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معجون �أ�شنان ي�شيب رجاًل بال�شلل

�صفت �صحيفة Gizmodo�أّن رجاًل بريطانياً )62 عاماً( �أ�صيب 
مبر�ض ع�صبي خطري، ب�صبب معجون لالأ�صنان.

�أّنه مل ي�صتطع �مل�صي من  و�صعر �ملو�طن باأمل ووخز يف قدميه، حّتى 
م�صاكل يف  من  يعاين  �أّنه  الحقاً  ليتبّي  �أ�صهر،  دون ع�صا، خالل 6 
�حلبل �ل�صوكي، ب�صبب نق�ض حاد يف �لنحا�ض، ما قد يوؤدي �ىل م�صاكل 

يف �ملناعة و�لعظام وفقد�ن �لتحكم يف �الأطر�ف �أو حتى �ملوت.
ور�ء  �الأ�صا�صي  �ل�صبب  �أّن  �الأط��ب��اء  �كت�صف  �لتحاليل،  �إج���ر�ء  وبعد 
�لنق�ض �حلاد يف �لنحا�ض لدى �لرجل هو �رتفاع ن�صبة �لزنك يف دمه، 

ب�صبب �إفر�طه يف ��صتخد�م معجون �الأ�صنان.
�الأ�صنان  معجون  من  عبو�ت   4  3- ح��و�يل  ي�صتخدم  �مل��و�ط��ن  وك��ان 
�ملدعم بالزنك يف �الأ�صبوع، ما �أّدى �ىل �إ�صابته بت�صمم، و�صلل، �أجربه 

على �لتنقل على كر�صي متحرك..

تلوث �لهو�ء يعر�ض رجال �لإطفاء لل�شرطان 
يف  ت�صهم  �الإطفاء  مر�كز  يف  �لهو�ء  ج��ودة  �أن  جديدة  در��صة  �أظهرت 
لديهم  ترتفع  �لتي  بال�صرطان  �الإطفاء  رج��ال  �إ�صابة  خماطر  زي��ادة 

بالفعل ب�صبب تعر�صهم ملو�د م�صرطنة �أثناء مكافحة �حلر�ئق.
وق���ال ب��اح��ث��ون يف �ل��در����ص��ة، �ل��ت��ي ن�����ص��رت يف دوري����ة )ج���ورن���ال �أوف 
�الإطفاء  رج��ال  يق�صي  ميدي�صن(،  �إنفريومنتال  �آن��د  �أوكيوبي�صينال 
�ن��ت��ظ��ار �الت�����ص��ال بهم يف مركز  ن��وب��ات عملهم يف  وق��ت��ا ط��وي��ال م��ن 
�أن يتعر�صو� لعو�دم �لديزل  �الإطفاء وخالل تلك �لفرتة من �ملمكن 
من �ل�صاحنات �ملتو�جدة يف �ملوقع و�لغاز�ت �ملنبعثة من معد�ت ملوثة 

عقب مكافحة �حلر�ئق وهي م�صرطنات معروفة.
�الإ�صابة  �حتماالت  �أن  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  يف  در����ص��ات  ع��دة  و�أظ��ه��رت 
ب�صرطان �لرئة و�جللد و�ملرئ و�ملخ و�لكلى و�لربو�صتاتا مرتفعة لدى 
رجال �الإطفاء مقارنة بغريهم. وقالت كبرية باحثي �لدر��صة �لدكتورة 
هارفارد  جامعة  يف  لل�صرطان  د�نا-فاربر  معهد  من  �صبارير  �إمييلي 
ببو�صطن خلدمة رويرتز هيلث عرب �لهاتف نعرف ب�صاأن �لكيماويات 
لكن ما مل  يو�جهونها يف عملهم  �لتي  �لع�صبي  و�ل�صغط  و�حل��ر�رة 
يوؤخذ يف �حل�صبان هو �لتعر�ض طويل �الأمد ملعدالت منخف�صة )من 

�مل�صرطنات( يف مر�كز �الإطفاء خالل �الأعمال �ليومية .

تعرف على قرية �ليوفو �ملهجورة 
على  حتتوي  قرية  �مل�صتك�صفي،  �حد  �لتقطها  حديثة  �صور  �أظهرت 
منازل مهجورة على �صكل مركبات ف�صائية يف �إحدى �صو�حي تايو�ن.  
وبنيت هذه �ملنازل ذ�ت �الأ�صكال �لغريبة يف �إقليم و�نلي بتايو�ن، ب�صكل 
يوحي باأنها مركبات ف�صائية مرتفعة عن �الأر�ض حيث مت تدعيمها 
باأعمدة ��صمنتية قوية.  وكانت �ملنازل وجهة مهمة لل�صياح يف �صتينيات 
�ل��ق��رن �ل��ع�����ص��ري��ن، ح��ي��ث ع��رف��ف��ت ب��ا���ص��م ف��وت��ورو ه��او���ص��ز �أي منازل 
�أن هذه �ملنازل باتت مهجورة �الآن بجدر�نها ونو�فذها  �إال  �مل�صتقبل. 
�ملت�صققة و�صجادها �ملهرتئ. ويذكر باأن �ملنازل مت ت�صمميها من قبل 
�ملهند�ض �ملعماري �لفلندي ماتي �صوروني، حيث �صممت ك�صاليهات 
مكان  م��ن  نقلها  ب��ه��دف  �ل���وزن  خفيفة  م���و�د  م��ن  م�صنوعة  للتزلج 
للمعي�صة  �ملنازل من غرفة  ويتاألف كل منزل من  ب�صهولة.  �آخر  �إىل 
نوم  وغرفة  مطبخ  �إىل  باالإ�صافة  تلفزيون،  وجهاز  ب��اآر�ئ��ك  جمهزة 
وحمام. وب�صبب �رتفاع �أ�صعار �لنفط �أ�صبح من �ل�صعب حتمل نفقات 
نقل �ملنازل من مكان �إىل �آخر، وتركت يف مكانها لتو�جه هذ� �مل�صري 

�ل�صيء، بح�صب ما ورد يف �صحيفة ديلي مريور �لربيطانية. 

�لد�ئنون ي�شتولون على ممتلكات �مللياردير
��صتهر �ملليونري �الإيطايل جيانلوكا فا�صي عرب تطبيق �ن�صتغر�م، حيث 
يحظى مبتابعة 11 مليون �صخ�ض، ب�صبب ن�صره ل�صوٍر وفيديوهات 

تعك�ض �أ�صلوب حياته �لفاخر.
لكّن فا�صي �لبالغ من �لعمر خم�صي عاماً و�لذي كانت �أخباره د�ئماً 
�لتي  �ل��رتف  ع��ن حياة  للتحّدث  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��و�ق��ع  ع��رب  منت�صرة 
ن�صرت  بعدما  لل�صخرّية  عر�صة  �الأخ����رية  �ل��ف��رتة  يف  ك��ان  يعي�صها، 
ُيطالبونه  �لذين  �لد�ئني  باأّن  يفيد  The Local خرب�ً  �صحيفة 
قد  ي���ورو  مليون   10.5 �إىل  و�صلت  �ل��ت��ي  دي��ون��ه  ب�����ص��د�د  با�صتمر�ر 

��صتولو� على عقار�ته وعلى يخته �خلا�ض.
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تعالج لدغات ح�شر�ت طفلتها بطريقة مبتكرة
من  �حل�صر�ت  لدغات  �آث��ار  لعالج  مبتكرة  طريقة  �أمريكية  �صيدة  وج��دت 
على جلد طفلتها، وذلك عن طريق غ�صل جلدها باملاء �مل�صاف �إليها حليب 
�صدرها  حليب  فائدة  ع��ام��اً(   27( ك��ر�ث��وول  جرييكا  و�كت�صفت  �صدرها. 
لدغات  لعالج  خا�ض  ك��رمي  حت�صري  �إىل  دفعها  مما  �ل�صدفة،  طريق  عن 
�حل�صر�ت، مكون من حليب �صدرها مع زيت جوز �لهند وفيتامي )�أي(، 
ديلي  بح�صب �صحيفة  �لطفلة �حل�صا�صة،  ب�صرة  تهدئة  �صاعد على  و�ل��ذي 

ميل �لربيطانية.
�آثار  بينها عالج  فو�ئد عديدة، من  له  �مل��ر�أة  وتقول جرييكا حليب �صدر 
لدغات �حل�صر�ت، كما تعلمت طريقة �صنع �حللي من هذ� �حلليب، ولدى 

�الآن . حتى  منها  قطع   3
وتروي جرييكا كيف تعر�صت طفلتها �إليانا �لتي ولدت يف نوفمرب )ت�صرين 
برفقتها خارج  كانت  للدغات �حل�صر�ت، عندما  �ملا�صي،  �لعام  �لثاين( من 
�لب�صري  �حلليب  �الإن��رتن��ت، عن خ�صائ�ض  على  ق��ر�أت  قد  وكانت  �مل��ن��زل. 
�ملهدئة، مما دفعها �إىل تغطي�ض �بنتها يف حو�ض �ال�صتحمام مع كمية من 
بالكامل يف  �ختفت  لدغات �حل�صر�ت  �أن  �ملده�ض  �لنوم، ومن  قبل  حليبها 

�صباح �ليوم �لتايل.
ومنذ 2007، عانت جرييكا من متالزمة �ملبي�ض متعدد �لكي�صات، وز�رت 
�الإب��ا���ص��ة، وكانت  �أدوي���ة للحث على  �أعطوها  �ل��ذي��ن  �الأط��ب��اء  م��ن  �لعديد 
مثري  ب�صكل  ولكن  �حلليب.  �إنتاج  على  قدرتها  على  ذلك  يوؤثر  �أن  تخ�صى 
�إىل  �الإجن��اب كميات كبرية من �حلليب، مما دفعها  بعد  �أنتجت  للده�صة، 
�أن تكت�صف  تخزينه يف منزلها، وتقدمي بع�ض منه للن�صاء �الأخريات، قبل 

فو�ئده �لعديدة.

�شجار بي موظفينْ 
ينتهي بجرمية

�لد�خلية  وز�رة  يف  عريف  وكيل  تعر�ض 
�لكويتية لل�صرب و�لطعن بقلم على يد 
�ل��وز�رة، يف ت�صفية  موظف مدين بذ�ت 
نز�ع �صابق بينهما، حيث �أدى �صجار بي 
و�إحالة  �أح��ده��م��ا،  ط��ع��ن  �إىل  �مل��وظ��ف��ينْ 

�الآخر �إىل �جلهات �ملخت�صة.
ويف �لتفا�صيل، فاإن وكيل �لعريف �لذي 
�إد�رة  ق�����ص��د  ب����االأدل����ة �جل��ن��ائ��ي��ة  ي��ع��م��ل 
بهدف  ذ�تها،  �ل��وز�رة  يف  �ملالية  �ل�صوؤون 
ت��خ��ل��ي�����ض م��ع��ام��الت م��ت��ع��ل��ق��ة ب���اإد�رت���ه، 
لكنه �صادف ذلك وجود �ملوظف �ملعتدي 
�ل��ذي تربطه ع��د�وة �صابقة مع �لوكيل، 
م�صاجرة،  �إىل  بينهما  �ملو�جهة  لتتحول 
�ملوظف  �ت��خ��ذ  �إذ  ���ص��اب��ق،  خ��الف  ب�صبب 
�مل���دين م��ن �ل��ل��ق��اء غ��ري �مل��ت��وق��ع فر�صة 
باالعتد�ء  ف���ب���ادر  �ل��ع��ري��ف،  م���ن  ل��ي��ث��اأر 
��صتل  ث��م  �لر�صمية،  ثيابه  ق  وم���زَّ عليه، 
�إىل  طعنات  عدة  و�صّدد  مكتبه  من  قلًما 

ج�صد �لعريف، وفق �صحيفة �لر�ي .
وقّدم �لعريف بعد توجهه �إىل �مل�صت�صفى 
باتخاذ  ب����ادرت  و�ل��ت��ي  لل�صرطة،  ب��الًغ��ا 
�ملوظف  ل�صبط  �لقانونية  �الإج�����ر�ء�ت 

�ملعتدي..

