ روؤو�س اأموال �سركات قطاع ال�سناعة 7.8 
مليار درهم ثم جاء بعد ذلك قطاع التاأمني بنحو 3.1 مليار درهم وقطاع 

الإ�ستثمار واخلدمات املالية 2.6 مليار درهم.
و و�سلت روؤو�س اأمول ال�سركات املدرجة �سمن قطاع اخلدمات نحو 2.5 
مليار درهم فيما و�سلت بالن�سبة ل�سركات قطاع ال�سلع الإ�ستهالكية 1.3 

مليار درهم تقريبا.
�سركة مدرجة  اأي   2016 نهاية  ي�سهد حنى  العا�سمة مل  �سوق  اأن  يذكر 
القت�سادية  القطاعات  العديد من  وج��ود  يعني  ما  به  النقل  �سمن قطاع 

غري املمثلة يف ال�سوق املايل .
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املوؤمتر واملعر�ض البحري "ماراكاد 2017" 
يعلن عن اإطالق "منتدى رواد القطاع املالحي" 

خرباء: 260.7 مليار درهم حجم قطاع التجزئة يف الإمارات بحلول 2021

•• دبي-الفجر:  

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي، وزي����ر تطوير 
رئي�س  الإم����ارات،  دول��ة  يف  التحتية  البنية 
ل��ل��م��وا���س��الت الربية  ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة 
انطالق  ع����ن  الإع��������الن  مت  وال���ب���ح���ري���ة، 
ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة م���ن امل���ع���ر����س وامل���وؤمت���ر 
وال�����ذي  “ماراكاد2017”،  ال���ب���ح���ري 
ال���دويل  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  �سيعقد يف 
يومي الإثنني والثالثاء املوافق 30 و 31 
واملوؤمتر  املعر�س  وياأتي   .2017 اأكتوبر 
الدولية  للحملة  دع���م���اً  ال�����ذروة  وق���ت  يف 
ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات 
م��ن اأج����ل ح�����س��د ال��ت��اأي��ي��د وامل�����س��ان��دة مللف 
التنفيذي  املكتب  لع�سوية  ال��دول��ة  تر�سح 
يهدف  حيث  الدولية؛  البحرية  للمنظمة 
املنظمون للمعر�س واملوؤمتر من اختيارهم 
اأك��رب قدر ممكن  اإىل ح�سد  التوقيت  لهذا 
الدولة  ف��وز  ل�سمان  والتاأييد  الدعم  من 
للمنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ب��ع�����س��وي��ة 

البحرية الدولية.
يح�سر امل��وؤمت��ر وف���د رف��ي��ع امل�����س��ت��وى من 
املنظمة البحرية الدولية تراأ�سه الدكتورة 
مكتب  رئي�سة  لو�ست-�سيمين�سكا،  دوروت���ا 
ال�سوؤون  ق���ط���اع  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�������س���وؤون 
القانونية يف املنظمة، والذي يكر�س مكانة 
ال�سعيد  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��د  ك��م��ل��ت��ق��ى  امل���وؤمت���ر 
املنظمات  ب���اه���ت���م���ام  وي���ح���ظ���ى  ال��������دويل، 
وخزانات  ال��ع��امل��ي��ة  وال�����س��رك��ات  ال���دول���ي���ة 
ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  ومراكز  الأفكار 

يف القطاع املالحي.
الدكتور  م��ع��ايل  ���س��رح  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 

الهيئة  يف  اخ��رتن��ا  ل��ق��د  ق���ائ���اًل:  النعيمي 
والبحرية  الربية  للموا�سالت  الحتادية 
للمعر�س  ا�سرتاتيجيني  �سركاء  نكون  اأن 
2017 لأنه  م��اراك��اد  ال��ب��ح��ري  وامل��وؤمت��ر 
ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  �سميم  يف  ي�سب 
املقومات  على  ال�سوء  ت�سليط  ناحية  من 
يف  الإم�����ارات  دول���ة  متتلكها  ال��ت��ي  املتميزة 
جمال البنية التحتية والبيئة ال�ستثمارية 
امل��الح��ي��ة. ون��ث��م��ن غ��ال��ي��اً اجل��ه��ة املنظمة 
للموؤمتر ل�ست�سافتها وفداً رفيع امل�ستوى 
من املنظمة البحرية الدولية والذي نهتم 
كثب  ع��ن  ليعاين  خ��ا���س  ب�سكل  بح�سوره 
منظومتنا  له  و�سلت  ال��ذي  التطور  مدى 
املالحية، ويدرك ال�سبب الذي يدفع دولتنا 
اإىل الهتمام بالن�سمام للمكتب التنفيذي 
للمنظمة البحرية الدولية، وهو اأن الدولة 
متثل مركزاً دولياً للمالحة، ولديها قطاع 
ع��ري�����س م��ن امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات التي 
اإىل مركز �سناعة  اأن تو�سل �سوتها  تريد 

القرار البحري دولياً. 
الكبري  بال�سكر  نتوجه  معاليه:  واأ���س��اف 
�سام  �سركة  ل��دى  للموؤمتر  املنظم  للفريق 
للفعاليات، والذي اأظهر ب�سكل جلي مدى 
اخلربة املهنية وامل�ستوى الرفيع للعالقات 
يجعلنا  م��ا  ميتلكها،  التي  ال�سرتاتيجية 
�سمن  ت��اأت��ي  م��ن  الفعالية  ه��ذه  اأن  نعترب 
الفعاليات ال�سرتاتيجية الرئي�سة يف قطاع 
املالحة يف املنطقة. وقد �سهد قطاع النقل 
البحري يف الدولة تطوراً كبرياً وم�ستويات 
ثلثي  ي�سكل  اأن  ا�ستطاع  اأن���ه  حيث  عاملية 
عامة؛  اخلليج  منطقة  يف  البحري  النقل 
وهذا ما يوؤكد على ا�ستمرارية ريادة دولة 
الإم�������ارات ك���واح���دة م���ن ك���ربى ال�����دول يف 

القطاع البحري.

ورواد  القرار  ل�صناع  دولية  من�صة   
القطاع املالحي 

ال�سياغ،  ح�سام  الكابنت  اأو���س��ح  جهته  من 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل���ل���م���وؤمت���ر: ف����خ����ورون ب���اأن 
 ”2017 “ماراكاد  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة 
مثل  دول��ة  ان�سمام  وت�سجع  لت�سهد  ج��اءت 
الإم��ارات اإىل ع�سوية املكتب التنفيذي يف 
من  �سيزيد  ما  الدولية  البحرية  املنظمة 
تنوع امل�سهد املالحي، ويرثي اآليات �سناعة 
القرار املالحي ب�سكل اأكرب، لأننا اليوم اأمام 
لعب جديد يف ال�ساحة البحرية الدولية، 
جديدة  قيمة  �سي�سيف  اأن���ه  امل��وؤك��د  وم���ن 
الدولية.  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع��م��ل  لآل��ي��ة 
وذلك حر�سنا يف هذا العام اأن يكون املوؤمتر 
من�سة تفاعلية كبرية جتمع قادة ال�سناعة 
البحرية احلكومية واخلا�سة، الأكادمييات 
البحريني،  اخل���رباء  امل��رم��وق��ة،  البحرية 
احلكومية،  غ���ري  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ومطوري التكنولوجيات البحرية، �سركات 
واملكاتب  ال���ب���ح���ري  وال����ق����ان����ون  ال�����س��ح��ن 
الأعمال  بتطوير  اخل��ا���س��ة  ال���س��ت�����س��اري��ة 
دون اإغفال امل�ساركة املتميزة ملجتمع مالك 

ال�سفن وم�سغلي املوانئ.
اإجراوؤه  مت  الذي  ال�سامل  التطوير  وحول 
ع��ل��ى ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��م��وؤمت��ر واملعر�س 
�سرحت   ،”2017 “ماراكاد  ال��ب��ح��ري 
الدكتورة عليا احل�سني، املدير العام ل�سركة 
“�سام للفعاليات” املنظمة للحدث: “نحن 
املوؤمتر  ان��ط��الق  ومنذ  ال���دوام  على  نعمل 
للم�ساركني  ك��ب��ري  ب�سكل  ال���س��ت��م��اع  ع��ل��ى 
ر���س��د مالحظاتهم  اأج����ل  م��ن  امل���وؤمت���ر  يف 

فعالياته  وت��ع��زي��ز  ل��ت��ط��وي��ره  واأف���ك���اره���م 
وحتقيق اأعلى قدر ممكن من امل��ردود لكل 
ال�سرتاتيجيني،  وال��رع��اة  امل�ساركني  م��ن 
هي  بها  قمنا  التي  الأوىل  اخلطوة  فكانت 
يتناولها  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات  ن��ط��اق  تعميم 
البحرية  امل��ج��الت  ك��اف��ة  لت�سمل  امل��وؤمت��ر 
وعدم ح�سرها يف املجال الأكادميي فقط، 
ك��م��ا رك��زن��ا ع��ل��ى ط���رح ال��ع��دي��د م��ن اأوراق 
التقنيات  اأح����دث  ت�ستعر�س  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
الذكية يف امل��ج��ال امل��الح��ي وت��اأث��ريه��ا على 
التجارية  ث��م  وم��ن  الت�سغيلية  العمليات 

لل�سركات املالحية«.
القيمة  اأن  غري  عليا:  الدكتورة  واأ�سافت 
الأه����م ال��ت��ي ن��ع��ت��رب اأن��ن��ا ن��ق��دم��ه��ا للرعاة 
وامل�ساركني  رئي�س  ب�سكل  ال�سرتاتيجيني 
القطاع  رواد  “منتدى  اإط���الق  ه��و  كذلك 
املالحي” والذي يحول املوؤمتر اإىل من�سة 
التجارية وتبادل  للتعارف وبناء العالقات 
م��ن �سناع  امل�����س��ارك��ني  ب��ني  ال��ف��ر���س فيما 
القرار ورجال الأعمال البحريني، وبذلك 
ع��ل��ى مدار  امل���وؤمت���ر مم��ت��داً  ت��اأث��ري  ي�سبح 
مالحي  مب��ه��رج��ان  اأ���س��ب��ه  وي�سبح  ال��ع��ام، 
�سنوي ي�ساعد ال�سركاء على تو�سيع قاعدة 

عمالئهم وتعزيز فر�سهم الت�سويقية.