ما حقيقة خطوط 
�لطائر�ت �لبي�شاء؟

�لطائر�ت  م��ن��ظ��ر  ���ص��ح��ر  ل��ط��امل��ا 
يف �ل�����ص��م��اء �ل��ب�����ص��ر ع��ل��ى �الأر�����ض، 
ل��ك��ن �الف���ت���ت���ان ب���ال���ط���ري�ن يثري 
�أي�����ص��ا ت�������ص���اوؤالت ع���دة م��ن��ه��ا على 
ح��ق��ي��ق��ة �خلطوط  �مل���ث���ال  ���ص��ب��ي��ل 
�لطائر�ت  ترتكها  �لتي  �لبي�صاء 
وماذ�  طبيعتها؟  م��ا  �ل�����ص��م��اء..  يف 

ميكن ��صتنتاجه منها.
ووف���ق���ا مل���وق���ع ب��زن�����ض �إن�������ص���اي���در ، 
تلك �خلطوط  �نبعاث  �صبب  يعود 
�لبي�صاء، �إىل طريقة عمل �لطائرة 

و�رتفاعها عاليا يف �ل�صماء.
ف��ال��ه��و�ء خ��ف��ي��ف �ل�����ص��غ��ط وعايل 
�لطائرة،  �رت��ف��ع��ت  كلما  �ل�����ربودة 
تكون  �ل�����ع�����ادم  �ن���ب���ع���اث���ات  ول���ك���ن 
م��رت��ف��ع��ة �حل������ر�رة ع��ن��دم��ا تخرج 
�أج�صام  �إىل  �لطائرة، فتتحول  من 
ثلجية فور �لتقائها بالهو�ء �لبارد 

جد�.
و�صبه �ملوقع تلك �النبعاثات بتنف�ض 
�لباردة، فعند  �الأج��و�ء  �الإن�صان يف 
حالة �لزفري، ي�صبح �لهو�ء مرئيا 
�أبي�ض �للون، متاما مثل �نبعاثات 

�لطائر�ت يف �ل�صماء.
بح�صب  �النبعاثات  �صكل  ويختلف 
تعني  ح����ي����ث  �جل����������و،  �خ������ت������الف 
جو�  �لطويلة،  �لبي�صاء  �خلطوط 
ت�صري  ب��ي��ن��م��ا  ب��ال��رط��وب��ة،  م�صبعا 
�النبعاثات �لتي تختفي بعد فرتة 

ق�صرية �إىل جو معتدل.

فندق تر�مب يربح 
ميلوين دولر يف 4 �أ�شهر

حقق فندق تر�مب �لدويل �ململوك 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  للرئي�ض 
 4 يف  دوالر  مليوين  بقمية  �أرباحاً 
�لتوقعات،  م��ت��ج��اوز�ً  فقط،  �أ�صهر 
لي�صبح من �أهم مر�كز �ل�صلطة يف 
�لعا�صمة. و�أظهرت بيانات ر�صمية 
�أن �لفندق �ململوك ملنظمة تر�مب 
و�لتي �نف�صل عنها �لرئي�ض دونالد 
تر�مب �إد�رياً، كانت تتوقع خ�صائر 
باأكرث من مليوين دوالر يف �أول 4 

�أ�صهر من 2017.
بقيمة  �أرب��اح��اً  �لفندق حقق  ولكن 
بلغت  بعدما  دوالر،  1.97 مليون 
دوالر. وجاء  مليون   18 �إي��ر�د�ت��ه 
جناح �لفندق �لذي جرى �فتتاحه 
يف �أكتوبر )ت�صرين �أول( من �لعام 
�ملا�صي يف خ�صم حملة �النتخابات 
تعريفة  رف���ع  �أن����ه  �إىل  �ل��رئ��ا���ص��ي��ة 

�الإقامة فيه بن�صبة 57%. 
يف  �الإق���ام���ة  �صعر  متو�صط  وي��ب��ل��غ 
غرفة لليلة يف �لفندق 652.98 
يف  ف��ن��دق  �أغ���ل���ى  ل��ي�����ص��ب��ح  دوالر�ً، 

�لعا�صمة �الأمريكية.. 

�لهد�يا  لبع�ض  �أف��ك��ار�  �الأمل��ان��ي��ة  �مل��و�ق��ع  بع�ض  ��صتعر�صت 
�ل�صحية، وفيما يلي بع�ض هذه �الأفكار:

1. �ل�صاي �لع�صوي )�الأورغانيك(:
�لع�صوية،  �ملنتجات  ��صتهالك  على  م��وؤخ��ر�  �الإق��ب��ال  يكرث 
�ملعروف  من  لكن  �لع�صوية،  �ملنتجات  �أ�صعار  �رت��ف��اع  فرغم 
هدية  �لع�صوي  �ل�صاي  يجعل  م��ا  �أك���رث،  �صحية  �أن��ه��ا  عنها 
مميزة، �إذ يت�صم بطعمه �للذيذ ف�صال عن �أنه غني بالفو�ئد 
جديد�،  لي�ض  طبية  الأغ��ر����ض  �ل�صاي  و��صتخد�م  �ل�صحية. 
�آالف �ل�صني، فال�صاي �الأخ�صر غني مب�صاد�ت  �إىل  بل يعود 
�لفعال  دوره  ع��ن  ف�صال  للعيون  و�مل��ف��ي��دة  �ل��ق��وي��ة  �الأك�����ص��دة 
�لتوتر  �الأ�صود من  �ل�صاي  يقلل  وباملقابل  �ل��وزن.   �إنقا�ض  يف 
ويقلل  �ل��دم  �صغط  بذلك  ليخفف  �ال�صرتخاء،  على  وي�صاعد 
�لقلبية،  و�جللطة  �لدماغية  بال�صكتات  �الإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن 
�الإ�صابة  �الأخ��رى يخفف من خطر  �ل�صاي  �أن��و�ع  وكغريه من 

مبر�ض �ل�صكري.
�لبل�صميك:  2. جمموعة موؤلفة من زيت زيتون ع�صوي وخّل 
�جلمة،  �ل�صحية  وف��و�ئ��ده  �ملميز  مبذ�قه  �لزيتون  زي��ت  يتميز 
على  وي�صاعد  �لقلب  ب��اأم��ر����ض  �الإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل  فهو 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل�����ص��ك��ر يف �ل����دم ك��م��ا �أن����ه ي��ح��م��ي من 
�الإ�صابة بال�صرطان. �أما خّل �لبل�صميك فهو معروف باأنه م�صاد 
للجر�ثيم وميلك خ�صائ�ض م�صادة للفريو�صات وله دور فعال 
�لقلب و�ل�صرطان، ويخف�ض من  �أمر��ض  �لوقاية من  �أي�صا يف 

ن�صبة �لكولي�صرتول �ل�صيء ويوؤخر عملية �ل�صيخوخة.
�لهد�يا  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ت��ب��ادل  جتعل  �ملفيدة  �خل�صائ�ض  ه��ذه 
يعتمدون  �ل��ذي��ن  �ال�صخا�ض  الأول��ئ��ك  بالن�صبة  وخا�صة  جم��د، 
يف حياتهم حمية �لبحر �ملتو�صط، وهي عبارة عن منط غذ�ئي 
يعتمد على ��صتهالك كمية عالية من زيت �لزيتون و�لبقوليات 
و��صتهالك كمية معتدلة من  و�لفو�كه و�خل�صرو�ت  و�حلبوب 

�الأ�صماك وتناول كميات منخف�صة من �للحوم.
3. �صوكوالتة د�كنة

حتظى �ل�صوكوالتة ب�صعبية و��صعة لدى �لكثريين، ووفقا ملا نقله 
موقع "غيزونادهايت تيب�ض"، فاإن �لكثري من �لدر��صات �أثبتت 
�لكاكاو  �لتي تزيد فيها ن�صبة  �أي تلك  �لد�كنة،  �ل�صوكوالتة  �أن 
حتتوي  فهي  �ل�صحة،  على  مذهلة  ف��و�ئ��د  لها  باملئة،   75 ع��ن 
�لفيتامينات  مثل  �ل�صرورية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  �لكثري  على 

وم�صاد�ت �الأك�صدة.
�لع�صوية �لقهوة   .4

رمبا تكون فكرة �لقهوة �لع�صوية �أي �أكرث هدية مالئمة بالن�صبة 
�لقهوة، فالقهوة معروفة بخ�صائ�صها  �لذين يع�صقون  الأولئك 

فكرة  يجعلها  ما  لل�صحة،  �ملفيدة 
مالئمة �صمن قائمة جمموعة �لهد�يا �ل�صحية. فاإ�صافة 

�لدر��صات  �أثبتت  �مل��ز�ج  تعديل  �ملعروف يف  �لقهوة  دور  �إىل 
�حلديثة �أنها حت�صن �الإد�رك وتعزز عملية �ال�صتقالب وتقلل 

من خطر �الإ�صابة مبر�ض �ل�صكري من �لنمط �لثاين.
�لع�صوية �لتو�بل   .5

مثالية  هدية  يجعلها  م��ا  �ل�صحية،  بفو�ئدها  �لتو�بل  تعرف 
�أكرث  و�ح��دة من  �لطيب  �ملنا�صبات. وتعد ج��وزة  دوم��ا وجلميع 
�لتو�بل �لتي ي�صتخدمها �الأمل��ان يف ف�صل �ل�صتاء وخا�صة فرتة 
عيد �مليالد، فهي معروفة بخ�صا�صها �مل�صادة لالكتئاب، ف�صال 
عن فو�ئده يف تخفيف �لتوتر، ما ي�صاعد على �ال�صرتخاء. �أما 
�لزجنبيل فيعرف باأنه م�صاد قوي اللتهابات ولها فو�ئد �صحية 

كثرية منها تهدئة �ملعدة.

اأفكار مبتكرة لهدايا عيد احلب!
�لذي  �حل��ب  للغاية يف عيد  تقليدية  و�ل��ع��ط��ور  �ل���ورود  ���ص��ارت 
�ل���ذي ي�صكل حت��دي��ا جديد�  �الأم����ر  ف���رب�ي���ر،   14 �ل����  ي�����ص��ادف 
ينتج  �لتفكري  �ملزيد من �جلهد يف  بذل  �ليوم.  للرجال يف هذ� 

عنه هدية مميزة وغري مكلفة ماديا يف نف�ض �لوقت.
باالإ�صافة �إىل تاريخ �مليالد وعيد �لزو�ج، �أ�صبح يوم عيد �حلب 
�لالتي  �لن�صاء  من  �لكثري  ل��دى  �ملهمة  �الأي��ام  من  �لفاالنتاين 

ينتظرن لفتة مميزة من �صريك �حلياة يف هذ� �ليوم.
ومع �لوقت �صارت هد�يا مثل �لزهور و�لعطور تقليدية للغاية 
من  �ملزيد  بذل  �لرجل  على  يتعي  لذ�  �لن�صاء  معظم  تتوقعها 
�جلهد يف �لتفكري بهد�يا مميزة مفاجئات غري متوقعة. جملة 
يوم  للهد�يا  �ملميزة  �الأفكار  بع�ض  ��صتعر�صت  "بونته" �الأملانية 

عيد �حلب: -1 خطاب غر�مي: فاجئ زوجتك بخطاب غر�مي 
تعرب لها فيه عن حبك �أو رمبا ميكنك �صياغة �الأمر يف �أبيات 
�أو  �صوكوالتة  علبة  م��ن  �أق���وى  ت��اأث��ري  بالتاأكيد  فلهذ�  �صعرية، 

زجاجة عطر.
جمموعة  �ختيار  ميكنك  �لتذكارية:  �ل�صور  م��ن  لوحة   2-
رومان�صية،  �أمكان  يف  ورمب��ا  خمتلفة  �أوق��ات  يف  جتمعكما  �صور 

وو�صعها د�خل برو�ز و�حد ير�صد حمطات عالقتكما.
�ل��زوج��ة خ��ا���ص��ة �الأم  ب��ال��ب�����ص��رة: تفتقر  و�ل��ع��ن��اي��ة  �مل��ا���ص��اج   3-
الأطفال �صغار، �لوقت �لالزم للعناية بنف�صها، لذ� فاإن زوجتك 
�صت�صعد ب�صدة �إذ� حجزت لها موعد� للعناية بالب�صرة �أو جل�صة 

ما�صاج �أو �صاونا.
�مل��ال��ي��ة على  بقيمتها  �ل��ه��دي��ة  ت��اأث��ري  ي��رت��ب��ط  ال  �ل���وق���ت:   4-
�الإطالق، فبع�ض �لن�صاء �صت�صعد ب�صدة �إذ� �أهد�ها زوجها �مل�صغول 
�صاعات من وقته يق�صيها معها وحدها و�صتكون �ل�صعادة �أكرب �إن 
فاجئها باأنه �أعد لها وجبتها �ملف�صلة لرييحها من عناء �أعمال 

�ملنزل يف هذ� �ليوم.
خا�صة  �ملبدعة  لالأفكار  �حلاجة  �إلكرتوين" تزيد  "ع�صاء   5-
يف  للعي�ض  مثال  �لعمل  ظ��روف  ت�صطرهم  �لذين  �الأزو�ج  بي 
دول �أو مدن خمتلفة وهنا تن�صح خبرية �لعالقات �الجتماعية 
ت�صايتونغ"  دويت�صه  "زود  ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  د�ي�صلر  نينا 
بالتحايل على هذ� �الأمر و�ال�صتفادة من �لتكنولوجيا من خالل 
�أناقتك  كامل  يف  و�أن���ت  �حل��ي��اة  �صريك  م��ع  بالفيديو  �ل��درد���ص��ة 

وكاأنك على موعد ع�صاء معه.

يعترب البع�ض اأن اختيار الهدية املنا�شبة مهمة �شعبة جدا وحمرية، ف�شال عن اأن �شراء الهدايا املاألوفة 
"ال�شحية" قد جتعل هذه املهمة �شهلة جدا وتبني لالآخرين  اأ�شبحت مملة جدا، لكن فكرة الهدايا 

مدى االهتمام بهم واحلر�ض على �شحتهم.
اأن  اأملانيا. �شحيح  يعد تبادل الهدايا واحدًا من الطقو�ض االأ�شا�شية يف عيد امليالد يف 

الكثريون يف  اإذ يحتار  االأحيان،  بع�ض  �شهال يف  لي�ض  لكنه  ُمفرح،  اأمر  الهدايا  تبادل 
اأفكار لهدايا بهذه  بحثهم عن هدية تكون مالئمة ومفيدة يف نف�ض الوقت، واإيجاد 

البع�ض  يدفع  رمبا  ال��ذي  االأم��ر  الوقت،  من  لكثري  بالطبع  يحتاج  املوا�شفات 
اأحيانا للقبول بالعرو�ض الكثرية التي تقدمها املحالت التجارية.

الهدايا  التجارية، رمبا تكون فكرة  العرو�ض  الذين ال يف�شلون  اأولئك  اأما 
ال�شحية مقنعة لهم وتوفر لهم الكثري من الوقت، ف�شال عن اأنها تبني مدى 

االهتمام باالآخرين واحلر�ض على �شحتهم. ولعل اأهم ما مييز هذا النوع 
تقدميها  املمكن  من  اأنه  يعني  ما  اجلميع،  تالئم  اأنها  هو  الهدايا،  من 

الأفراد العائلة اأو للجريان اأو حتى لزمالء العمل.

�إجناب �لطفل �لأول بعد 
�لـ 30 يطيل �لُعمر

جديدتي  در����ص��ت��ي  نتائج  حملت 
�لالتي  ل��ل�����ص��ي��د�ت  ط��ي��ب��ة  �أخ����ب����ار�ً 
توؤخرن �حلمل �الأول �إىل ما بعد �ل� 
30، حيث وجدت �الأبحاث �أن هذ� 
مقارنة  �مل��ر�أة  ُعمر  يطيل  �لتاأخري 
�أو   20 �ل�  قبل  مبن حتملن مبكر�ً 

يف بد�ياتها.
�لتي  �الأوىل  �ل���در�����ص���ة  وب��ح�����ص��ب 
ك����ومي����رب�  ج����ام����ع����ة  �أج�������ري�������ت يف 
ب����ال����ربت����غ����ال، ون�������ص���رت���ه���ا دوري������ة 
"بابيلك هيلث"، �أظهرت �لنتائج �أن 
�الأمهات �لتي �أجننب طفلهن �الأول 
بعد بلوغ �ل� 30 تع�صن عمر�ً �أطول 
من �الأمهات �لالتي �أجننب �لطفل 

�الأول يف ُعمر مبكر.
و�أظهرت در��صة �أخرى عن �ملو�صوع 
"مونوبو�ض"  دوري��ة  ن�صرتها  نف�صه 
�أن �ل�صيد�ت �لالتي �أجننب طفلهن 
بعمر  تتمتعن   33 �ل����  ب��ع��د  �الأول 
�أطول، وميكن ر�صد ذلك من �صفرة 
�حلم�ض �لنووي دي �إن �إيه لديهن. 
�لثانية يف مركز  �لدر��صة  و�أجريت 
بربيطانيا،  وين�صتون  ل��ورد  �أبحاث 
ميل  �أن  �ل��در����ص��ت��ي  نتائج  وت��وؤك��د 
�ل��ن�����ص��اء يف �ل��ع�����ص��ر �حل���دي���ث �إىل 
ل���ه منافع  ���ص��ن �الإجن�������اب  ت���اأخ���ري 
�لنظرة  ينبغي تغيري  و�أن��ه  �صحية، 

�إليه.

�خرت �لهد�يا "�ل�شحية" 
فهي مفيدة وموفرة للوقت!
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�ش�ؤون حملية

ا�شتعدادا للعام اجلامعي اجلديد

مدير جامعة �لإمار�ت يلتقي باأع�شاء هيئة �لتدري�ض �جلدد و�لطلبة �مل�شتجدين
توفري البيئة العلمية لالبتكار وتنمية مهارات الطلبة

لت�شجيل 20،000 مواطن

جامعة نيويورك �أبوظبي وبالتعاون مع م�شت�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" تعد در��شة بعنو�ن "م�شتقبل �شحي لالإمار�ت"

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

جامعة  مدير  رح��ب  منف�صلي  لقاءين  يف 
باأع�صاء  �لبيلي  حممد  �لدكتور  �الإم���ار�ت 
�لتحقو�  مم���ن  �جل�����دد  �ل���ت���دري�������ض  ه��ي��ئ��ة 
�ثنان  وع����دده����م  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  ب���اجل���ام���ع���ة 
�إىل  �إ�صافة  تدري�ض  هيئة  ع�صو  وثالثون 
�ل��ز�ئ��ري��ن مم��ن مت  ت�صعة م��ن �الأ����ص���ات���ذة 
�الكادميية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ����ص��ت��ق��ط��اب��ه��م 
�ل��ع��امل��ي��ة �مل���رم���وق���ة ���ص��ع��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
�جل��ام��ع��ة يف �ل���ري���ادة و�الب��ت��ك��ار يف جمال 

�لتعليم و�لبحث �لعلمي.
بالطلبة  �جل����ام����ع����ة  م����دي����ر  رح������ب  ك���م���ا 
هذ�  باجلامعة  �لتقحو�  ممن  �مل�صتجدين 
�ل��ع��ام ح��ي��ث ���ص��ارك يف �ل��ل��ق��اءي��ن ع���دد من 
ب��اجل��ام��ع��ة وعمد�ء  �ل��ق��ي��اد�ت �الأك��ادمي��ي��ة 

�لكليات.
هيئة  �أع�صاء  �صم  �ل��ذي  �الأول  �للقاء  ويف 
�ل��ت��دري�����ض وع��ق��د ب��ف��ن��دق روت���ان���ا بو�صط 
مدينة �لعي طالب مدير �جلامعة �أع�صاء 
�لعلمية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري  �ل��ت��دري�����ض  هيئة 
�ملثالية البتكار�تهم موؤكد� على �لدور �لهام 
�ل��ت��دري�����ض يف  ب��ه ع�صو هيئة  ي��ق��وم  �ل���ذي 

تنمية مهار�ت وقدر�ت �لطلبة .
هي  �الإم����������ار�ت  ج���ام���ع���ة  �أن  �إىل  م�������ص���ري� 
�جل��ام��ع��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ت���ي خ���رج���ت ومنذ 
خريج  �ل��ف  �صتي  من  يقرب  ما  تاأ�صي�صها 
�لقيادية  �ل���وظ���ائ���ف  ت�������ص���درو�  ج��م��ي��ع��ه��م 
جميعها  ت�صب  م�صاهمات  ول��ه��م  ب��ال��دول��ة 
�جلامعة  ت�صهم  ح��ي��ث  �ملجتمع  ���ص��ال��ح  يف 

�ل���ت���ي تعزز  ب���ال���ك���ف���اء�ت  �ل����دول����ة  يف رف����د 
�لوظيفية  �حتياجاتها  وحتقق  م�صريتها 
يف �لتخ�ص�صات �لتي تخدم �ملجتمع وتعمل 

على تلبية باحتياجاته.
وط���ال���ب م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �أع�������ص���اء هيئة 
�الأكادميي  �جل��و  بتوفري  �جل��دد  �لتدري�ض 
�لذي ي�صهم يف �إثر�ء �جلانب �لبحثي لدى 

�لطالب وم�صاعدته على �البتكار.
�صريف  �لدكتور حم�صن  �للقاء  وحتدث يف 
مدير مكتب �صئون �أع�صاء هيئة �لتدري�ض 
باجلامعة موؤكد� على �أهمية تنمية �لقدرة 
�أن  على �البتكار يف خمتلف �ملجاالت وقال 
باإعد�د  مطالبون  �لتدري�ض  هيئة  �أع�صاء 
�ل��ب��ح��ث و�البتكار  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  ل���ه  ج��ي��ل 
�إىل  للدخول  �مل�صتقبل  جامعة  �إىل  و�صوال 

متطلبات  �إىل  ل��ل��دخ��ول  �مل�صتقبل  جامعة 
�لثورة �ل�صناعية �لر�بعة.