م�صاركات فعالة
ال�سركات  غ��ال��ب��ي��ة  م�����س��ارك��ة  ع��ن  وف�����س��اًل 
قطاع  يف  املنطقة  يف  القيادية  واملوؤ�س�سات 
امل���الح���ة، ���س��ي��ح��ظ��ى امل���وؤمت���ر ب��دع��م كبري 
كل  قبل  امل�ستوى من  رفيع  وفد  وم�ساركة 
ال�سعودية  للموانئ  العامة  املوؤ�س�سة  م��ن 
“ت�سنيف”  للت�سنيف  الإم������ارات  وه��ي��ئ��ة 
وموانئ اأبوظبي وموانئ دبي العاملية ومركز 

والأكادميية  البحري  للتحكيم  الإم����ارات 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��اأه��م��ي��ة احلدث  منهم  اإمي���ان���اً  ال��ب��ح��ري؛ 
املهنية  ب��ال��ك��وادر  البحري  القطاع  رف��د  يف 
املوؤهلة ودعم الراأ�سمال الب�سري ومناق�سة 
القطاع. يف  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  اأه��م 

تعقيباً على امل�ساركة، اأو�سح ال�سيد حممد 
العام  وامل��دي��ر  الأول  الرئي�س  نائب  املعلم، 
الإمارات  اإقليم  العاملية-  دبي  موانئ  لدى 
التنفيذي  لدى  املنطقة احلرة  والرئي�س 
هام  دور  البحرية  لل�سناعة  ع��ل��ي:  جلبل 
املجتمعات  وتنمية  الب�سر  يف حت�سني حياة 
املحلية وحماية البيئة. و ي�سرفنا يف موانئ 
دبي العاملية – اإقليم الإمارات اأن نت�سارك 
الأهداف  لتعزيز هذه   2017 مع مراكاد 
�سعداء  اأجل م�ستقبل م�ستدام. ونحن  من 
هذا  وق��ادة  الت�سريعات  �سناع  كبار  ل��روؤي��ة 
ال��ق��ط��اع جم��ت��م��ع��ني م��ع��اً ل��ل��ح�����س��ول على 
احللول التي مت�ّسنا جميعاً، حيث نت�سارك 

جميعا يف هذه امل�سوؤولية . 
ثروتنا  ه���م  “موظفونا  امل��ع��ل��م  واأ����س���اف   
حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  دب���ي  م��وان��ئ  يف  الرئي�سية 
الب�سري يف  املال  راأ���س  ا�سرتاتيجية  ت�سمل 
والتدريب  ال��ب��ح��ري  التعليم  موؤ�س�ستنا: 
الب�سرية.  التنمية  يف  امل�ستمر  وال�ستثمار 
اخلربات  لتبادل  فر�سة   2017 وماراكاد 

مع قادة ال�سناعة البحرية«.
جدير بالذكر اأن املوؤمتر هذا العام �سيناق�س 
مدى  اأهمها  عديدة،  ا�سرتاتيجية  ق�سايا 
ن�����س��ج امل��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
دولة الإمارات واملنطقة، اإ�سافة اإىل تاأثري 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال�����س��ن��اع��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 

خمتلف املجالت.

•• ابوظبي-وام: 

ي���ع���د ق����ط����اع جت�������ارة ال���ت���ج���زئ���ة يف دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة اأحد اأهم عوامل 
الزده��������ار الق���ت�������س���ادي، واأ����س���ب���ح نقطة 
اإىل  ال�ساعية  العاملية  لل�سركات  ان��ط��الق 
انطالقاً  املنطقة ككل  حتقيق جناحات يف 
من دول��ة الإم���ارات، وذل��ك و�سط توقعات 
البالد  القطاع يف  تقارير عاملية بنمو هذا 
مبعدل �سنوي مركب قدره %4.9 لي�سل 
اإىل 71 مليار دولر 260.7 مليار درهم 

بحلول العام 2021.
وتاأتي هذه التوقعات الإيجابية لنمو قطاع 
جتارة التجزئة احليوي يف الإم��ارات على 
ال�سرق  ال��ت��وت��رات يف منطقة  م��ن  ال��رغ��م 
القت�سادي،  والتباطوؤ  واخلليج  الأو���س��ط 
ال����ذي دف��ع��ه ان��خ��ف��ا���س اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط يف 
الدولر  قيمة  وارت��ف��اع  املا�سيني  العامني 

مقابل باقي العمالت الأجنبية.
وهناك عدة عوامل ت�ساهم يف ازدهار قطاع 
جتارة التجزئة يف الإمارات منها الطبيعة 
حد  على  واملقيمني  للمواطنني  ال�سرائية 
�سواء ومنط احلياة الذي يعي�سونه، حيث 
امل�ستوى  ع���ايل  ح��ي��اة  ب��اأ���س��ل��وب  يتمتعون 
مقارنة بغريهم من �سعوب املعمورة وهذا 
ي�ساعد ب�سكل كبري يف ازدهار هذا القطاع 

احليوي يف دولة الإمارات.
اأخ������رى حميطة  ع���وام���ل  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا 
بالأفراد ت�ساهم ب�سكل كبري يف ازدهار هذا 
حمال  ك��رثة  يف  وتتمثل  احل��ي��وي  القطاع 
البيع بالتجزئة يف الدولة وانت�سار املراكز 
ال��ت��ج��اري��ة يف اأن��ح��اء الإم�����ارات ك��اف��ة التي 
العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ت�ستقطب 
الكبرية، اإ�سافة اإىل البنية التحتية عالية 
امل�ستوى والت�سهيالت التي تقدمها حكومة 
واأ�ساحب  للم�ستثمرين  الإم�����ارات  دول���ة 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ل��ي��ت��خ��ذوا م��ن دولة 

الإمارات مقاراً لفروعهم.
املهم  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  على  ن��ع��رج  يلي  وفيما 
ال��ذي يعد اأح��د حمركات قاطرة النمو يف 
الدولة ب�سيء من التف�سيل ونتعرف على 
دوره يف رفد ودعم اقت�ساد دولة الإمارات 
العربية املتحدة، اإ�سافة اإىل مكانة الدولة 
من  ال����ع����امل  دول  ب����ني  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا  يف 
القت�ساديني  الباحثني  اآراء  ر�سد  خ��الل 

واخلرباء يف هذا املجال.
الباحثة  ر�����س����وان  ر�����س����وى  اأك�������دت  ف���ق���د 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  الق��ت�����س��ادي��ة 
املتحدة حتتل موقعاً مثالياً اآمناً لالأعمال، 
جمال  يف  ورائ���دة  مرموقة  وجهة  وتعترب 
جت�������ارة ال���ت���ج���زئ���ة، ف���ق���د ح���ق���ق���ت خالل 
اأ�سهم  م�ستداماً  من���واً  املا�سية  ال�����س��ن��وات 
الكربى  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات  ج����ذب  يف 
واحتفظت  ال���ت���ج���زئ���ة،  جت������ارة  ع�����امل  يف 
عاملياً  ال�������س���اب���ع���ة  ب���امل���رت���ب���ة   2016 يف 
العاملي  التجزئة  موؤ�سر  يف  عربياً  والأوىل 
 The 2016 Global Retail«
 .»Development Index
التوترات يف  اأنه على الرغم من  واأ�سافت 
منطقة ال�سرق الأو�سط واخلليج والتباطوؤ 
نتيجة  املنطقة،  ت�سهده  الذي  القت�سادي 
ان��خ��ف��ا���س اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط وارت���ف���اع قيمة 
امل��ا���س��ي يف م��ق��اب��ل باقي  ال���ع���ام  ال������دولر 
اآثاره  انعك�ست  وال��ذي  الأجنبية  العمالت 
على اأوروب����ا واآ���س��ي��ا ورو���س��ي��ا وام��ت��دت اإىل 
للدولة  الوافدة  ال�سياحة  اأعداد  انخفا�س 
ف��اإن ذلك مل يوؤثر على  املناطق،  من هذه 
الذي  ال��دول��ة  يف  التجزئة  ق��ط��اع  جاذبية 
 56.6 ن���ح���و   2016 يف  ق��ي��م��ت��ه  ب��ل��غ��ت 
�سنوياً  من��واً  بذلك  لي�سجل  دولر،  مليار 
من   11% بنحو  واأ�سهم   ،4.9% ق��دره 
للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  اإج��م��ايل 

يف 2016.
واأو�سحت ر�سوى ر�سوان اأن قطاع جتارة 
يف  من��واً  القطاعات  اأ���س��رع  ميثل  التجزئة 
دولة الإمارات العربية املتحدة، موؤكدة اأن 
القطاع  جن��اح  يعك�س  التجزئة  قطاع  منو 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي ب����الإم����ارات ن��ت��ي��ج��ة تزايد 
التجارة اخلارجية غري النفطية للبالد يف 
جميع القطاعات القت�سادية بواقع 416 
مع  يتما�سى  مب��ا   2016 يف  دولر  مليار 
روؤية الإمارات 2021 التي تهدف لزيادة 

التنويع القت�سادي بعيداً عن النفط.
ال��رتاج��ع عن  الرغم من  اإن��ه على  وقالت 
اإن�ساء م��ول العامل يف دب��ي ال��ذي ك��ان من 
م��رك��ز جت����اري يف  اأك����رب  اأن ي�سبح  امل��ق��رر 
العامل، وال�ستعا�سة عنه بتق�سيم امل�ساحة 
جتارية  مراكز  ثالثة  على  له  املخ�س�سة 
خم��ت��ل��ف��ة، ف����اإن ذل���ك مل ي��وؤث��ر ع��ل��ى زخم 
مهرجانات الت�سوق يف دبي وجاذبية مراكز 

الت�سوق يف الدولة ب�سكل عام وهو ما جتلى 
بو�سوح يف اأكتوبر املا�سي بعد افتتاح اأكرب 
الإطالق  على  والأول  اآب��ل  ل�سركة  متجر 
جنحت  كما  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف 
التعاون  يف  و�سلهوب  الفطيم،  جمموعة 
الرائد  روبن�سون  متجر  ل�ستقدام  �سوياً 
مركز  اإىل  �سنغافورة  يف  الأزي����اء  ع��امل  يف 
دب��ي. وذك��رت ر�سوان  �سيتي يف  في�ستيفال 
اأنه نتيجة لكل ما �سبق كان من الطبيعي 
اأن حتتل الإمارات املرتبة 21 وفق موؤ�سر 
املبا�سرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ال��ث��ق��ة 
 Foreign Direct  2017 ل��ع��ام 
 Investment Confidence
الأ�سواق  ع��ل��ي��ه  تهيمن  ال����ذي   Index
اإيه  �سركة  ت�سدره  ال��ذي   ، فقط  املتقدمة 
تي ك��ريين، ول توجد به اأي��ة دول��ة عربية 
الدولة  اأن جن��ح��ت  ب��ع��د  الإم������ارات  ���س��وى 
احلفاظ  يف  املميزة  اأعمالها  بيئة  بف�سل 
ال�ستثمارات  م��ن  منتظمة  تدفقات  على 
الأجنبية املبا�سرة خالل ال�سنوات اخلم�س 
تدفقات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  امل���ا����س���ي���ة، 
الواردة  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
و2015   ،2014 ع��ام��ي  خ��الل  ل��ل��دول��ة 
حققت  ح���ني  يف  دولر،  م��ل��ي��ار   11 ن��ح��و 
2016 منواً  يف  اجل��دي��دة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
 129 اأ�سعاف بعد اإطالق  جتاوز الثالثة 
الثالثة  الأع����وام  خ��الل  ج��دي��داً  م�سروعاً 
املا�سية. واأعربت الباحثة القت�سادية عن 
النقد  �سندوق  لتقديرات  وفقاً  توقعاتها 
الإماراتي  الق��ت�����س��اد  يحقق  ب���اأن  ال���دويل 
العام،  %2.5 خ��الل ه��ذا  ي��ت��ج��اوز  من���واً 
مزيداً  التجزئة  جت��ارة  قطاع  ي�سهد  واأن 
م��ن ال��زخ��م والإجن�������ازات، خ��ا���س��ة يف ظل 
الت�سريعية  الأط����ر  يف  امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر 
التطوير  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  للدولة، 
تتبناها  ال���ت���ي  وال����س���ت���دام���ة  والب���ت���ك���ار 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  حكومة 
ال��ت��ي وب����ال ���س��ك ���س��ت��ع��زز م��ك��ان��ة الدولة 
وجاذبيتها يف �سوق الأعمال العاملي وحتفز 
وقالت  الأج��ن��ب��ي��ة.  ال�ستثمارات  تدفقات 
اإن����ه يف ه����ذا ال�����س��ي��اق، ف����اإن ق��ط��اع جتارة 
التجزئة يف الإمارات ي�سكل نقطة انطالق 
رئي�سية بالن�سبة لل�سركات العاملية الرامية 
لتطبيق خططها التنموية يف املنطقة، مما 
ي�سهم يف دعم خطط البالد لتحقيق منو 