�لطالب  ���ص��م  �ل�����ذي  �ل���ث���اين  �ل��ل��ق��اء  ويف 
�لتحقو�  مم���ن  �مل�����ص��ت��ج��دي��ن  و�ل���ط���ال���ب���ات 
م��دي��ر �جلامعة  �أك���د  �ل��ع��ام  ه��ذ�  باجلامعة 
�لدكتور �لبيلي على �أهمية دور �ل�صباب يف 
�لعلمي  �لتح�صيل  �ملجتمع من خالل  بناء 
و�لبحث وق��ال �أن جامعة �الإم��ار�ت حتظى 
�أهم  باهتمام �لقيادة منذ تاأ�صي�صها لت�صكل 
وموؤ�ص�صاته  �ملجتمع  مت��د  �ل��ت��ي  �ل���رو�ف���د 

باملهار�ت و�لكفاء�ت.
و�لطالبات  �لطالب  �جلامعة  مدير  ودع��ا 
�لدولة  وف��ره��ا  �لتي  �لفر�صة  �غتنام  �إىل 
من �أجل �لدر��صة  بجامعة �الإمار�ت موؤكد� 
�جلامعي  بال�صلوك  �الل��ت��ز�م  �أه��م��ي��ة  على 

�ل��ق��و�ع��د و�ل��ن��ظ��م �ملعمول  �ل����ذي حت����دده 
�ملرحلة  يف  �لفر�صة  �إتاحة  �إىل  م�صري�  بها 
حالة  ويف  فقط  و�ح���دة  ل�صنة  �لتاأ�صي�صية 
ت��ع��رث �ل��ط��ال��ب مي��ك��ن ل���ه �الإع������ادة مقابل 

ر�صوم مدفوعة . 
وطالب مدير �جلامعة �لطالب و�لطالبات 
�جلامعة  توفرها  �لتي  �لفر�ض  با�صتثمار 
حيث  �الأك��ادمي��ي  �ملر�صد  بينها  من  ليكون 
�مل�صاقات  ط����رح  يف  ب���ه  �ال���ص��ت��ع��ان��ة  مي��ك��ن 
و�ل�����ص��اع��ات �مل�����ص��م��وح ب��ه��ا م���وؤك���د� ع��ل��ى �أن 
�مل�صرفي  م����ن  ن���خ���ب���ة  ت�������ص���م  �جل���ام���ع���ة 
طالب  كما  بكفاءتهم  �مل�صهود  �الأكادمييي 
�لكتيبات  م��ن  باال�صتفادة  �جلامعة  مدير 
�مل��ط��روح��ة ع��ل��ى م��وق��ع �جل��ام��ع��ة وكذلك 

موقع جمل�ض طلبة جامعة �الإمار�ت.

�حلفاظ  �أهمية  �إىل  �جلامعة  مدير  و�أ�صار 
على �مل��ع��دل �ل��رت�ك��م��ي وق���ال �أن���ه يف حالة 
�ن��خ��ف��ا���ض ه���ذ� �مل��ع��دل ي��وج��ه �ن����ذ�ر �أوىل 
ل��ل��ط��ال��ب ويف ح���ال���ة ت���ع���رثه م����رة �أخ����رى 
�الأمر  �ل��ث��اين لي�صل  �الإن�����ذ�ر  �إل��ي��ه  ي��وج��ه 
�لثالث حيث  �الإن���ذ�ر  �لف�صل يف حالة  �إىل 
ال ي�صتطيع �لطالب �اللتحاق باأية جامعة 
ح��ك��وم��ي��ة ب��ع��د ه����ذ� �ل��ف�����ص��ل ودع����ا مدير 
�ملعمول  بالقو�عد  �الل��ت��ز�م  �إىل  �جل��ام��ع��ة 
بها يف �المتحانات م�صري� �إىل �أن �جلامعة 
و���ص��ع��ت ���ص��و�ب��ط حل���االت �ل��غ�����ض �ل���ذي ال 

ت�صمح به على �الإطالق .
�لتطوع  �إىل  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  �أ����ص���ار  ك��م��ا 
�أن���ه ج���زء من  �مل��ج��االت �ملختلفة وق���ال  يف 
�حلياة �جلامعية وكذلك من بناء �صخ�صية 

�لطالب .
�صوف  �ل��ت��ط��وع  ���ص��اع��ات  �أن  ع��ل��ى  م���وؤك���د� 
�خلريج  يتقدم  عندما  تقدير  حمل  تكون 
الإح����دى �ل��وظ��ائ��ف �مل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، ك��م��ا دعا 
و�لطالبات  �لطالب  جميع  �جلامعة  مدير 
و�ل����رب�م����ج  �الأن�������ص���ط���ة  يف  �مل�������ص���ارك���ة  �إىل 
�ملقرر  م��ن  حيث  �جل��ام��ع��ة  تطرحها  �ل��ت��ي 
�لطالب  ����ص��ت��ق��ب��ال  ع��م��ل��ي��ات  ي�����ص��اح��ب  �أن 
مهرجان  �أ�صم  يحمل  مهرجان  و�لطالبات 
�ل���ط���ال���ب �مل�����ص��ت��ج��د ي��ت�����ص��م��ن ع�����دد من 
و�لرتفيهية  و�ل�صحية  �لرت�ثية  �الأن�صطة 

�إ�صافة �إىل جوالت يف �حلرم �جلامعي.
�أم�ض  �ال�صتقبال  حفل  ت�صمن  وق��د  وه��ذ� 
جامعتي  بعنو�ن  م�صرحي  م�صهد  ت��ق��دمي 
و�ف��ت��خ��ر ، ت��ن��اول �حل��ي��اة �جل��ام��ع��ي��ة منذ 

مر�حلها �الأوىل.    
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قام فريق در��صة "م�صتقبل �صحي لالإمار�ت"، �لتابعة 
ثورية  در��صة  متثل  و�لتي  �أبوظبي  نيويورك  جلامعة 
الأمر��ض  �مل�صببة  �لرئي�صية  �لعو�مل  لتحديد  تهدف 
�لقلب و�ل�صمنة و�ل�صكري يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
باإن�صاء مركز جديد للت�صجيل و�لتقييم يف "كليفالند 
كلينك �أبوظبي"، �مل�صت�صفى �لر�ئد يف �ملنطقة يف جمال 

�لعناية �ل�صحية �حلرجة.
ومن �ملقرر �أن ت�صمل هذه �لدر��صة، و�لتي تعد �الأوىل 
�أل��ف متطوع من   20 �ل��دول��ة، م�صاركة  نوعها يف  من 
�أعمارهم بي  ت��رت�وح  �لذين  �الإم���ار�ت  دول��ة  مو�طني 
�إطار �جلهود �ل�صاعية لتحديد  40 عاماً، يف  �إىل   18
مدى تاأثري منط �حلياة و�لعو�مل �لور�ثية على �صحة 
�ملهتمي  و�صيتمكن  �ل��ط��وي��ل،  �مل���دى  ع��ل��ى  �مل��و�ط��ن��ي 
زيارة  خ��الل  من  �لت�صجيل  من  �لدر��صة  يف  بامل�صاركة 

�ملركز �جلديد يف م�صت�صفى كليفالند كلينيك �أبوظبي، 
و�لذي يقع بالقرب من ردهة �ال�صتقبال �لرئي�صية يف 

�مل�صت�صفى.
ويتعاون باحثون من جامعة نيويورك �أبوظبي ومركز 
يف  �آخ��ري��ن  حمليي  ���ص��رك��اء  م��ع  �لطبي  "الجنون" 
ومنهم  �الأم��د،  �لدر��صة طويلة  ه��ذه  الإج��ر�ء  �أبوظبي 
للخدمات  �أبوظبي  و�صركة  �لع�صكري،  ز�يد  م�صت�صفى 
�لطبية،  خليفة  �ل�صيخ  وم��دي��ن��ة  )���ص��ح��ة(،  �ل�صحية 
وم�صت�صفى  �أبوظبي"،  كلينك  "كليفالند  وم�صت�صفى 
�لدم  وبنك  �أبوظبي،  يف  �لدم  وبنك  بوينت"،  "هيلث 
�الإقليمي يف �لعي، وجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 

وجامعة خليفة، وجامعة ز�يد يف �أبوظبي.
وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن مركز �لت�صجيل �جلديد لدر��صة 
"م�صتقبل �صحي لالإمار�ت" �أطلق عملياته منذ �صهر 
يوليو �ملا�صي، متيحاً عملية ت�صجيل �صل�صة للم�صاركي 
من خالل عدة �إج��ر�ء�ت ب�صيطة، ت�صمل ملئ ��صتبيان 

عينات  وجمع  �لبدنية  قيا�صاتهم  وت�صجيل  �ل��در����ص��ة 
ب��ه��دف جتهيز  و�إج����ر�ء ع��دد م��ن �لفحو�ض �خل��ا���ص��ة 

جمموعة �صاملة من �لبيانات.
�صنو�ت  ب�صكل دوري على مد�ر عدة  �ملتابعة  و�صتجرى 
�لتقييم،  مل��ر�ك��ز  وزي����ار�ت  �إلكرتونية  ��صتبيانات  ع��رب 
وذلك بغر�ض دعم �إجر�ء �لدر��صة ب�صكل طويل �ملدى 
خالل  م��ن  �لبحثية،  �ل��ك��ف��اءة  درج���ات  �أع��ل��ى  وحتقيق 
�لور�ثية  �لعو�مل  تلعبه  �ل��ذي  للدور  لفهم  �لو�صول 
�ل�صمنة  ب��اأم��ر����ض  �لت�صبب  وخ��ي��ار�ت من��ط �حل��ي��اة يف 

و�أمر��ض �لقلب و�ل�صكري. 
ويف هذ� �ل�صياق، قال �لدكتور ر�غب علي، مدير فريق 
ومدير  لالإمار�ت"  �صحي  "م�صتقبل  لدر��صة  �لبحث 
�أبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  �لعامة  �ل�صحة  �أبحاث 
�أبوظبي" بنقاط  "كليفالند كلينك  "يتميز م�صت�صفى 
�ل�����ص��ري��ري��ة، و�لتي  ق����وة ك���ب���رية يف جم����ال �الأب����ح����اث 
تتكامل بدورها مع �إمكانات جامعة نيويورك �أبوظبي 

و�إمكانات �صركائنا �الآخرين يف �لدر��صة، ونحن �صعد�ء 
للغاية للعمل مع هذه �ملوؤ�ص�صة �لكبرية لتح�صي �صحة 

مو�طني دولة �الإمار�ت من خالل هذه �لدر��صة".
"م�صتقبل �صحي لالإمار�ت" �نطلقت  در��صة  �أن  ُيذكر 
و�الأطباء  �لعلماء  من  جمموعة  مل�صاعدة   2014 عام 
لعدد  �مل�صببة  �لرئي�صية  �ل��ع��و�م��ل  فهم  يف  �ملخت�صي 
من �أهم �مل�صاكل �لتي تو�جه �ل�صحة �لعامة يف �لدولة 
�ليوم، وت�صعى �لدر��صة للتعرف على �الأ�صباب �لتي �أدت 
�إىل ت�صجيل دولة �الإمار�ت �أحد �أعلى �ملعدالت �لعاملية 
كال�صمنة  �حلياة،  بنمط  �ملتعلقة  باالأمر��ض  لالإ�صابة 

و�ل�صكري و�أمر��ض �لقلب.
ر�أ�ض  ع��ل��ى  ل���الإم���ار�ت  �صحي  م�صتقبل  در�����ص���ة  ت�صع 
م�صتقبل  لبناء  �جل��ه��ود  ت�صافر  و�أول��وي��ات��ه��ا  �أه��د�ف��ه��ا 
وهو  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �أك���رث �صحة 
و�الأطباء  �لعلماء  توحيد جهود  �لذي جنح يف  �لهدف 

و�لباحثي من خمتلف �أرجاء �لدولة.

ت�شتهدف 500 مواطن يف مقار �شكنهم
�لعيادة �ملتنقلة تزور �ملجال�ض يف 
�أبوظبي لإجر�ء فحو�شات وقاية
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�ل�صحية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ل�صركة  �ملتنقلة  �ل��ع��ي��اد�ت  ط��و�ق��م  ي��ق��وم 
"وقاية"  فحو�صات  الإج��ر�ء  �ملعتمدة  �الأحياء  جمال�ض  بزيارة  "�صحة" 
يقارب  ما  فح�ض  بهدف  �أغ�صط�ض  �بتد�ًء من هذ� �الأ�صبوع ولغاية 31 
�صكان مدينة �أبوظبي، وذلك �صعياً لت�صهيل و�صولهم  مو�طن من   500
وجمهزة  مريحة  بيئة  ويف  �صكنهم  �أماكن  من  بالقرب  �لفحو�صات  �إىل 

لهم.
و�صيتم �إجر�ء فحو�صات "وقاية" باالإ�صافة �إىل فح�ض �الأ�صنان يف �أوىل 
حمطاتها يف جمل�ض �مل�صرف �بتد�ًء من �ليوم وحتى نهاية �الأ�صبوع، حيث 
�لعيادة  �صتنتقل  ثم  للن�صاء ومن  و�الأربعاء  �الثني  يومي  مت تخ�صي�ض 

�إىل جمل�ض �لبطي ومن ثم جمل�ض �لزعاب ملدة �أ�صبوع يف كل جمل�ض.
لل�صوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �لدرمكي،  حمد  مبارك  �لدكتور  قال  وتعليقاً 
"�صحة"  �صركة  "تقوم   : �خلارجية  �لعالجية  باخلدمات  �الإكلينيكية 
ب�صكل  للم�صتفيدين  �ل�صحية  �خل��دم��ات  و�صول  يف  مبادر�تها  بتطبيق 
�الأولية  �ل�صحية  �لرعاية  تقدمي  تعزيز  �إىل  باالإ�صافة  و�صهل،  مي�صر 
و�خلدمات �لوقائية، �لتي ت�صاعدهم على �لتعرف على حالتهم �ل�صحية 
وجتنب  �صحتهم  على  للمحافظة  حياتهم  منط  حت�صي  من  ومتكنهم 
�الأمر��ض." و�أ�صاف �لدكتور مبارك "د�صنت �صركة �صحة مبادرة زيار�ت 
�ملجتمع  مع  �لفعالة  �لتو��صل  قنو�ت  كاأحد   2016 �إبريل  يف  �ملجال�ض 
بهدف �الرتقاء مب�صتوى �لوعي �ملجتمعي باخلدمات �لتي تقدمها �صركة 
�صحة، ومت زيارة 11 جمل�ض من �ملجال�ض �ملعتمدة يف 2016، ويف عام 
�ملرة  وهي  �ملجال�ض،  �إىل  �ملتنقلة  �لعيادة  زي��ار�ت  باإ�صافة  قمنا   2017
�الأوىل �لتي تزور �لعيادة �ملتنقلة فيها جمال�ض �الأحياء �ملعتمدة الإجر�ء 
فحو�صات وقاية وهي جتربة نتطلع �إىل تكر�رها يف �ملجال�ض �الأخرى." 
�الأ�صنان  �لربيعي، مديرة خدمات  �صمية خليفة  �لدكتورة  قالت  وتعليقاً 
للمجال�ض  �ملتنقلة  �لعيادة  �صتقدمها  �لتي  للخدمات  "تعزيز�ً  باالإنابة، 
قمنا باإ�صافة �لك�صف على �صحة �لفم و�الأ�صنان وذلك  لت�صليط �ل�صوء 
�ملبا�صر  بتاأثريها  و�لتوعية  و�الأ�صنان  �لفم  بنظافة  �لعناية  �أهمية  على 
على �صحتهم �لعامة، فعلى �صبيل �ملثال �مل�صابي باالأمر��ض �ملزمنة، مثل 
ولذ�  و�الأ�صنان،  �لفم  مب�صاكل  لالإ�صابة  عر�صة  �أك��رث  �ل�صكري،  مر�صى 
ين�صح باإجر�ء فح�ض �لفم و�الأ�صنان على �الأقل مرتي �صنوياً. و�صيقوم 
�الأطباء يف �لعيادة �ملتنقلة بالك�صف عليهم وحتويل �حلاالت �لتي حتتاج 
�الأ�صنان  عياد�ت  �أو  �لتخ�ص�صية  �الأ�صنان  مر�كز  من  �أي  �إىل  ع��الج  �إىل 

�ملتو�جدة يف �ملر�كز �ل�صحية �لتابعة ل�صركة �صحة."
وجتهيز  �لرتخي�ض  ب��اإج��ر�ء�ت  �خلارجية  �لعالجية  �خل��دم��ات  وقامت 
�مل��ا���ص��ي، وجهزت  �ل��ع��ام  يف  وق��اي��ة  الإج����ر�ء فحو�صات  �ملتنقلة  �ل��ع��ي��اد�ت 
كان  وقاية  فحو�صات  الإج��ر�ء  �حلكومية  �جلهات  لزيارة  متكاملة  خطة 
من �صمنها �الأمانة �لعامة للمجل�ض �لتنفيذي، �صركة دولفي للطاقة، 
�لتنمية �الأ�صرية، وهيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة ،�الر�صيف �لوطني، 
معهد �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني، جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية، 

�إد�رة مدر�صة حمد�ن بن ز�يد، مركز تعليم �لكبار، د�ئرة �لنقل.
تعبئة  �أبوظبي،  �ل�صحة  هيئة  بر�مج  �أحد  وهو  وقاية،  ت�صمل فحو�صات 
�ال�صتبيان و�إجر�ء �لفح�ض �ل�صريري باالإ�صافة �إىل �لفحو�صات �لطبية 
و�الأوعية  �لقلب  �أم��ر����ض  �إىل  ت��وؤدي  قد  �لتي  �لعو�مل  عن  تك�صف  �لتي 
�لدموية ومن تلك �لفحو�صات قيا�ض م�صتوى �صغط �لدم وموؤ�صر كتلة 
ومعدل  �ل��دم  يف  �لكولي�صرتول  ومعدل  �ل��دم  يف  �ل�صكر  ومعدل  �جل�صم 
�ل��ت��دخ��ي و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م�صتوى  �ل��ك��ل��ى وح��ال��ة  فيتامي د ووظ��ائ��ف 

�لن�صاط �لبدين.
ب�صرح  �ملتنقلة  �لعيادة  يف  �ملخت�ض  �لطبيب  يقوم  �لنتائج  ظهور  وعند 
خطة  وو�صع  �ل�صحية  حالته  حت�صي  �صبل  ومناق�صة  للمر�جع  �لنتائج 
متكاملة لذلك قد ت�صمل حتويله �إىل تخ�ص�صات طبية �أخرى يف �ملر�كز 

�أو �مل�صت�صفيات �لتابعة ل�صركة �صحة.



خطوات ال�شتجماع الذات
�لن�صائح  �ل�صلبية: على عك�ض  • فّكر باجلو�نب 
�إيجابي،  �ل�صائعة حول �صرورة �لتم�صك بتفكري 
�ل�صو�ئب  على  ورّك���ز  �مل���ر�آة  يف  نف�صك  �إىل  �نظر 
ملعاجلتها.  ب�صاأنها ثم حتّرك  وعرّب عن غ�صبك 
ت�صجعك هذه �ملقاربة على جتاوز �مل�صاعب �أكرث 

من �لتفكري بالطموحات �الإيجابية.
• حّدد �أهد�فاً ب�صيطة: �إذ� �أردت �أن تقوم بتغيري 
جذري، ق�ّصمه �إىل �أجز�ء �صغرية ميكن �لتحكم 
حُت�ّصن  ك��ي  �لتطبيق  �صهلة  �أه���د�ف���اً  ح���ّدد  ب��ه��ا. 
و���ص��ع��ك وحت���رز �ل��ت��ق��دم �مل��ن�����ص��ود. �صتالحظ يف 

�أحد �الأيام �أنك قطعت �صوطاً كبري�ً.
�أن  يجب  بها:  و�لتزم  و��صحة  ميز�نية  �صع   •
ت��رت��ك��ز �مل��ي��ز�ن��ي��ة ع��ل��ى وق��ت��ك وط��اق��ت��ك وقيمة 
�أن حتقق  �أم����و�ل����ك وط��ري��ق��ة ���ص��رف��ه��ا. ح����اول 
�ل��ه��دف �ل��ذي تعتربه على ر�أ����ض �أول��وي��ات��ك كي 

ت�صتعيد �لهدوء و�ل�صعادة.

خطوات لزيادة جراأتك
خجواًل  ك��ن��ت  �إذ�  ���ص��غ��رية:  ب��خ��ط��و�ت  �ب����د�أ   •
مع  �لتو��صل  يف  �صعوبة  جت��د  رمب��ا  بطبيعتك، 
ت��ب��ذل جهود�ً  �أن  ح���اول  ل��ذ�  ت��ع��رف��ه.  �صخ�ض ال 
ت��دري��ج��ي��ة و�ب����د�أ ب��ال��ت��ط��وع يف ن�����ص��اط��ات خريية 

ب�صيطة مثاًل.
حلدث  ت�صتعّد  حي  �لتخّيل:  تقنية  • ��صتعمل 
�لتي  �ل�صيناريوهات  �أ���ص��و�أ  تخّيل  و�صعب،  مهّم 
ت�صتطيع  �أن�����ك  ���ص��ت��درك  ت��و�ج��ه��ه��ا.  �أن  مي��ك��ن 
معاجلة �أي م�صكلة طارئة حي ت�صتبق �حلو�دث 

يف عقلك.
من  ت��ت��ع��ّل��م  �أن  ي��ج��ب  �ل��ف�����ص��ل:  م��ن  • ����ص��ت��ف��د 
�أخذ  م��ن  خ��وف��ك  يختفي  ك��ي  �لفا�صلة  جت��ارب��ك 
�مل��ج��ازف��ات. ���ص��رع��ان م��ا ت��زي��د ق��وت��ك ويتال�صى 

�النزعاج �لذي كنت ت�صعر به يف �لبد�ية.