على  مت�ساعد  اقت�سادي  وتطور  م�ستدام 
الرغم من التحديات ال�سعبة التي تواجه 

املنطقة.
من جانبه اأكد الدكتور التيجاين عبداهلل 
ب���در امل�����س��ت�����س��ار الق��ت�����س��ادي واخل���ب���ري يف 
ارتفاع جتارة  موؤ�سر  اأن  ال�سناعي  القطاع 
اأ�سياء  ع��دة  يعرب عن  ع��ام  ب�سكل  التجزئة 
الهيكل  يف  ال��ت��وازن  منها  لل�سوق  بالن�سبة 
القطاعات  ب����ني  وال���ت���ن���اغ���م  الإن����ت����اج����ي 
الإنتاجية املختلفة، اإ�سافة اإىل ال�ستغالل 
اأدق  ب��ع��ب��ارة  اأو  الإن���ت���اج،  لعنا�سر  الأم��ث��ل 
ارتباط ال�سبكة الإنتاجية ببع�سها البع�س 
ب�سورة  ال�����س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ب��ه��دف 
وارتفاع  لل�سعلة،  ت��ك��دي�����س  دون  منظمة 
وعن  امل�ستهلكني  ل��دى  ال�سرائية  ال��ق��وى 
الأ�سواق  وانفتاحه على  ال�سوق  ديناميكية 

العاملية.
واأو�سح اأن هذا املوؤ�سر يعرب اأي�ساً عن ربط 
الأخرى  التجزئة باخلدمات  قطاع جتارة 
املكملة لها خا�سة خدمات قطاع ال�سياحة 
ذلك  على  ومثال  “الدليفري”  والت�سليم 
ارتفاع جتارة التجزئة يف كل من بريطانيا 
و���س��ن��غ��اف��ورة وت��اي��ل��ن��د، ح��ي��ث و���س��ل قطاع 
اأكرث  اإىل  ال���دول  ه��ذه  التجزئة يف  جت��ارة 
من 15 % من الناجت املحلي لهذه الدول، 
ال�ستجابة  على  فيها  ال�سوق  ملقدرة  نظراً 
لطلبات امل�ستهلكني وفق اأذواقهم املختلفة 
امل��ن��ا���س��ب��ني، م�سرياً  وال�����س��ع��ر  وب��ال�����س��رع��ة 
المارات  يف  القت�سادي  النتعا�س  اأن  اإىل 
العربية املتحدة �ساهم يف دعم قدرة ال�سوق 
امل�ستهلكني  على ال�ستجابة لتلبية طلبات 
على اأر�س الدولة من املواطنني واملقيمني 

وال�سائحني والزوار على حد �سواء.
واأك������د ال���دك���ت���ور ال��ت��ي��ج��اين ع���ب���داهلل اأن���ه 
الأ�سياء  ه��ذه  كل  اأن  �سبق جند  ملا  بالنظر 
تنطبق متاماً على ال�سوق يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ال���ت���ي ت�����س��ه��د ازده������ارا 
اقت�سادياً يف جميع املجالت، ل�سيما قطاع 
جتارة التجزئة الذي يعترب من املحركات 
ال��دول��ة، ما  ل��ق��اط��رة النمو يف  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ي��ع��رب وب��ك��ل و����س���وح ع���ن ر����س���ادة اخلطط 
والتخطيط  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  تنفذها  ال��ت��ي 
القت�سادي املتوازن الذي يلبي احتياجات 

الدولة القت�سادية.
الغيطاين  اإبراهيم  اأك��د  فقد  ناحيته  من 

امل�ستقبل  م��رك��ز  الق��ت�����س��ادي يف  ال��ب��اح��ث 
اأن  امل���ت���ق���دم���ة  ل����الأب����ح����اث وال�����درا������س�����ات 
ق��ط��اع جت���ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف الإم������ارات يعد 
القت�ساد  الأ���س��ا���س��ي��ة يف  ال��ق��ط��اع��ات  اأح���د 
الإم�����ارات�����ي، ح��ي��ث ي�����س��اه��م وح����ده بنحو 
املحلي  ال�����ن�����اجت  اإج������م������ايل  م�����ن   11%

الإجمايل.
اإن ق��ط��اع جت���ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف دولة  وق���ال 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ا���س��ت��ط��اع اأن 
املا�سية  ال�سنوات  يف  قوية  مبعدلت  ينمو 
بنهاية  دولر  مليار   56.6 قيمته  لت�سل 
عام 2016 بدعم من منو مبيعات مراكز 
والناجمة عن  التجزئة  الت�سوق وحمالت 
بالإ�سافة  الوافدين  ال�سياح  اأع��داد  ارتفاع 
يف  امل��ت��ع��ددة  الت�سوق  فعاليات  انت�سار  اإىل 

خمتلف اإمارات الدولة وعلى مدار العام.
ال��ب��اح��ث الق��ت�����س��ادي يف مركز  واأو����س���ح 
املتقدمة  وال��درا���س��ات  لالأبحاث  امل�ستقبل 
القطاع  البارزة يف هذا  الجتاهات  اأن من 
يف الآون�����ة الأخ�����رية ان��ت�����س��ار ال�����س��راء عرب 
تدريجياً  الثقة  يكت�سب  ال��ذي  الإن��رتن��ت، 
من قبل العمالء، م�سرياً اإىل اأنه يف العام 
الإلكرتونية  التجارة  ا�ستحوذت  املا�سي، 
الكلية  امل��ب��ي��ع��ات  اإج���م���ايل  %3 م��ن  ع��ل��ى 
هذا  ي�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ب����الإم����ارات، 
اجل��ان��ب م��ن ه���ذا ال��ق��ط��اع من����واً اأك����رب يف 
انت�سار  م���ع  ���س��م��ي��ا  ل  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����س��ن��وات 
امل��ن�����س��ات ال��ت��ج��اري��ة الإل��ك��رتون��ي��ة. ولفت 
ال��واع��دة لقطاع  الآف��اق  اأن  اإىل  الغيطاين 
الإم����ارات خالل  التجزئة يف دول��ة  جت��ارة 
ال�سركات  ����س���ت���غ���ري  امل���ق���ب���ل���ة  ال�������س���ن���وات 
لتجارة  امل�ساحات  م��ن  م��زي��د  لتخ�سي�س 
ت�سهد  ب��اأن  توقعاته  عن  معرباً  التجزئة، 
األف مرت مربع   717 اإ�سافة حوايل  دبي 
بحلول  اجل��دي��دة  التجزئة  م�ساحات  م��ن 
ت�سهد  اأن  ي��ت��وق��ع  ب��ي��ن��م��ا   ،2018 ع����ام 
اأبوظبي زيادة 467 األف مرت مربع خالل 

نف�س الفرتة.
اأن بف�سل منو املعرو�س يف حمالت  وذكر 
زيادة  ع��ن  ي��ع��رب  وال����ذي  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع 
اأن ينمو  املتوقع  حمتملة يف الطلب، فمن 
�سنوي  التجزئة مبعدل منو  قطاع جت��ارة 
مركب قدره %4.9 لي�سل اإىل 71 مليار 
ليوور  بيانات  وف��ق   2021 بحلول  دولر 

مونيتور اإنرتنا�سونال. 

مليون درهم ت�ضرفات   341
العقارات يف دبي

•• دبي-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي و الأمالك يف دبي ام�س اأكرث 
من 341 مليون درهم.

فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 149 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم منها 
132 مبايعة لل�سقق و  و  39 مليون درهم  17 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 

الفلل بقيمة 212 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة الرب�ساء 
ال�سيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره��م  ماليني   6 بقيمة  مبايعة  تليها  الثانية 
الرب�ساء  منطقة  يف  دره��م  ماليني   4 بقيمة  مبايعة  ثم  را�سد  بن  حممد 

جنوب الرابعة.
وت�سدرت منطقة معي�سم الأول املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
7 مبايعات بقيمة 10 ماليني درهم تلتها منطقة �سيح �سعيب 1 بت�سجيلها 
مبايعتني بقيمة مليوين درهم وثالثة يف ور�سان الأوىل بت�سجيلها مبايعة 

واحدة بقيمة مليوين درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 
 7 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  خليفة  برج  مبنطقة  دره��م  مليون 
ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي واأخريا مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم 

يف منطقة برج خليفة.
وت�سدرت منطقة اخلريان الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
والفلل اإذ �سجلت 17 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم تلتها منطقة مدينة 
اخلليج  يف  وثالثة  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعة   16 بت�سجيلها  املطار 

التجاري بت�سجيلها 15 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.
اأرا�س  ره��ن   13 منها  دره��م  مليون   90 قدرها  قيمة  الرهونات  و�سجلت 
بقيمة 30 مليون درهم و 47 رهن فلل و�سقق بقيمة 60 مليون درهم و 
كان اأهمها مبنطقة مر�سى دبي بقيمة 11 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

الرب�ساء جنوب الثانية بقيمة 8 ماليني درهم.

ا�ضتمرار الرت�ّضح لـ  "جائزة دبي لل�ضياحة 
امل�ضتدامة2017 " حتى 14 �ضبتمرب

•• دبي-الفجر: 

املن�ساآت  لل�سياحة”،  “دبي  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  دع��ت 
الفندقية واملوؤ�س�سات العاملة يف قطاع ال�سيافة اإىل �سرعة تقدمي م�ساركاتهم 
2017، والتي تعترب ج��زءاً من  لعام  امل�ستدامة”  لل�سياحة  “جائزة دبي  يف 

مبادرة “دبي لل�سياحة امل�ستدامة«. 
وتهدف اجلائزة اإىل ت�سجيع وتكرمي تلك اجلهات التي تطّبق اأعلى معايري 
فاعل  ب�سكل  ت�ساهم  وال��ت��ي  وامل��ي��اه،  الطاقة  ا�ستهالك  لرت�سيد  ال�ستدامة 
الأمثل  ال�ستخدام  على  واحل��ر���س  البيئة  جت��اه  املهني  بالوعي  الرت��ق��اء  يف 
https://الإلكرتوين املوقع  عرب  امل�ساركات  اإر���س��ال  وبالإمكان  مل��وارده��ا. 
املقبل،  �سبتمرب   14 يوم  اأق�ساه  موعد  يف   dst.dubaitourism.ae
و�سيتم الإعالن عن الفائزين باجلائزة يف حفل خا�س يقام يف منت�سف �سهر 
نوفمرب. وتتكّون اجلائزة التي مت اإطالقتها هذا العام من 20 فئة، منها 13 
�سة لتكرمي جهود  جائزة رئي�سية مُتنح للمن�ساآت ال�سياحية، و7 جوائز خم�سّ
معايري  تطبيق  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهموا  ممن  القطاع،  يف  العاملني  الأف���راد 

الإ�ستدامة، وجنحوا يف اإحداث التغيري املطلوب يف املن�ساآت التابعني لها. 
ومت ت�سميم معايري اجلائزة لرتتقي اإىل م�ستوى التحديات املن�سو�س عليها 
انبعاثات الكربون ال�سادرة عن املجل�س الأعلى  اإ�سرتاتيجية دبي خلف�س  يف 
 16% بن�سبة  الكربونية  النبعاثات  خف�س  اإىل  والرامية  دب��ي،  يف  للطاقة 
للتنمية  الإم����ارات  اإ�سرتاتيجية  اجل��ائ��زة  ت��دع��م  كما   .2021 ع��ام  بحلول 
اخل�سراء، الهادفة اإىل بناء نظام اقت�سادي يتمحور حول معايري ال�ستدامة. 
وجميعها مبادرات تتوافق مع خطة دبي 2021، واإ�سرتاتيجية دبي املتكاملة 
العتبار  بعني  تاأخذ  معايري  وفق  امل�ساركات  حتكيم  2030.و�سيتم  للطاقة 
ال�سرتاتيجيات واملبادرات الت�سغيلية التي تطبقها املن�ساآت ال�سياحية، والتي 
تتكون من  خ��الل جلنة حتكيم  مقايي�س حم��ددة من  مقابل  تقييمها  �سيتم 
خ���رباء يف جم���ال ال���س��ت��دام��ة مي��ث��ل��ون جم��م��وع��ة م��ن امل��وؤ���س�����س��ات والهيئات 

املعنية. 