للتكلم اأمام الغرباء

ترّكز  �أن  ب���دل  �أواًل:  �جل��م��ه��ور  ع��ل��ى  رّك����ز   •
وتتعرق،  ت��ت��وت��ر  ال  ك��ي  فعله  ت�صتطيع  م��ا  ع��ل��ى 
ي�صبح  ك��ي  �صماعه  �جلمهور  يريد  عما  ت�صاءل 
خطابك قّيماً يف نظره. بهذه �لطريقة، �صتخّف 

�ل�صغوط �لتي ت�صعر بها.
هاتفك  ����ص��ت��ع��م��ل  م���ك���ّث���ف:  ب���اإي���ق���اع  ت������دّرب   •
لت�صجيل كالمك ثم ��صمعه �أو �صاهده كي حتكم 
�لالحقة،  �ملرحلة  يف  مبو�صوعية.  �أد�ئ���ك  على 
ه�صة  تعتربها  �لتي  �جل��و�ن��ب  ُت��ع��ّدل  �أن  ميكنك 

يف خطابك.
تعتذر  ال  �صبب:  الأي  تتوتر  ال   •
�أثناء  ت��ل��ع��ث��م��ت  �أو  �أخ����ط����اأت  �إذ� 
بل  ع��ام��ة  منا�صبة  �أي  يف  �ل��ك��الم 
توقف وخذ ر�صفة ماء و��صتجمع 

نف�صك.
�الأور�ق  ت���ت�������ص���ف���ح  ال   •

ب����ا�����ص����ت����م����ر�ر: �حل����رك����ة 
باإلهاء  ك��ف��ي��ل��ة  �مل���ف���رط���ة 

�جلمهور. �إذ� كنت ترجتف 
حتمل  ال  �ل���ت���وت���ر،  ب�����ص��ب��ب 

��صتعمل  ورق�����ة.  �أو  ق��ل��م  �أي 
�ل�صا�صة  ع����ل����ى  �ل���������ص����ر�ئ����ح 
عن  �جلمهور  �أنظار  لتحويل 
دقيقة  �أول  �صتكون  ت��وت��رك. 
�الأ�صعب عليك لكن �صرعان 
ت�����ص��رتخ��ي ح���ي يتحكم  م���ا 

دماغك بالو�صع.

خ������ط������وات الإط��������الق 
م�شروعك

�الأ�������ص������ات������ذة  ج�������د   •
عن  �ب��ح��ث  �ملنا�صبي: 
متخ�ص�صي  �أ�صخا�ض 

يف �ملجال �لذي �خرتته 
م�صاعدتهم  و�ط����ل����ب 

�ملعارف  ه��ذه  ل��ك  تفتح  �أن  ميكن  ون�صائحهم. 
�آفاقاً مهنية جديدة.

ميكنك  ال  �صهاًل:  �مل�صروع  يكون  �أن  تتوقع  • ال 
وجه  �أكمل  على  �جلديد  للم�صروع  ت�صتعّد  �أن 

غ��ري ماألوفة  �أم�����ور�ً  ت��و�ج��ه  �أن  ت��وّق��ع  ل���ذ� 
و��صتعّد لبذل جهود �صاقة.

يف  ت��������رتدد  ال  ع����الق����ات����ك:  ط��������ّور   •
�ل���ت���و�����ص���ل م����ع ع���ام���ل���ي �آخ�����ري�����ن يف 

�لتعاون  من  مانع  ال  نف�صه.  �ملجال 

ك��ل طرف  ي�صتقّل  �أن  قبل  متعددة  �أط���ر�ف  ب��ي 
ويجد طريقه.

�لتنويع:  م����ن  َت�����َخ�����فنْ  ال   •
نطاق  ت��و���ّص��ع  �أن  مي��ك��ن��ك 
تنويع  ع�����رب  ع���م���ل���ك 
ب�صرط  �مل���ن���ت���ج���ات 
�لتوقيت  تختار  �أن 
التخاذ  �ل�����ص��ح��ي��ح 

هذه �خلطوة.

خطوات لل�شراء بال ذنب
مالب�ض  عن  �بحث  كال�صيكية:  قطعاً  �خرت   •
حياتك.  م��ر�ح��ل  خمتلف  يف  �رت���د�وؤه���ا  ميكنك 
ق���د ت��دف��ع �أح���ي���ان���اً ث��م��ن��اً ب��اه��ظ��اً م��ق��اب��ل قطعة 

معينة لكن ميكنك ��صتعمالها طو�ل �صنو�ت.
�إىل  م��ي��ل��ك  ب��ح�����ص��ب  �مل��ن��ت��ج  ك��ل��ف��ة  ��ب  • �ح��ت�����صِ
����ص��ت��ع��م��ال��ه: �ق�����ص��م ث��م��ن �مل��ن��ت��ج ع��ل��ى عدد 
�الأف�صل  من  له.  ��صتعماالتك 
منتجاً  ت�����ص��رتي  �أن  دوم������اً 
يومياً  ت�����ص��ت��ع��م��ل��ه  ب��اه��ظ��اً 
منتجاً  ت�����ص��رتي  �أن  ب���دل 
ت�صتعمله  وال  كلفة  �أق���ل 

�إال يف منا�صبات نادرة.
منتج  �أي  ت�����ص��رِت  ال   •
به:  مقتنعاً  تكن  مل  �إذ� 
تفكر  �أن  �الأف�����ص��ل  م��ن 
�إىل  ح����اج����ت����ك  مب�������دى 
ذلك �ملنتج وتعود الحقاً 
تتخذ  �أن  ب���دل  ل�����ص��ر�ئ��ه 
وت�صعر  ���ص��ري��ع��اً  ق�������ر�ر�ً 

بالندم الحقاً.
م���و����ص���م  يف  ت�������������ص������ّوق   •
�لتنزيالت: �بحث عن �أف�صل 
خم�صة  وح�������ّدد  �ل���ع���رو����ض 
وتركيبات  �����ص���ت���ع���م���االت 
�لتي  للمالب�ض  حمتملة 
ت�صرِت  ال  ل��ك��ن  ت��خ��ت��اره��ا، 
�أن��ه قليل  مل��ج��ّرد  �أي منتج 

�لكلفة.

الأخذ جمازفات مهنية
غري  م������ب������ادر�ت  خ�����ذ   •
ت�������رتدد يف  م�����األ�����وف�����ة: ال 

ت��و���ص��ي��ع م��ع��ارف��ك وق���ب���ول �ل���ع���رو����ض ح��ت��ى لو 
�أنك  �صتالحظ  �الأوىل.  للوهلة  لك غريبة  بدت 

�صتح�صل على فر�ض مل تكن تتوقعها.
مّطلعاً  تكن  مل  لو  حتى  بالرب�عة:  تظاهر   •
ع��ل��ى جم����ال م��ع��ي، ال ت��رف�����ض �ل��ع��ر���ض ف����ور�ً 
م��ع��ارف��ك وحتت�صب فر�ض  ت��و���ّص��ع  �أن  ح���اول  ب��ل 

جناحك.
جمالهم:  يف  �الأ���ص��خ��ا���ض  �أف�����ص��ل  م��ن  تعّلم   •
�أهم  �إىل  تتعرف  ع��الق��ات��ك،  �صبكة  ت��و���ّص��ع  ح��ي 
درو�ض  ��صتخال�ض  وتتمكن حينها من  �خل��رب�ء 
ت�صعى  �لذي  �لتقدم  باإحر�ز  وت�صمح لك  تفيدك 

�إليه.
يف  �ملناف�صة  مظاهر  ت�صتّد  بقيمك:  مت�ّصك   •
�ملناف�صي  جن��اح  لك  ب��د�  مهما  �ملعا�صر.  �لعامل 
نف�صك  على  رّك��ز  بل  باالإحباط  ت�صعر  ال  كبري�ً، 
و�ب���ذل ق�صارى جهدك كي  فيه  ت��ربع  م��ا  وعلى 
تتطور. �أخري�ً، ال ت�صعر بالغرية من زمالئك يف 
�ملجال �لذي تعمل فيه بل �عتربهم م�صدر �إلهام 

لك وحاول �أن تقتدي بهم.

الإدارة الو�شع املايل
�ملالية  �الأزم�����ة  رغ���م  �الأ���ص��ه��م:  يف  ����ص��ت��ث��م��ر   •
�الأخ��رية، يبقى هذ� �ال�صتثمار رهاناً جيد�ً على 
فردية،  �أ���ص��ه��م  ���ص��ر�ء  �أردت  �إذ�  �ل��ط��وي��ل.  �مل���دى 
�أن  قبل  �ل��ع��ر���ض  تفا�صيل  ق���ر�ءة  على  �ح��ر���ض 

تطرح �ل�صركة �صند�تها للعلن.
مب�صروع  تلتزم  �أن  �إياك  �صعبة:  �أ�صئلة  • �طرح 
مايل،  مب�صت�صار  ت�صتعي  ك��ن��ت  �إذ�  تفهمه.  ال 
ب������اأدق  �ل����و�����ص����ع  ل�����ك  ي�������ص���رح  �أن  �ط����ل����ب م���ن���ه 
�لتفا�صيل. �طرح �الأ�صئلة عن �لر�صوم �ملرتبطة 

باال�صتثمار �ملحتمل.
�إنتاجية  �أن  �لدر��صات  �أثبتت  ��صرت�حة:  خذ   •
�الأ�صخا�ض �لذين ياأخذون ��صرت�حة من �لعمل 
�أع���ل���ى م���ن �مل���وظ���ف���ي �ل���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ب�صكل 

متو��صل.

هذ�  عن  �الأجوبة  بع�ض  �الجتماع  علماء  يقّدم  �ل�صعادة؟  ن�صرتي  كيف 
�ل�صوؤ�ل.

�إن �صيئاً يف �لعامل  Antigone، يقول �صخ�ض بنربة كئيبة  يف كتاب 
لي�ض حمِبطاً بقدر �ملال! لكن رمبا مل يكن ذلك �ل�صخ�ض يجيد ��صتعمال 
�أمو�له �لنقدية! ت�صري �لبحوث �إىل �أن �ملال قادر على �صر�ء �ل�صعادة �إذ� 

برعنا يف �إنفاقه.
��صتناد�ً �إىل جتربة �صائعة، يبدو �أن �إنفاق �ملال على �لتجارب بدل �ل�صلع 
بطبيعة  يفكرو�  �أن  �الأ�صخا�ض  بع�ض  م��ن  ُط��ِل��ب  ح��ي  �صعادتنا.  يزيد 
�الأفر�د  �أن  لوحظ  م�صرتياتهم، 
جتاربهم  و�صفو�  �ل��ذي��ن 
)رح����الت ���ص��ف��ر �أو 

�لذين حتدثو�  �أولئك  �صعادة من  �أك��رث  كانو�  مثاًل(  حفالت مو�صيقية 
عن �صر�ء �ل�صلع �ملادية.