مليار درهم جتارة اأبوظبي من احلديد   6.8
والأملنيوم والنحا�ض خالل 4 �ضهور

•• اأبوظبي -وام: 

مليار   6.8 والنحا�س  والأملنيوم  احلديد  من  اأبوظبي  جت��ارة  قيمة  بلغت 
درهم خالل الثلث الأول من العام اجلاري بنمو ن�سبته %15.6 مقارنة 

. مع الفرتة نف�سها من العام 2016 
اح�ساء  مركز  عن  ال�سادرة  ل��الأرق��ام  وفقا  الثالثة  املعادن  جت��ارة  و�سكلت 
التي  النفطية  غري  الكلية  جتارتها  اجمايل  من   11.6% نحو  اأبوظبي 
عربت منافذ الإمارة خالل الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري والتي 

بلغت قيمتها 58.2 مليار درهم.
وتف�سيال فقد بلغت قيمة جتارة اأبوظبي من النحا�س مع نهاية �سهر اأبريل 
املا�سي 3.1 مليار درهم بنمو ن�سبته %4 مقارنة مع الفرتة نف�سها من 

العام 2016 التي و�سلت فيه اىل 2.98 مليار درهم .
خالل  دره��م  مليار   1.4 قيمتها  بلغت  فقد  احل��دي��د  جت��ارة  �سعيد  وعلى 
الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري بنمو ن�سبته %16.6 مقارنة مع 

1.2 مليار درهم يف فرتة الر�سد نف�سها من العام 2016 .
وفيما يخ�س جتارة اأبوظبي من الأملنيوم فقد بلغت خالل الأ�سهر الأربعة 
الأوىل من العام اجلاري 1.3 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم يف 

الفرتة نف�سها من عام 2016.
ي�سار اإىل اأن هذه الأرقام ت�سمل فقط قيمة التجارة ال�سلعية غري النفطية 
التي دخلت من املنافذ الربية والبحرية واجلوية لإمارة اأبوظبي لذا فاإنها 
ل متثل كل جتارة الإم��ارة غري النفطية مع العامل اخلارجي اإذ اأن هناك 
اأنها ل  جانبا من ه��ذه التجارة يتم عرب منافذ الإم���ارات الأخ��رى .. كما 

ت�سمل جتارة اأبوظبي الداخلية مع الإمارات الأخرى .
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2977  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  احلدائق  لتجميل  الرئي�سي  عليه/١-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/٦/١٢ يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/جا�سم الدين ابو القا�سم بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)١٢٨٥٤ درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2484  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  للمقاولت  انترينا�سيوال  كون�سوليدايتد  عليه/١-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   ٢٠١7/7/٤ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ك�سمري�سينغ �سارموخ �سينغ بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )٩٨٠٦ درهما( وبقيمة تذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكون قد التحق 
بالعمل لدى رب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�ساريف والر�سوم واعفت املدعي من 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2492  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- جي دبليو ا�س خلدمات متابعة املعامالت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/7/٢٥ يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/رامي حممد عبدالعزيز احمد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
ال�سياحية  الدرجة  للمدعي مبلغا وقدره )٣٢.٠٠7 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه على 
او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2975  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  احلدائق  لتجميل  الرئي�سي  عليه/١-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/7/٤ يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ع�سمت اهلل خان عبداهلل خان بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
او  عينا  ال�سياحية  ال��درج��ة  على  موطنه  اىل  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م(   ١٠٢٠٠( مبلغ 
املدعي  والزمت  اخر  يلتحق بخدمة رب عمل  نقدا ما مل  تنفيذ احلكم  قيمتها وقت 
عليها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2974  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/١- الرئي�سي لتجميل احلدائق �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  �ساه  �سيد  �ساه  املدعي/زمان  ان 
املدعى  بالزام  �ساه  �سيد  �ساه  ل�سالح/زمان  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   ٢٠١7/7/١١
او ما  ع��ودة اىل وطنه عينا  دره��م( وتذكرة  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )١٠٣7١  ب��اأن  عليها 
اخر  �ساحب عمل  بخدمة  التحق  قد  يكن  ما مل  دره��م(   ٢٠٠٠( نقدا مببلغ  يقابلها 
والزمتها املنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5625  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ريت�سموند لل�سقق الفندقية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / في�سل معني معني خان خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)77٥٢٠ دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ 
وحددت    MB171189460AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:٢٠١7/٩/١١ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6089  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مطعم ومقهى بانو�س �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / يا�سر ابراهيم حفيظ اخرت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )٢٠٠٠  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)٢٢٠٠٠  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB167436296AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:امل��واف��ق:٢٠١7/٩/١١ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة جل�سة يوم الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4721  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ا�سامة للنقل الربي العام ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي / خالد علي ابوعره  قد 
درهم(  ع��وده مببلغ )٢٠٠٠  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)٣٥٤٠٠  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB172699851AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:امل��واف��ق:٢٠١7/٩/١١ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة جل�سة يوم الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4571  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�سبوتل�س وينغر خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / جونا باكاين كاولينج  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)٢٦٨٣7 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )٣٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170364519ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:امل��واف��ق:٢٠١7/٩/١٨ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة جل�سة يوم الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2476  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / ١-  ادي��ل��ف��ا ال��ف��اري��ز جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك 
اأقام عليك  اآل علي قد  ابوظبي التجاري - فرع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
درهم   )٣7٤٦٩٤.٩٣( وق��دره  مببلغ   عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف اتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
املوافق  الح��د  يوم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم 
اأو  ٢٠١7/٨/٢٠ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/406  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-نيوورلد انف�ستمنت�س ليمتد �س.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /  مرت�سي ها�سم علوي ها�سم وميثله:اأحمد ح�سن علي ها�سم  
بالت�سامم  عليهم  املدعى  باإلزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
والت�سامن بدفع مبلغ وقدره )٢١٠7٤٨٣٥ درهم( وتعوي�س قدره )١٥٠٠٠٠٠٠( 
درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �س   ١١.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٨/٢٣ امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/436  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / ١-مانويل ريبوياكو راجا�سا ٢- لوفيليندا اباندا راجا�سا جمهول حمل 
���س.م.ع وميثله:حممد عبدامللك  ال�سالمي  الم��ارات  املدعي /م�سرف  ان  القامة مبا 
م�سطفى اهلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهما مببلغ 
وقدره )٩٥١.7٦١.١٨ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٩% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام بال�سافة اىل ف�سخ اتفاقية الجارة مع حفظ كافة احلقوق 
للمدعي ب�سائر انواعها مبايف ذلك ما ي�ستجد وي�ستحق من اق�ساط اجرة. وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق ٢٠١7/٨/٢١ ال�ساعة ١١.٠٠ �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2034 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  البلو�سي  ح�سن  ح�سني  ب��در  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
لال�ستثمار  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/امل�����س��رف  ط��ال��ب  ان  الق���ام���ة مب��ا 
وال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة )امل�����س��رف( - ف��رع ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)٣١٤٥٤7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2391  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
يف   ٢٠١7/٦/١٩ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
باأن توؤدي  بالزام املدعى عليها  املذكورة اعاله ل�سالح/غالم ح�سني اهلل ديتا   الدعوى 
للمدعي مبلغ )7.٢٦٦ درهم( وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عني او 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
املدعي من ن�سيبه ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4610  عمايل جزئي

�س.ذ.م.م   املعامالت   وتخلي�س  للطباعة  ال�سريع  ١-الختيار   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ايرين براجا بينيدا  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)٣٨٦٥١ درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171263673AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س مبكتب  امل���واف���ق:7/٩/٢٠١7  ي��وم اخلمي�س  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6672  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مطعم ومقهى جام جم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

�سيلفريو فيلوريا ميندوزا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )١٨٩١٦ درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )١٤٠٠ درهم( وبالر�سوم 
وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE174887239MB  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   ٠٨.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٨/٣٠ املوافق  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6396  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-هوم دي كري ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد ندمي حممد �سديق  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٣٠٥٢٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
ال�سكوى:MB174922592AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق ٢٠١7/٩/١١ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6643  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-م���ق���ه���ى ���س��ي��ورو���س ب����اي م���ا����س���ون جم���ه���ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف���ريوز نالو ب��وراب��ات��ي��ل  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   ٥٥٨٢٥( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
امل��ح��ام��اة رقم  ع���ودة مببلغ )٣٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
ال�سكوى:mb17499648ae  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   ٠٨.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٨/٢١
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7562  عمايل جزئي
امل����ب����اين جم����ه����ول حمل  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ع���ل���ي���ه / ١-ال�������س���ن���اف���ر  امل����دع����ي  اىل 
اأق����ام عليك  ق��د  ب��اي��ن��و���س��ا   ك��ا���س��رتو  امل��دع��ي /كري�ستينا  ان  الق���ام���ة مب��ا 
 ٢٠٠٠٠( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb1756052424ae:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   ٠٨.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٩/١٣ امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1808  عمايل جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/١- رام���ا دا����س للخدمات الفنية �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد  كون�سابو  فالته  املدعي/�سينوج 
حكمت بتاريخ:... احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف 
تع�سفيا  العمل  املدعي عليها ف�سلته من  ان  املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باحالة  املو�سوع 
للتحقيق  وح���ددت  ال��ط��رق  وب���ذات  ذل��ك  نفي  عليها  للمدعي  و�سرحت  ب���ت���اري���خ:٢٠١٦/١٠/٥ 
خالل  ينتهي  ان  على  القا�سي  مبكتب  �سباحا  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  جل�سة:٨/٢٢/٢٠١7 
وابقت  املحدده  للجل�سه  �سهودهم  واح�سار  واع��الن  وعلى اخل�سوم  بدئه  تاريخ  ا�سبوعني من 
بالن�سر  احلكم  هذا  مبنطوق  عليها  املدعي  باعالن  للمدعي  و�سرحت  امل�سروفات  يف  الف�سل 

للخ�سوم ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق:٢٠١7/٨/٢٢ ال�ساعة: يف . 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6242  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاولت  ١-�سيزر   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  اك��ت��ي��ار ح�سني علي اك��رب م��ال��ك  ق��د  امل��دع��ي / 
دره��م( وتذكرة عوده مببلغ وقدره  وق��دره��ا)٢١١٦٥  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  AE174104607MB:١٢٠٠ درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل�������واف�������ق:٢٠١7/٩/٢١ ال�����س��اع��ة ٠٨.٣٠ �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5738  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ال�سولعي للخياطة والتطريز جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ابو حممد   ار�ساد  املدعي / حممد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)٢٢٦٩٤ درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )٨٠٠ درهم( 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE172919752MB  وحددت لها 
لذا  القا�سي  مبكتب  �س   ٠٨.٣٠ ال�ساعة  امل���واف���ق:٨/٢٨/٢٠١7  الثنني  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5363  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ال�سعود للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / با�سم ثروت حممود ال�سيد �سعيب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)١٨٥٠٠ دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174301432ae  وحددت لها 
امل��واف��ق:٢٠١7/٩/١٤ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س مبكتب القا�سي لذا  جل�سة يوم اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3949  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/١- ال اند ار بريفورمن�س ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/7/٢7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

جريالد اوكامبو بامينتوان بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )٢٨٢٤٦ درهم( 
يكن قد  دره��م( ما مل  نقدا مببلغ )٢٥٠٠  يقابلها  ما  او  ع��ودة اىل موطنه عينا  وت��ذك��رة 
من  املدعي  واعفت  امل�ساريف  من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/21  عمايل  كلي 
جنيب  املدعي/ع�سام  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سلمربجري  �سواكو  اي  ام  �سركة  امل��دخ��ل/١-  اخل�سم  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  النعيمي  الكيتوب  �سلطان  را���س��د  �سلطان  وميثله:را�سد  داود  حم��رو���س 
املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/٣/٨ يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حكمت املحكمة ح�سوريا بالن�سبة للمدعي عليها 
الثانية والرابعة ومبثابة احل�سوري لباقي اخل�سوم - اول:ع��دم قبول الدعوى بالن�سبة  واخل�سمني املدخلني 
الثالث  املدخلني  للخ�سمني  بالن�سبة  الدعوى  قبول  ثانيا:عدم   - �سفة  ذي  غري  على  لقامتها  عليه  للمدعي 
والرابع ارفعها بغري الطريق الذي ر�سمه القانون - ثالثا:بالزام اخل�سمني املدخلني الوىل والثانية بالت�سامن 
فيما بينهما والنفراد بان توؤديا للمدعي مبلغا مقداره )١٣٩٥٣٠٢( درهما والفائدة عنه بواقع ٩% اعتبارا من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وتذكرة عودة اىل موطنه عينا على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل 
درهم   )١.٠٠٠( مببلغ  الزامهما  مع  وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2825  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- وادي مي للخدمات حزم الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فراز �سديق قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٩٣٣٣(
مبلغ )٩٨7( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1284  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- �سبيد �ستار لتبديل الطارات  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حميد اهلل �سناء اهلل رفيقي قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١١٣٠٣( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )٩7٣(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1144  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- كوثر خان ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام  عليك  ق��د  اك��رب علي  التنفيذ/وار�س علي  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٤٣٠٠(
مبلغ )٩٠٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2761  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- جوي�س مارت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  خ��ادم ح�سني  التنفيذ/ناظم ح�سني  ان طالب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)١٥٤٠١.٦٦( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )١٢٦٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2669  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- مراكب ال�سم�س لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فيا�س غالم ح�سني قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٥٨٨٣( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )٩٢٠( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2229  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الطرق  ملقاولت  املنفذ �سده/١- اجلزيرة  اىل 
اأقام   قد  ر�سيد  فرج  عبداحلميد  التنفيذ/ا�سامة  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )٩٣٩٥٠( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )٦7٥٤( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2767  تنفيذ عمايل 

القامة  العام جمهول حمل  ال��ربي  للنقل  هرتكو  �سده/١-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  اكو�ستا  كا�سري  التنفيذ/ادجار  طالب  ان  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٣١٤٨٢( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )٢٤٠٥( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2377  تنفيذ عمايل 

القامة  للمقاولت جمهول حمل  & م��ور  ���س��ده/١- بال�س  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ماناف كومار هاري �سينغ قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٠٨٠٠( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )١٦7٦( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/321  نزاع تعيني خربة جتاري
جمهول  ال�سغري  عبداهلل  بن  �سالح  بن  ١-حممد   / �سده  املتنازع  اىل 
حمل القامة مبا ان املتنازع / ريان حممد بن عبدالعزيز ال�سعيد  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق ٢٠١7/٨/٢٣   ال�ساعة ٨.٣٠ �س مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/865  ا�ستئناف جتاري    

امل�ستاأنف �سده/ ١- خالقداد در حممد �سالح زهى - ب�سفته كفيل  اىل 
و�سامن ملديونية الكنز للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / الكنز للتجارة العامة �س.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم ٢٠١٣/١١7٩ جتاري كلي  بتاريخ:٥/٢/٢٠١7     
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٨/٢٢ امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1919 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/١- جم��ي��د حم��م��د ر���س��ا ع��ب��ا���س جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداهلل احمد وميثله:عبدالرحمن 
ن�سيب بن ن�سيب قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )٥٩٤٢٥(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
                       يف  الدعوى 2017/26  التما�س اعادة نظر عمايل - ا�ستئناف

العامة  للتجارة  انرتن�سيونال  ام  ار  اف  اي��ه   -١  / �سده  امللتم�س  اىل 
احمد عبدالغني  امللتم�س/  ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل 
عبدالفتاح علي  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠١٦/٢١٢٠ 
ي��وم الحد  ع��م��ايل:٢٠١7/٦/١١ وح��ددت لها ملحكمة جل�سة  ا�ستئناف 
املوافق:٢٠١7/٨/٢7 ال�ساعة:١٠:٠٠ �س بالقاعة:ch2.D.18 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/966  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- �ساري�س اري�ستيدو  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / �سعاد حممد للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وميثله:�سعاد 
حممد عبدالعزيز عبدالغني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

٢٠١7/١٠٣٠ عمايل جزئي بتاريخ:٥/١٤/٢٠١7     
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٩/١٤ امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2406  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-  نواب خان �ساممري خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ابراهيم �سامل ابراهيم �سعيد ال�سام�سي وميثله:حمد علي حممد بن �ساملني ال�سويدي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  
وقدره )٢7٢٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٩% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�سداد التام واحلكم الزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي التعوي�س املادي 
املوافق  ال��ذي يقدره مببلغ )١٠٠٠٠ دره��م(.  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  واملعنوي 
اأو  ٢٠١7/٨/١٦ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1188  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ات��اج  بولو  ب��رادي��ب  ناندانا  عليه/١-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   ٢٠١7/٥/٢٨ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
والفائدة  فل�سا(  ع�سر  واثني  دره��م  وخم�سني  وخم�سة  ال��ف  وثالثني  )ثمانية  مبلغ 
القانونية الب�سيطة بواقع ٩% �سهريا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:٢٠١١/١٢/٢٠ 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7146  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  احلديثه  ١-املن�ساأة   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��داهلل ن���وري الح���ر����س  ق��د اأق����ام عليك 
 7٩7٨٤( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175231087AE/2017:ال�سكوى
اخلمي�س املوافق ٢٠١7/٨/٢٤ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7449  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-�سركة النخبة ملقاولت البناء ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد ار�سد اهلل نواز خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٢٤٨٤ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171920148AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الحد املوافق ٢٠١7/٨/٢٠ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
وامرت   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5946  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للمقاولت  ١-داي��رك�����س��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع�����امل م���ي���اه  ق���د اأق������ام عليك 
 ٢٢٠٤7( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
ال�سكوى:mb174678999ae  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
٢٠١7/٨/٢٨ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5431  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�ساه حممود للتجارة العامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / عبداجلليل ف�سل حكيم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)٢٦٦٢٢ درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )٨٠٠ درهم( 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE171162667MB  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س  املوافق:٨/١٦/٢٠١7  جل�سة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1795  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  نا�سا  ١-ج��ول��دن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد را�سيل احمد عبدال�ستار  قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره���م(  وق����دره����ا)٤.٣٤7٥7  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb170551056ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   ٠٨.٣٠ ال�ساعة  امل��واف��ق:٩/١٨/٢٠١7  الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5380  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-داميوند جوي�س للرتكيبات املعدنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �ساهد نذير نذير م�سيح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 ٨٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)١٤7٩٢  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت    MB172546880AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الحد املوافق:٢٠١7/٨/٢٠ ال�ساعة ٠٨.٣٠ �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1680  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/١- برمييم ماركتينج �سريف�سيز �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/زاهد ح�سني �ساول نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٦/١٩/٢٠١7 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  �ساول  ل�سالح/زاهد ح�سني  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
ال�سياحية عينا  الدرجة  العودة اىل موطنه على  وتذكرة  دره��م(  للمدعي مبلغ )٤٤.٥٠٠ 
او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12097 بتاريخ  2017/8/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6951  عمايل جزئي

حمل  جمهول  العمال  رج��ال  خلدمات  �سيرنجي  ١-�سو�ساى   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كرم حممد عو�س م�سلح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٦٠٨٠٠ 
  AE175110480MB:١٨٠٠ درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
مبكتب  �س   ٠٨.٣٠ ال�ساعة   ٢٠١7/٨/٢٨ امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأمل العتالل الع�ضبي اأ�ضواأ موؤ�ضر على مر�ض ال�ضكري

يعني العتالل الع�سبي اإ�سابة اجلهاز الع�سبي املحيطي، اأي 
�سبكة الأع�ساب الوا�سعة التي ت�سمح بربط اجلهاز الع�سبي 
املركزي ببقية اأع�ساء اجل�سم وبنقل املعلومات احل�سية )حر، 
برد، اأمل...( واحلركية )م�سي، قفز، تنّقل...(. ت�سري اإ�سابات 
اإىل  امل�سّممة حلمايتها  امليالني  املحيطية وطبقة  الأع�ساب 
عدم و�سول ما يكفي من الدم اإىل تلك الأع�ساب واإىل وجود 
فائ�س �سكر يف ال��دم، ما ي��وؤدي اإىل اإنتاج ن�سبة مفرطة من 

العنا�سر الع�سبية ال�سامة.
يظهر �سكل العتالل الع�سبي الأكرث �سيوعاً على م�ستوى 
تتعدد  فيهما.  ووخ���ز  ب��ح��رق��ة  امل��ري�����س  في�سعر  ال��ق��دم��ني، 
يف  خدر  املحيطية:  الأع�ساب  ت�سرر  ترافق  التي  الأعرا�س 
مفرطة،  جلدية  ح�سا�سية  كهربائية،  �سدمات  الأط����راف، 
اجلفون،  هبوط  ال��وج��ه،  ع�سالت  ت��راخ��ي  ع�سلي،  �سعف 
التبول  اإ�سهال، �سعوبة يف  اأو  اإم�ساك  ا�سطرابات ب�سرية، 

اأو �سل�س البول...
املر�س،  على  موؤ�سر  اأ���س��واأ  الع�سبي  الع��ت��الل  اأمل  لكن 

احلالة  ه��ذه  تنعك�س  تقريباً.  امل��ر���س��ى  ثلث  وي�سيب 
�سلباً يف نوعية احلياة وتوؤثر على النوم واملزاج وحتى 
ال��ق��درة ع��ل��ى م��زاول��ة اأي ن�����س��اط م��ه��ن��ي. ل���ذا يكون 

التحكم بالأمل جزءاً اأ�سا�سياً من العالج.