�صعادتهم  م�صتوى  ��صرتجاع  �إىل  �لنا�ض  نزعة  �أن  �لنف�ض  علماء  يظن 
�الأ�صلي بعد خو�ض تغيري معّي تت�صارع عند �لقيام مب�صرتيات مادية 
طاولة  على  نعتاد  �أن  ي�صهل  �ل��ت��ج��ارب:  خو�ض  بعد  يح�صل  مم��ا  �أك��رث 
جديدة �أكرث من رحلة �إىل ت�صيلي! يعترب �لعلماء �أي�صاً �أننا جنيد تقّبل 

�لتجارب �ل�صيئة �أكرث من �ل�صلع �لتي نندم على �صر�ئها.
ّنفت  �ل��در����ص��ات، �صُ �إح��دى  لكن ثمة جت��ارب غري مثرية لالهتمام. يف 
بطبيعتها  �جتماعية  �أو  فردية  ك�صلوكيات  �لتجارب  على  �الإنفاق  نزعة 
�أن  ت��ب��ّي  �إ���ص��اف��ي��ة.  ���ص��ع��ادة  ت�صمن  �الجتماعية  �لنفقات  �أن  ول��وح��ظ 
مثلما  يقّيمونها  ف��ردي��ة  جت��ارب  على  �مل��ال  ينفقون  �ل��ذي��ن  �الأ�صخا�ض 

يقّيمون �أمالكهم.

تقا�شم التجارب
�أكرث  معينة  بن�صاطات  نقوم  حي  �صعد�ء  ن�صبح  ال 
مما ُن�َصّر بامتالك �ملقتنيات، بل �إننا نحب تقا�صم 
�لفكرة  ه��ذه  تنطبق  �لنا�ض.  مع  �لتجارب 
حتديد�ً:  �ملنفتحي  �الأ���ص��خ��ا���ض  على 
يف �إحدى �لدر��صات، ز�دت �صعادة هذه 
�ل��ف��ئ��ة م��ن �ل��ن��ا���ض ب��ع��د �ل��ت�����ص��ّوق مع 
عن  �لنظر  بغ�ض  �آخ��ري��ن  �أ���ص��خ��ا���ض 

�ل�صلع �لتي ��صرتوها.
ح�����ّل�����ل ب�����اح�����ث�����ون م������ن ج���ام���ع���ة 
كامربيدج �لعالقة �لقائمة بي 
ع��اد�ت �الإن��ف��اق ل��دى �لعمالء 
وم�صتوى  �صخ�صياتهم  وبي 
���ص��ع��ادت��ه��م، ف��اك��ت�����ص��ف��و� �أن 
�ل�صخ�صية  خ�����ص��ائ�����ض 
)�خل����م���������ض �ل����ك����ربى( 
�الجتماعية،  )�لنزعة 

و�الن��ف��ت��اح ع��ل��ى �ل��ت��ج��ارب، و�الج��ت��ه��اد، و�ل��ل��ط��ف، و�مل��ي��ول �لع�صبية( 
�ملطاعم  على  �مل��ال  �ملنفتحون  �الأ�صخا�ض  �الإنفاق.ينفق  م�صتوى  حت��ّدد 
�لذين  �مل��ج��ت��ه��دون  �الأ���ص��خ��ا���ض  مي��ي��ل  بينما  �لرتفيهية  و�ل��ن�����ص��اط��ات 
يجيدون �لتحكم بنف�صهم �إىل �إنفاق �ملال على �لر�صاقة و�لتاأمي. لوحظ 
�أي�صاً �أن �الأفر�د �لذين ينفقون �ملال مبا يتما�صى مع �صخ�صيتهم يكونون 
يف  ميولهم.  يتعار�ض مع  �مل��ال مبا  ي�صرفون  �لذين  �أولئك  �أ�صعد من 

�أ�صخا�ض منفتحون ومنغلقون ق�صائم �صر�ئية  �إحدى �حلاالت، تلقى 
�ملنفتحي  �الأ�صخا�ض  �صعادة  ز�دت  مكتبة.  �أو  مطعم  يف  ال�صتعمالها 

�مل���ال يف م��ط��ع��م، بينما �رت��ف��ع��ت �صعادة  �إن��ف��اق  �أُج�����ربو� ع��ل��ى  ح��ي 
�ملنغلقي على نف�صهم حي �أنفقو� �ملال يف �ملكتبة.

حتذير مهم
لكن قبل �أن تبد�أ باإنفاق �أمو�لك ع�صو�ئياً، �إليك حتذير�ً مهماً: 

يرتبط حجم �الأمو�ل �لنقدية �ملوجودة يف �حل�صاب �مل�صريف 
من  �أك���رث  �حل��ي��اة  على  �لر�صا  مب�صتوى 

�لديون.  �أو  �ال�صتثمار�ت  �أو  �مل��دخ��ول 
بخياًل:  ت�����ص��ب��ح  �أن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي  ال 
�الأ�صخا�ض  بع�ض  م��ن  ُط��ِل��ب  ح��ي 
�أن ي�صرتو� هد�يا لطفل مري�ض يف 

�مل�صت�صفى �أو لنف�صهم، 
جلبو�  �ل���ذي���ن  �الأف������ر�د  �أن  ل��وح��ظ 
�صعرو�  �مل���ري�������ض  ل��ل��ط��ف��ل  ه����دي����ة 
�الأحا�صي�ض  م���ن  �أع���ل���ى  مب�����ص��ت��وى 

بلد  نف�صه يف  �الأثر  �ُصّجل  �الإيجابية. 
غ��ن��ي )ك��ن��د�( ويف ب��ل��د ف��ق��ري )جنوب 

�إفريقيا(. 
كذلك، يعطي �إنفاق �ملال على �الأ�صدقاء 

و�أفر�د �لعائلة دفعة �إيجابية مماثلة: ال 
عجب يف ذل��ك الأن ه��ذه �خل��ط��وة تقّربنا 

من هوؤالء �الأ�صخا�ض!

مـــنـــ�عـــات
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 اإليك اأف�شل اخلطوات التي ت�شمح لك مبعاجلة اخلالفات يف العمل، وحت�شني و�شعك 
املادي، وجتاوز امل�شاكل اليومية ال�شائعة.

�ملال قادر على �شر�ء �ل�شعادة �إذ� برعنا يف �إنفاقه

رّكز على نف�شك و�بذل ق�شارى جهدك 
كي تتطور وتنجح يف حياتك �لعملية
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العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2391  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �صده/1- ��ض �م يف للخدمات �لكهروميكانكية - �ض ذ م م   
م��اه��ت��و   قد  �صنكار  �لتنفيذ/  �ن طالب  �الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )9135( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   877 مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1772   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  �ض   - �لغذ�ئية  للمو�د  �نرتنا�صيونال  بال  �صركة  �صدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
2-كابيتال للتجارة �مل��و�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �صركة �صيام �لتجارية - �ض ذ م م - وميثلها / ��صحاق كاتوربور�ت 
وميثله : �بر�هيم مو�صى علي مر�د �لبلو�صي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1371065.04( درهم �ىل 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1461   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صدهما/1- �م �أ بي للتجارة - �ض ذ م م  2- مارى ت�صو توري�ض �صورد�ن 
م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للتجارة  بي  �أ  �م  ملديونية  ب�صفتها كفيل �صامن   -
حممد   : وميثله  �ال�صالمي  �بوظبي  �لتنفيذ/م�صرف  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صويدي   �صلطان  عي�صى 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )540438.45( درهم بالت�صامن و�لتكافل 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1910   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  بابو   بينو�صيلىمار�صيلي  باب�صون  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 : وميثله  �ال�صالمي  �ل�صارقة  �لتنفيذ/م�صرف  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية  خلفان غامن �صعيد خلفان �لكعبي - قد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )118595.34( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1457   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صدهما/1- نورجهان زكريا حممد زكريا - ب�صفتها كفيلة و�صامنة 
�ند  كرينز  �ي�صترين   -2 ح  م  �ض  كومبونينت�ض  �ن��د  كرينز  �ي�صترين  ملديونية 
كومبونينت�ض �ض م ح  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �مل�صرق 
- �ض م ع وميثله : حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )242861.32( 
درهم  بالت�صامن و�لتكافل �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1437   تنفيذ جتاري  
ل�صكري عيد حممد  جمهول  ���ص��ده/1- جا�صم حممد  �ملنفذ  �ىل 
 حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )869168.71( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1458   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���ص��ده/1-  �ف�صي ناهد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع وميثله : حممد 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د  �ل�����ص��وي��دي   �صلطان  عي�صى 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )904617.31( 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1463   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- عثمان حممد �صريف ح�صن �ملرزوقي  جمهول حمل 
 : وميثله  �ال�صالمي  �بوظبي  �لتنفيذ/م�صرف  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صويدي   �صلطان  عي�صى  حممد 
 )2153111.78( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
ف���ان �ملحكمة  �مل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  �و خ��زي��ن��ة  �لتنفيذ  دره���م �ىل ط��ال��ب 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2007   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صعد �صعيد �صعيد �لوقد�ن  جمهول حمل �القامة 
عبد�لرحمن   : وميثله  �لغني  �بر�هيم  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ن�صيب   ب��ن  عبد�لرحمن  ن�صيب 
درهم  وق��دره )103983(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2213   تنفيذ جتاري  
�أوتو بارت�ض تريدينغ - ذ م م   �ىل �ملنفذ �صدهما/1- �صركة تاير هاو�ض 
طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �صانكار�ن   فيجايان  بوناتيل   -2
�لتنفيذ/م�صرف �ل�صارقة �ال�صالمي وميثله : خلفان غامن �صعيد خلفان 
�لكعبي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2152020( درهم بالت�صامن �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1053   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1- يا�صر علي عبد�ل�صالم  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بر�ما كي�صاري وميثله : عبد�لرحمن ن�صيب 
عبد�لرحمن بن ن�صيب  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )30620( دره��م �ىل 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/909   تنفيذ مدين  
موؤ�ص�صة   - �لعامة  للتجارة  �ي�صت  ميدل  �صيفلي  ر�ي��د  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
فردية ومالكها/ بخيت غريب �صعيد حميد �لب�صطي  جمهول حمل �القامة 
عبد�لرحمن   : وميثله  �لعثمان  �هلل  �صعد  �لتنفيذ/جهاد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
حممد عبد�لرحمن �ل�صرهان �لنعيمي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )34877.99( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1123   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �يدن روز�ض ل�صناعة �لعطور  جمهول حمل �القامة 
ح�صي   / وميثلها  م  م  ذ  ���ض   - للعقار�ت  �لتنفيذ/�الفق  طالب  �ن  مب��ا 
نا�صر �حمد لوتاه وميثله : ر��صد �صيف �صعيد �صيف �لزبادي - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )826450( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/919   تنفيذ مدين  
ف��ر  جم��ه��ول حمل  ��صيابي  �آف���ر  �إب��ر�ه��ي��م  �صعيد  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 : وميثله  ن�صب  طاهري  �أ�صغر  �لتنفيذ/�أحمد  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي   �ل�صرهان  عبد�لرحمن  حممد  عبد�لرحمن 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )86761( 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1033   تنفيذ مدين  
�لدين  جمهول حمل  �ملنفذ �صده/1- عمر حبيب فخر  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �صكرجي  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )2924923( وق���دره  ب��ه 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه 
�ملذكور خالل 15 يوما  بالقر�ر  بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/444  تنفيذ عقاري   
عبد�لرحيم  �حمد  ملالكها/   - �لعطار  عبد�لرحيم  �حمد  ���ص��ده/1-ع��ق��ار�ت  �ملنفذ  �ىل 
�لعطار 2-عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار - �ض ذ م م - �صابقا  و�مل�صماة �صيلفر �صكاي 
�لتنفيذ/�صوبها�ض د�مودير  للعقار�ت - �ض ذ م م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب 
بتاريخ   �الح��د   يوم  �لدعوى رقم 2016/42 عقاري كلي  �ل�صادر يف  نعلنكم باحلكم  ��صار 
2016/5/15 و�ملعدل باال�صتئناف رقم 2016/318 ��صتئناف عقاري باعتباره �صند� تنفيذيا 
بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  وق��دره )594264(  ب�صد�د مبلغ  بالز�مكم   -1 وذل��ك 
حتى متام �ل�صد�د  وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�صر هذ� �العالن.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2076  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- مطعم ووكى �ض ذ م م  2- �صلمان علي بيج - ب�صخ�صه وب�صفته 
وم��دي��ر مطعم ووك���ى - ���ض ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ �صركة 
�إبر�هيم مو�صى علي  حممد �لهاملي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ماف�ض - ذ م م وميثله : 
�ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �لبلو�صي -  قد  مر�د 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   66.484.86( وق��دره  مت�صامني مببلغ 
و�لفائدة  12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة    2017/8/23 �ملو�فق   �الربعاء  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2227  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- ح�صام فاروق ح�صي �البياري  جمهول حمل �القامة مبا 
�ملحرزي  علي  �صيف  �صيخه حممد   : ع وميثله  م  �ض   - �لتمويل  د�ر  �ملدعي/  �ن 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 و�ل��ف��ائ��دة   �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   34955.96(
تاريخ 2014/1/30 وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/9/14  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1780  جتاري جزئي              