تتعدد اخلطوات التي ت�صمح مبعاجلة العتالل 
الع�صبي:

اكتئاب  م�����س��ادات  الأوىل  املرحلة  يف  الطبيب  ي�سف   •
اإذا  ����س���ن���وات.  م��ن��ذ  الأول  اإن����ه اخل���ي���ار  ث��الث��ي��ة احل���ل���ق���ات: 
مل ي��ت��ج��اوب اجل�����س��م م��ع ه���ذا ال���ع���الج، مي��ك��ن ال��ل��ج��وء اإىل 

م�سادات الختالج.
الثانية،  امل���رح���ل���ة  يف   •

دور  ي��ح��ني 

املواد الأفيونية )مورفني، اأوك�سيكودون، ترامادول(.
• فيما يخ�س العالجات اجللدية، ميكن ا�ستعمال منتجات 

م�سنوعة من الكاب�ساي�سني اأو الليدوكاين.
وقد  فيها،  مرغوب  غري  اآث���اراً  العالجات  ه��ذه  ت�سّبب  لكن 
م�سمونة.  فاعليتها  تكون  ول  ب�سدة  اجل�سم  عليها  يعتاد 
ا�ستعمال بع�س اخليارات الطبية الطبيعية مثل  لذا ميكن 
العالج بالغذاء. اأثبت بع�س الدرا�سات فاعلية البنفوتيامني 
ليبويك  الأل���ف���ا  B1( وح��م�����س  ال��ف��ي��ت��ام��ني  م���ن  )م�����س��ت��ق 
والأ�سيتيل كارنيتني والفيتامني D لتخفيف الأمل الع�سبي 

لدى مر�سى ال�سكري.

بنفوتيامن
يوؤثر الفيتامني B1 يف نقل التدفق الع�سبي لذا يزداد الأمل 
عند ح�سول اأي نق�س يف هذا العن�سر. يكبح البنفوتيامني 
الأع�ساب  تهاجم  التي  ال�سامة  الع�سبية  العنا�سر  ت�سّكل 

والأوعية التي تغذيها.

حم�ض الألفا ليبويك
املوؤك�سد، لذا  ب�سبب الإجهاد  الع�سبي �سوءاً  يزداد العتالل 
تربز احلاجة اإىل اأخذ حم�س الألفا ليبويك. ت�سري التجارب 
اأن���ه خ��ي��ار ع��الج��ي ف��اع��ل مل��ع��اجل��ة العتالل  ال��ع��ي��ادي��ة اإىل 
الع�سبي. ميكن اأن يحتمله اجل�سم اأكرث من م�سكنات الأمل، 
ال�سعور  اأ�سرع ويخفف  اأنه يعطي مفعوله بوترية  كما 
والقوة  احل�سية  ال���س��ط��راب��ات  ويح�ّسن  ب��اخل��در 
الأمل  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع�����س��ل��ي��ة 

الع�سبي.

اأ�صيتيل كارنيتن
هذا العن�سر مهم للحفاظ على �سحة 
الدماغ والحتماء من الرتاجع املعريف. 
فاعليته  ال��ع��ي��ادي��ة  ال���درا����س���ات  اأث��ب��ت��ت 
لتخفيف الأمل الع�سبي وجتديد الألياف 
العالج  ه���ذا  ُي���وؤَخ���ذ  اأن  ي��ج��ب  الع�سبية. 
خالل وجبات الطعام، بجرعة ترتاوح بني 

األف واألَفي ملغ يف اليوم.

D الفيتامن
الفيتامني  اأثر  منذ �سنوات، در�س بع�س التجارب 
الع�سبي  ل��الع��ت��الل  امل��راف��ق  الأمل  لت�سكني   D
بال�سكري  الباحثون خم�سني م�ساباً  املحيطي. جمع 
ال�سكري. الع�سبي  العتالل  اأعرا�س  يواجهون  كانوا 

اإىل  املر�سى يفتقرون  الدرا�سة، كان جميع  يف بداية 
األَفي وحدة  الباحثون  فاأعطاهم   ،D الفيتامني 
دولية يومياً طوال ثالثة اأيام. نتيجًة لذلك، 
ارتفع معدل الفيتامني D لديهم من 
نانوغراماًملل   30 اإىل   18
وتراجعت حّدة الأمل بن�سبة 

كبرية!

تغريات فى منط احلياة يجب تطبيقها للوقاية

�ضغط الدم.. اأ�ضباب ارتفاعه وطرق عالجه

اأ�صباب ا�صت�صارة الطبيب
انقبا�سي  ع��دد  لديها  ال��دم  �سغط  ق��راءة  البداية،  فى 

واجلزء ال�سفلى انب�ساطى وهى:
عادى: اأقل من 120 اأكرث من 80 )80/120(

 139-120  : ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  قبل  م��ا  مرحلة 
اأكرث من 89-80

املرحلة 1 فى اخلطورة بالن�سبة لرتفاع �سغط الدم 
تكون: 140-159 اأكرث من 99-90

�سغط  لرت��ف��اع  بالن�سبة  اخل��ط��ورة  ف��ى   2 املرحلة 
الدم يكون: 160 وما فوق 100 واأكرث

ويجب على الأ�سخا�س الذين لديهم �سغط الدم فوق 
اتخاذ  ح��ول  الطبيب  ا�ست�سارة  يجب  الطبيعى  املعدل 

اخلطوات خلف�سه.
اأ�سباب ارتفاع �سغط الدم 
الأ�������س������ب������اب ال���دق���ي���ق���ة 
لرت����ف����اع ���س��غ��ط ال����دم 
ل��ي�����س��ت م���ع���روف���ة، لكن 
العوامل  م���ن  ال���ع���دي���د 
تلعب  ق����د  وال�����ظ�����روف 
دورا يف تطورها، مبا فى 

ذلك:

التدخن  1-
-2 زيادة الوزن 

اأو ال�سمنة
ن����ق���������س   3-
ال�������ن���������������س�������اط 

البدنى
من  الكثري   4-
النظام  يف  امل��ل��ح 

الغذائى
-5 الكثري من 
ا�����س����ت����ه����الك 

الكحول 
ع�سبى �سغط   6-

ال�سن كرب   7-
الدم �سغط  لرتفاع  العائلى  التاريخ   8-

املزمن الكلى  مر�س   9-
الدرقية والغدة  الكظرية  الغدة  ا�سطرابات   10-

النوم اأثناء  التنف�س  توقف   11-
وراثى �سبب   12-

الأ�صخا�ض الأكر عر�صة لرتفاع �صغط الدم
املدخنون  1-

احلوامل الن�ساء   2-
احلمل منع  حبوب  يتناولن  الالتى  الن�ساء   3-

عاما  35 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�سخا�س   4-
اأو  ال���وزن  زي���ادة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س   5-

ال�سمنة
الن�سطني غري  الأ�سخا�س   6-

ب�سكل  ال��ك��ح��ول  ي�����س��رب��ون  ال���ذي���ن  الأ����س���خ���ا����س   7-

مفرط
الأطعمة  من  الكثري  يتناولون  الذين  الأ�سخا�س   8-

الدهنية اأو الأطعمة مع الكثري من امللح

عالج ارتفاع �صغط الدم 
بجانب الأدوية هناك بع�س التغريات فى منط احلياة 

التى يجب تطبيقها لعالج ارتفاع �سغط الدم
زيادة  من  يعانى  ال�سخ�س  كان  اإذا  الوزن  فقدان   1-

الوزن اأو ال�سمنة
التدخني عن  الإقالع   2-

من  املزيد  خالل  من  �سحى،  غذائى  نظام  تناول   3-
الفواكه واخل�سروات ومنتجات الألبان قليلة الد�سم.

الغذائى  ال��ن��ظ��ام  ف��ى  ال�����س��ودي��وم  ك��م��ي��ة  تقليل   4-
اإذا  1500 ملليجرام يوميا  اأقل من  اإىل  اخلا�س بك 

كان لديك ارتفاع �سغط الدم. 
امل�سى  مثل  العادية  الريا�سية  بالتمارين  القيام   5-
اأيام  30 دقيقة على الأق��ل يوميا، وذلك عدة  ال�سريع 

فى الأ�سبوع.

 ال�صكري كفيل بتعري�ض املري�ض مل�صاعفات خطرية 
مثل العتالل الع�صبي )اإ�صابة الأع�صاب املحيطية( 

واعتالل ال�صبكية واعتالل الكلية.
 لكن يبقى العتالل الع�صبي امل�صكلة الأكر �صيوعًا 
يف هذا املجال، وقد يظهر يف 7% من احلالت خالل 
تلك  وت�صل  ال�صكري،  ت�صخي�ض  تلي  التي  ال�صنة 
الن�صبة اإىل 50% بعد اأكر من 25 �صنة على تطور 

املر�ض.

�صغط الدم هو مقيا�ض قوة دفع الدم �صد جدران الأوعية الدموية، حيث ي�صخ القلب 
الدم فى ال�صراين التي حتمل الدم فى جميع اأنحاء اجل�صم، ويعترب ارتفاع �صغط الدم 
اإىل اجل�صم وي�صهم ذلك يف ت�صلب  الدم  ل�صخ  ب�صدة  القلب يعمل  اأمر خطري لأنه يجعل 

ال�صراين، وال�صكتة الدماغية، واأمرا�ض الكلى، وق�صور القلب.
ومتى  عر�صة  الأكر  والأ�صخا�ض  عالجه  وطرق  الدم  �صغط  ارتفاع  اأ�صباب  لك  ونقدم 

ت�صت�صري الطبيب وفقا ملا ذكره موقع "webmd" الطبى.
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فــن عــربـــي

31
ل اأمانع الظهور ك�صيفة �صرف ما دام العمل �صي�صيف اإيل

اإجني املقدم: الدراما التلفزيونية امل�ضرية ت�ضهد طفرة كبرية
الذي  ي���وم(   30( م�سل�سل  جن��اح  ع��ن  را���س��ي��ة  اأن���ت  ه��ل   •

�ساركت يف بطولته؟
- احلمد هلل، ردود الفعل التي تلقيناها عن امل�سل�سل مر�سية. 
باأنه  �سعرنا  اإذ  ال�سيناريو،  ق��راأن��ا  منذ  جن��اح��ه  توقعنا  كنا 
اأق�سى  العمل  ب��ذل فريق  ذل��ك،  �سيكون مم��ي��زاً. ع��الوة على 
جهد بدءاً من املخرج حتى اأ�سغر �سخ�س. لكن ما مل اأتوقعه 
ن�سب  واحتالله  حلقة،  اأول  من  اإليه  امل�ساهدون  ينجذب  اأن 

م�ساهدة كبرية و�سط املناف�سة الدرامية ال�سر�سة.
• هل لال�ستعدادات امل�سبقة قبل بدء الت�سوير دور يف جناح 

العمل؟
- فعاًل، فاأنا وفريق العمل كله بذلنا جهداً كبرياً للغاية كي 
يخرج العمل بهذا ال�سكل، لدرجة اأنني جل�ست اأكرث من مرة 
تفا�سيل  يف  منها  وا�ستفدت  متخ�س�سة،  نف�سية  دكتورة  مع 

دقيقة يف ال�سخ�سية التي اأوؤديها.
 30( يف  دورك  قبول  يف  ت��رتددي  اأمل   •

اعتذرت عن  اأن ممثلة  ي��وم(، خ�سو�ساً 
عدم اأدائه؟

- لالعتذار عن الدور اأ�سباب كثرية. 
غري  املمثلة  تكون  اأن  املمكن  م��ن 

ولي�س  الفرتة،  متفرغة يف هذه 
الأحداث،  على  منها  اعرتا�ساً 

العمل.  ب�سعف  ل�سعورها  اأو 
تفاعل  احلمد هلل، اجلمهور 
و�سخ�سياً  امل�����س��ل�����س��ل،  م���ع 

�سينجح  ب��اأن��ه  ���س��ع��رت 
ق���راأت  اأن  مب��ج��رد 

ومتابعة  احللقات  ل��ق��راءة  مت�سوقة  اأ�سبحت  اإذ  ال�سيناريو 
نف�سها.  ال�سخ�سية  داخ��ل  اأعي�س  باأنني  واأح�س�ست  الأح��داث 
راأ�سه  ف��ري��ق حم��رتم على  العمل وج���ود  اأي�����س��اً يف  ���س��اع��دين 
امل��خ��رج ح�����س��ام ع��ل��ي واآ���س��ر ي��ا���س��ني وال�����س��وري ب��ا���س��ل خياط، 

وجنالء بدر.
ان������ت������ق������د   •
ال����ب����ع���������س 

امل�����س��ل�����س��ل، خ�����س��و���س��اً ت�����س��اب��ه ب��ع�����س اأح����داث����ه، م���ن بينها 
اختطاف ابنتك يف احللقة الأوىل، باأحداث )ذهاب وعودة(. 

ما راأيك؟
تتحدث  وم��ا  العملني،  ب��ني  للمقارنة  وج��ه  ل  ت�سوري  يف   -
عنه ل يخرج عن كونه توارد اأفكار وم�سادفة. عندما قراأت 
التعليقات على مواقع التوا�سل �سحكت وتاأكدت اأن امل�سل�سل 

حقق انت�ساراً كبرياً.
تطفئ  )ل  م�سل�سل  يف  ���س��رف  ���س��ي��ف��ة  اأي�����س��اً  ���س��ارك��ت   •
ما  ك�سيوف.  الظهور  يرف�سون  جن��وم  ثمة  فيما  ال�سم�س(، 

راأيك؟
�سي�سيف  العمل  دام  م��ا  �سرف  ك�سيفة  الظهور  اأم��ان��ع  ل   -
اأن تامر حبيب عر�س علّي الدور واأنا وهو  اإيل، عالوة على 

�سديقان وهو كاتب رائع. 
امل�سل�سل  اأن  خ�سو�ساً  امل�ساركة،  ه��ذه  رف�س  اأ�ستطع  مل  ل��ذا 
ماأخوذ عن رواية الكاتب الكبري اإح�سان عبد القدو�س الذي 
اإ�سافة اإىل ت�سمنه جنوماً كثريين على  اأع�سق كتاباته، 
اأن  ال��ت��ي ط��امل��ا متنيت  اأم���ني  الفنانة م��ريف��ت  راأ���س��ه��م 
اأعمل معها، كذلك املخرج املميز حممد �ساكر خ�سري 
الذي ا�ستطاع بنجاح املزج بني اأ�سالة الزمن اجلميل 

وال�سورة الراقية لع�سرنا.
مل�سل�سل  الن�سائية  البطولة  ع��ن  اع��ت��ذرت  مل���اذا   •

)هذا امل�ساء(؟
- �سعرت باأنني لن اأ�ستطيع الرتكيز يف العمل نظراً 
واحد  عمل  يف  اأرك���ز  اأن  وف�سلت  ال��وق��ت،  �سيق  اإىل 

اأف�سل من اأن اأكون م�ستتة بني عملني.
ال������درام������ا  ت���ق���ي���م���ني  ك����ي����ف   •
امل�سرية  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة 

خالل الفرتة الأخرية؟
ال���������درام���������ا  ت�����������س�����ه�����د   -
امل�سرية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
واأ�سبح  ك����ب����رية،  ط���ف���رة 
على  مم����ث����ل����ون  ل����دي����ن����ا 
و�سباب  ع������ال  م�������س���ت���وى 
م������وه������وب������ون، اإ�����س����اف����ة 
من  ���س��خ��م  ع�����دد  اإىل 
واملنتجني  امل���وؤل���ف���ني 
جيداً  يعملون  الذين 
ل�����ت�����ق�����دمي اأع������م������ال 
خ�سو�ساً  ن��اج��ح��ة، 
م�ستوى  على  اأن��ه��م 
املوهبة  م���ن  ع����ال 
واخل����������������������������������ربة. 
يف  اأث���ق  �سخ�سياً، 
امل�����خ�����رج واأع��������رف 
روؤيته واأترك نف�سي 
حت���ت ق��ي��ادت��ه خالل 

فرتة الت�سوير لأنه يكون رب العمل.
• يهتم كثري من النجوم بال�سبكات الجتماعية وي�ستغلونها 

كو�سيلة للو�سول اإىل اجلمهور. هل تفعلني ذلك؟
- اإطالقاً. ل اأعتمد على مواقع التوا�سل الجتماعي، واأعترب 
نف�سي غري ناجحة يف هذا الأمر، علماً باأنني اأدرك اأهمية هذه 

الو�سائل يف ت�سهيل مهمة الفنان وربطه بجمهوره.
فاإنني  وال�)اإن�ستغرام(  ال�)في�سبوك(  واإدم���اين  حبي  فرغم   
اأتعامل معهما كمتابعة ولي�س كنجمة، لكنني اأحاول احل�سور 
اأكرث يف الفرتة الأخ��رية، لأن الدنيا تتطور وتتغري وعلينا 

الظهور باللغة املنت�سرة بني النا�س.
• كانت بدايتك يف التمثيل من خالل اأعمال كوميدية. 

األ تنوين العودة اإىل الكوميديا؟
املرحلة  اأعمال كوميدية خالل  الظهور يف  اأمتنى   -

املُقبلة، واأن يكون ال�سيناريو على م�ستوى عال كي 
ل اأتردد يف امل�ساركة فيه.

جمدداً؟ كمذيعة  العمل  اإىل  ت�ستاقني  • هل 
- اأ�ستمتع بعملي كممثلة خالل الفرتة الراهنة، 
واأج��د نف�سي  اأدائ��ي  واأ�سعر براحة نف�سية جتاه 

فيه لأنني اأ�سا�ساً در�ست التمثيل، اإذ كنت اأرغب يف 
اأن اأ�سبح ممثلة، واحلمد هلل ربنا �سبحانه وتعاىل 

ق يل اأمنيتي. حقَّ
الدراما  يف  ب��ان��ت��ظ��ام  امل���ق���دم  اإجن����ي  ت�����س��ارك   •

من  هي  فاأين  مهمة،  اأدواراً  وتقدم  التلفزيونية 
ال�سينما؟

اأعمال  يف  م��ه��م��ة  اأدوار  ت��ق��دمي  اأمت���ن���ى   -  
�سينمائية كبرية، لكن لالأ�سف مل ُتعر�س 

كانت  لها.تتابع:  حتم�سني  اأدوار  ع��ل��ّي 
اأهمها  اأماٍن �سينمائية كبرية، كان  يل 

الراحل  العبقري  املخرج  العمل مع 
يو�سف �ساهني الذي اأع�سقه، لكن 

لالأ�سف مل يتحقق ذلك.
م���اذا  امل��ط��ل��ق��ة  • ال��ب��ط��ول��ة 

تعني لك؟
كبرياً  جم���ه���وداً  -ب���ذل���ت 

ع��ل��ى م�����دار اأك�����رث من 
ع�������������س������ر ������س�����ن�����ني، 

و����������س���������ارك���������ت يف 
فنية  اأع��������م��������ال 
اأ�سقلت  ك���ث���رية 

واأخذت  موهبتي 
منها،  كبرية  خربة 

ه����ذه  اأت����ع����ج����ل  ول 
اخل��ط��وة ح��ال��ي��اً لكن 

عندما اأجد ال�سيناريو 
املميز  وامل���خ���رج  اجل��ي��د 

فلن اأتردد اأبداً.

حمادة هالل وي�ضرا اللوزي بـ )�ضنطة حمزة(
الفنان حمادة هالل  انتقل  الغردقة،  اإىل مدينة 
اجلديد  فيلمه  م��ن  املتبقية  امل�ساهد  لت�سوير 
كاماًل  اأ�سبوعا  �سيق�سي  حيث  ح��م��زة(،  )�سنطة 
البحر  �ساحل  على  ال�سياحية  القرى  اإح��دى  يف 

الأحمر.
اإط���ار كوميدي  )ي���دور يف  الفيلم  اإن  ق��ال  ه��الل 

اب(،  اجتماعي حول ن�سّ
بعمليات  ي��ق��وم  ح��ي��ث  يلعبه،  ال���ذي  ال����دور  وه���و 

ن�سب خمتلفة،
اأن الدور الذي يج�سده خمتلف وجديد   موؤكداً 
متاماً عليه ومل يقدمه من قبل، �سواء يف ال�سينما 

اأم التلفزيون.
فاإنها  ال��ل��وزي،  ي�سرا  الفنانة  اإىل  بالن�سبة  اأم���ا 
بطريقة  ولكن  ن�سابة،  دور  الأخ���رى  ه��ي  تلعب 

خمتلفة وجديدة.
اجلميلة  الفتاة  ثوب  تخلع  اأن  تريد  اإنها  وقالت 
الطفويل.  �سكلها  بحكم  والرومان�سية  الرقيقة 
الذي  )احل����الل(  م�سل�سل  م��ن  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 
ع��ر���س يف رم�����س��ان امل��ا���س��ي م��ع ال��ف��ن��ان��ة �سمية 
ال�سعبية  الفتاة  دور  فيه  لعبت  وال��ذي  اخل�ساب، 

ب�سكل كوميدي.

املقدم  اإجني  امل�صرية  الفنانة  ح�صدت 
اإطاللتها املميزة  قبوًل جماهرييًا عرب 
من خالل دوريها يف م�صل�صل )30 يوم( 
وم�صاركتها  يا�صن،  اآ���ص��ر  النجم  م��ع 
�صيفة �صرف يف )ل تطفئ ال�صم�ض( مع 

النجمة مريفت اأمن. 
ث اجن���ي عن  يف ه���ذا احل����وار ت��ت��ح��دنّ

كوالي�ض م�صاركتها يف العملن.
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املفا�ضل  التهاب  ت�ضبب  4اأ�ضباب 
لدى كبار ال�ضن والأطفال

من املعروف اأن التهاب املفا�سل هو مر�س �سائع بني كبار ال�سن، ولكن يف 
احلقيقة ي�سيب اأي�ساً ال�سغار وحتى الأطفال ب�سبب عدة عوامل.

عوامل اخلطر التي تزيد احتمالت اإ�سابة ال�سباب بالتهاب املفا�سل:
ال�سباب  ل��دى  �سيوعاً  املفا�سل  التهاب  م�سببات  اأك���رث  -الإ���س��اب��ات:   1
الإ�سابة  تطال  عندما  اللعب،  اأث��ن��اء  الريا�سية  الإ���س��اب��ات  هي  والأط��ف��ال 

غ�سروف اأحد املفا�سل تتزايد احتمالت التهابه.
وقتاً  اجلديد  اجليل  ومراهقو  �سباب  يق�سي  الإلكرتونية:  -الأجهزة   2
ط��وي��اًل يف ا���س��ت��ع��م��ال ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي وال��ك��وم��ب��ي��وت��ر والأج���ه���زة اللوحية 
املحيطة،  البيئة  الإلكرتونية يف  الذبذبات  زيادة  ونتيجة  الفيديو،  واألعاب 

ومع و�سعية اجللو�س اخلاطئة عند ا�ستخدام الأجهزة تتاأثر املفا�سل.
تزايد  وم��ع  الأج��ي��ال،  جميع  منها  يعاين  م�سكلة  البدانة  -ال�سمنة:   3
الوركني  ال�سغط على مفا�سل اجل�سم وخا�سة  ال�سباب يزداد  الوزن لدى 

والركبتني، وقد ينتج عن الوزن الزائد ت�سرر غ�ساريف هذه املفا�سل.
املفا�سل  التهاب  تطّور  احتمالت  من  التبغ  تدخني  يزيد  التدخني:   -  4
لكن  بالأ�سا�س  وراثية  عوامل  نتيجة  الإن�سان  ي�سيب  وال��ذي  الروماتويد، 

التدخني يفاقمه.

عالمات تك�ضف معاناة 
طفلك من زيادة الأمالح

تعّد زيادة الأمالح يف اجل�سم من العوامل ال�سارة بال�سحة وبخا�سة عند 
الأطفال، حيث ينتج عنها كثري من الأمرا�س، وحتدث نتيجة لالإفراط يف 

تناول الأطعمة الغنية بالأمالح.
الدكتور حممد �سعيد  الولدة  اأمرا�س الأطفال وحديثي  اأخ�سائي  ويقدم 
بع�س العالمات التي ت�ساعد على اكت�ساف معاناة الطفل من زيادة الأمالح 
اجلوانب،  اأح��د  يف  ب��اأمل  ال�سعور  مقدمتها  ويف  وال��ع��الج  ال��وق��اي��ة  وكيفية 
الأم���الح كذلك  زي���ادة  ت���وؤدي  اأن  الليل، وميكن  ال����الاإرادي خ��الل  والتبول 

لن�سداد يف جمرى البول واآلم يف املثانة.
ا الغثيان والقيء  ومن العالمات الكا�سفة لزيادة الأمالح عند الأطفال اأي�سً

وال�سعور باأمل اأ�سفل البطن.
اإج��راء التحاليل الطبية ومعرفة  ال�سهل اكت�ساف الأم��ر، عن طريق  ومن 

نوع الأمالح الزائدة يف ج�سم الطفل.
ويقول الدكتور حممد �سعيد: اإن الطبيب يحدد الدواء املنا�سب ح�سب نوع 
الأمالح �سواء كانت يف و�سط حام�سي اأو قلوي، بالإ�سافة ل�سرورة تقليل 
تناول الأطعمة التي حتتوي على ن�سب عالية من الأمالح مثل الطماطم 
والفاكهة،  الورقية  اخل�سراوات  تناول  من  والإكثار  واللحوم،  والبقوليات 

والإكثار من �سرب املياه.

؟  املظلمة  القارة  ت�صمى  كانت  التى  القارة  هى  • ما 
اج��زاء كثرية  ق��ارة افريقيا لأن  املا�سي على  هذا ال�سم كان يطلق يف 
منها مل تكن قد اكت�سفت بعد ومل يكن �سكان القارات الخرى يعرفون 

عنها ال القليل 
؟  تتماوت  ان  الفعى  ت�صتطيع  • هل 

نعم هناك بع�س الأفاعي ي�ستطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�سمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�ست هذه الأفعى لفرتة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�سح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�سان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.

وتزداد  الأطفال  اجناب  تكرثن من  اللواتي  الن�ساء  عند  تقل  الثدي  ب�سرطان  ال�سابة  ن�سبة  اأن  تعلم  •هل 
كرثة  يف  عالقة  اأي  للر�ساعة  ولي�س  واح���د،  طفل  اأجن��نب)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�ساء  عند 

الإ�سابة اأو قّلتها.
الأ�سبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  الأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�ساد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب لالأ�سوات املفاجئة.
حيث  الن�سان  اأح�ساء  يف  توجد  التي  الداخلية  الأع�ساء  من  ع�سلي  ع�سو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�س الكيلوغرام.
اجل�سم. وزن  من  باملائة   ٩٠ حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 

الدم  يف  احلم�سية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ساي  �سرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�سبة الكول�سرتول يف الدم والعامل الأ�سا�سي يف ت�سّلب ال�سرايني.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�سل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�سرب ١-٥،١ ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�سروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�سم للماء اىل ح��وايل ٣ ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�سم يف احلالتني ن�سبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  الأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  •هل 
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الربوكلي والكولي�صرتول
الطبية  الأب����ح����اث  ك�����س��ف��ت 
اإدراج  اأن  ع���ل���ى  احل���دي���ث���ة 
النظام  يف  املقوي  الربوكلي 
يعمل  ال����ي����وم����ي  ال����غ����ذائ����ي 
م�ستويات  ت���ق���ل���ي���ل  ع����ل����ى 
ال��ك��ول��ي�����س��رتول ال�������س���ار يف 
وفقاً   ،6% ب��ن�����س��ب��ة   ال�����دم 
لنتائج التجارب التي اأجريت 

موؤخراً على الإن�سا .
من  جمموعة  ا�ستطاع  فقد 
من  �سل�سلة  تطوير  العلماء 

حتتوى  والربوكلي،  القرنبيط  لعائلة  املنتمية  خا�سة  املقواة  اخل�سراوات 
ب��ات��ت هذة  ح��ي��ث  الطبيعية،  اجل��ل��وك��وراف��ن��ني  اأك���رث عن�سر  م���رات  ث��الث��ة 
اخل�سراوات متوافرة يف ال�سوبر ماركت حتت ا�سم بيني فورت، طبقاً ملا ورد 

بوكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط.
 130 ب��اإع��ط��اء نحو  الأم��ري��ك��ي��ة  ريندننج  ال��ب��اح��ث��ون يف جامعة  ق��ام  وق��د 
اجللوكورافنني  بعن�سر  املقوى  الربوكلي  من  ج��رام   400 نحو  متطوعاً 
 ، اأ�سبوعاً   12 وبعد  اليومي،  الغذائي  نظامهم  يف  اإدراج���ه  ليتم  اأ�سبوعياً 
ال�سييء يف الدم مبعدل حوايل  لوحظ انخفا�س م�ستويات الكولي�سرتول 
%6 والذي يعد اأحد عوامل اخلطر املعرتف بها امل�سبب لأمرا�س القلب.

الذين يعانون من  الأ�سخا�س  اأن  يابانية حديثة،  اأكدت درا�سة 
عر�سة  اأك���رث  ي��ك��ون��ون  ق��د  يومية  ب�سفة  ال���دم  �سغط  تقلبات 
ي�سجلون  الذين  بالبالغني  مقارنة  ب��اخل��رف،  لالإ�سابة 

نتائج ثابتة بع�س ال�سيء.
القراءة  م��ن  �سهر  بيانات  الباحثون  وفح�س 
اليومية ل�سغط الدم يف املنزل للم�ساركني 
يف الدرا�سة والبالغ عددهم 1674 بالًغا 

غري م�ساب باخلرف.
وخالل ال�سنوات اخلم�س التالية ومقارنة 
�سغط  ق����راءات  يف  تقلبات  ي�سجلوا  مل  مب��ن 
الدم ات�سح اأن من �سجلوا التقلبات الأ�سد اأكرث عر�سة 

مرتني لالإ�سابة باخلرف.

اليابانية(:  الباحثني، بجامعة  اأوه��ارا )كبري  تومويوكي  وقال 
الزيادة اليومية يف تقلبات �سغط الدم مرتبطة كثرًيا باخلرف 
واخلرف الوعائي ومر�س الزهامير بغ�س النظر عن متو�سط 

�سغط الدم يف املنزل.
وقال كو�ستانتينو اإيادكول )مدير معهد اأبحاث املخ والعقل يف 
نيويورك(: الدر�س امل�ستفاد هو اأن �سحة نظام القلب والأوعية 

لها اأهمية ق�سوى ل�سحة املخ.
يحتاج  الدموية  والأوعية  القلب  �سحة  على  "احلفاظ  وتابع: 
وممار�سة  ال�سحي  الأك���ل  اإىل  كالتحول  احل��ي��اة  من��ط  لتغيري 
�سغط  وارت��ف��اع  كال�سكري  اخلطر  عوامل  من  للحد  الريا�سة 
الطرق  اأق��وى  من  ي��زال  ل  وغريها  وال�سمنة  والتدخني  ال��دم 

لإبعاد �سبح اخلرف".

ن�ضيحة طبية تبعدك عن الإ�ضابة بـاخلرف

املمثلة والعار�صة باري�ض جاك�صون خالل ح�صورها جوائز اختيار املراهقن يف لو�ض اأجنلو�ض.    )رويرتز(

كان الثعبان نائما بني �سخرتني عندما اهتزت احداهما ف�سقطت على الأخرى وانح�سر الثعبان فيما بينهما ل 
ي�ستطيع اخلروج ومل ير�س احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�سرتيح على ال�سخره فناداه 
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�سح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري ال�سخم 
امام العجوز و�ساأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم.. ولكن 
انا لن اوؤذيك بل �ساأقدم لك عر�سا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�سكرك مل انقذك لتقدم 
يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. فقال الثعبان ا�سكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي فالب�سها 
يف رقبتك او امنحها ملن ت�ساء فتحميه وحتقق له ما يريد و�سيعي�س حياة هانئة.. ف�سكره العجوز واخذ احللقة 

وان�سرف.
 وملا ذهب لبيته حكى لبنه �سلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �سبعت من الدنيا اما انت فاأمامك الكثري 
لتفعله فيها ف�سكره ابنه البار واخذ احللقة وو�سعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�سه فاأح�س باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�سري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ساعدة احد وكاأنه 

مارد ي�ستطيع ان يحمل جبال .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ل يطمع فيها احد .
القرية ف�سادا  فاأخذ يعيث يف  الأ���س��رار  الرجال  القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�سا من  اإىل  ن��زل  ج��اء وق��ت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ستطع احد ان يت�سدى له لقوته وجربوته وهنا جل�س �سلطان ليال يحدث نف�سه 
ب�سوت عال هل ي�ستطيع هذا الطوق ان ي�ساعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد مالأ ن�سف الغرفه وقال وهل 
حت�سبني �ساأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�سه حالل علينا و�سحك �سحكة 
مدوية اختفى بعدها وخرج �سلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله فاأخذوا 
العابا �سغرية يف يد اطفال م�ساغبني فق�سوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�س  وكاأنهم  يعت�سروهم 
عينيه اي�سا يف رحلة ابدية بعدما ق�سى عليه �سلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�سط 

تهليلهم به زعيما و�سلطانا عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�سريعة ا�سالمه .