�ن  �يليوترييو  جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  �ملدعي عليه / 1-رودي��ل��ي �الب��ي  �ىل 
�ملدعي/ �ميلي جويلوت �ريندون وميثله : حمده ح�صي �حمد جا�صم مكي قد �أقام 
 61.240( وق��دره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك 
ت��اري��خ �ملطالبة  �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 9% م��ن  دره���م( و�ل��ر���ص��وم و�مل�صاريف و�ت��ع��اب 
�لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/8/16  
�ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �الأقل )علما بان �لدعوى قد جددت من �ل�صطب(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1444  جتاري كلي               

علي  2-�صيد  م  م  ذ   - �لعطالت  بيوت  لتاأجري  ��صتاي  بيرت  1-�صركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عبا�ض ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته �صريك يف �صركة بيرت ��صتاي لتاأجري بيوت �لعطالت 
- ذ م م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ حممد منري �ال�صالم حممد ن�صري علي  
وميثله : ر��صد �صيف �صعيد �صيف �لزبادي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها   �لز�م 
للمدعي عليه  بيع ح�صنة  تاريخ  و�ب��ر�ء ذمته من  �ملدعي  ��صتقالة  بقبول  �ملدعي عليهم 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  �ملدعي  و�ل���ز�م   2017/4/9 تاريخ  يف  �لثالث 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �الثني  �ملو�فق  2017/8/21  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/6444  عمايل جزئي             

م   جمهول  م  ذ  ���ض   - �لفنية  ل��الع��م��ال  �مل��دع��ي عليه / 1- خ��ال��د م��دين  �ىل 
-  قد  �ب��ر�ه��ي��م عبد�حلميد  �ل�صيد  �مل��دع��ي / حم��م��د  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره����م(   2500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   59233(
�الحد  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB174147421AE(ل�صكوى� ورق��م 
�ملو�فق 2017/8/27  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/71  ا�صتئناف تظلم جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- جابر حممود علي حممد �بو �لقا�صم بني متيم  
�لوطني - �صركة  �مل�صتاأنف /بنك �الحت��اد  �ن  جمهول حمل �القامة مبا 
م�صاهمة عامة وميثله : �حمد عي�صى حممد عي�صى  قد ��صتاأنف  �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم   2014/38 تظلم جتاري بتاريخ 2017/3/28    
وحددت لها جل�صه يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/8/23 �ل�صاعة 17.30 م�صاء� 
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/110  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-�صيبو �صيفانكوتى �صيفانكوتي جمهول حمل �القامة 
�بنه  �مل�صتاأنف /عمار كردي عن نف�صه وب�صفته �لويل �لطبيعي على  �ن  مبا 
�لقا�صر / خمل�ض عمار �لكردي وميثله : م�صلم حامد م�صلم بخيت �ملحرمي 
- قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم : 2016/389 مدين بتاريخ 
2017/1/17 وحددت لها جل�صه يوم �الحد  �ملو�فق 2017/9/17  �ل�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/452  تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  فولوفيكوفا  �ينا   -2 فولوفيكوف  �صدهما/1-�ليك�صاندير  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صركة د�ماك للتطوير - ذ م م وميثله : عبد�لرحمن 
عمر عبد�هلل خمري   نعلنكم باحلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2016/132 عقاري كلي 
يوم �الثني بتاريخ  2016/11/14 و�ملعدل باال�صتئناف رقم 669+2016/687 ��صتئناف 
عقاري باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك :  1- بالز�مكم ب�صد�د مبلغ وقدره )818073.94( 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى متام �ل�صد�د وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االثنني   14   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12096  
Monday  14   August   2017  -  Issue No   12096



25

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2687  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���ص��ده/1- ت��ي يف �صي خل��دم��ات �صف �ل�����ص��ي��ار�ت   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �رنيل جويالال�ض دياروبا   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )3250( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   583 مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2743  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �البر�ج �ملا�صية لالعمال �لكهروميكانيكية و�لتك�صية 
كاجنا�صاباي  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  م جم��ه��ول حم��ل  م  ذ   -
باالني�صامي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16159( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�صافة �ىل مبلغ 1316 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2460   تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ض   - �الب��ن��ي��ة  �وجيبيني حل��ر����ص��ة  ه��ارت��ل��ي  ���ص��ده/1-  �ملنفذ   �ىل 
�م���ورودي���ون وقري�ن  �لتنفيذ/  �ن ط��ال��ب  �الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �ميوفيا   قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17284( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�صافة �ىل مبلغ 1395 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2712  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �صده/1- مركز نور �لبادية خلدمات �ل�صحة �ملنزلية - �ض ذ م م   
فيتريبو  ج��ر  ويلفردو  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ديلو�ض ريو�ض   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13909( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�صافة �ىل مبلغ 1175 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2750  تنفيذ عمايل 
���ض ذ م م   جمهول حمل  �مللكية �صبا -  �ل���وردة  �ملنفذ ���ص��ده/1-  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ روميله قارة   قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6700( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�صافة �ىل مبلغ 740 
درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
�إن وول��ف �صتديو  ، منطقة حرة )�ض ذ م م( )رخ�صة رقم : 92968( ، و�لكائن  �صركة فالي 
ب��.............. �ض ب 345858 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة،  و�ملرخ�صة لدى �صلطة 
و�لذى  للكافة  ق��ر�ره��ا  �ع��الن  �مل��ذك��ورة يف  �ل�صركة   ه��ذه  ترغب  �البد�عية  للمجمعات  دب��ى 
ب�صاأن �غالق  بتاريخ 2017/8/1   �لذى عقد  �تخاذه بو��صطة جمل�ض �الد�رة يف �جتماعه  مت 
وحل �ل�صركة.  وفقا لذلك تهيب �ل�صركة باأى  طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى 
مو�جهتها عليه تقدمي ه��ذه �ملطالبات خ��الل  45 يوما من تاريخ ه��ذ� �الع��الن عن طريق 

�لربيد �مل�صجل �و �الت�صال ب : 
�ل�صيد: ماجومد بري�صانوف 

��صم �ل�صركة : فالي �إن وولف �صتديو  منطقة حرة - �ض ذ م م 
�ض ب : 345858  

دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم : 0527795334  

info@flyinwolvesstudio.com : لربيد �اللكرتوين� 
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�صعار و�ملحددة ب 45 يوما

ا�صعار ت�صفية
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
النذارالعديل رقم 2017/5380

�ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : غوري �صوريندر �صينغ - هندي �جلن�صية 

بوكالتنا عن �ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني �ض م ع ننذركم ب�صرورة �صد�دكم قيمة مبلغ وقدره / 
2.092.676.97/ )مليونان و�ثنان وت�صعي �لف و�صت  مائة و�صتة و�صبعي درهم و�صبعة وت�صعي فل�ض( 
)مو�صوع قيمة �ملديونية �ملرت�صدة يف ذمة �ل�صركة �الآ�صيوية ملو�د �لبناء ذ م م " و " ��صياتك ل�صناعة 
 ، بالن�صر  �ع��الن ه��ذ� �الن��ذ�ر  تاريخ  �ي��ام من  ذ م م"( وذل��ك يف غ�صون �صبعة  �ملعدنية �ض  �الإن�صاء�ت 
و�ال �صن�صطر ��صفي �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �جتاهكم ، ومطالبتكم ق�صائيا بالت�صامن 
، مع �لز�مكما �ي�صا بتعوي�ض �لبنك �ملنذر عن كافة  �ملبلغ  و�لتكافل مع �ملدين ب�صد�دكما قيمة هذ� 
�ال�صر�ر �لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم عن �صد�دكم لقيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكم بالفائدة 
�لقانونية لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��صتحقاقه وحتى متام �صد�ده باال�صافة �ىل حتميلكم كافة 

�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �ملرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
النذارالعديل رقم 2017/5383

�ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : هارميت �صينغ جوري - هندي �جلن�صية 

بوكالتنا عن �ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني �ض م ع ننذركم ب�صرورة �صد�دكم قيمة مبلغ وقدره / 
2.092.676.97/ )مليونان و�ثنان وت�صعي �لف و�صت  مائة و�صتة و�صبعي درهم و�صبعة وت�صعي فل�ض( 
)مو�صوع قيمة �ملديونية �ملرت�صدة يف ذمة �ل�صركة �الآ�صيوية ملو�د �لبناء ذ م م" و "��صياتك ل�صناعة 
�الإن�صاء�ت �ملعدنية �ض ذ م م"( وذلك يف غ�صون �صبعة �يام من تاريخ �عالن هذ� �النذ�ر بالن�صر، و�ال 
بالت�صامن  ق�صائيا  ومطالبتكم   ، �جتاهكم  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  ��صفي  �صن�صطر 
�ملنذر عن كافة  ، مع �لز�مكما �ي�صا بتعوي�ض �لبنك  �ملبلغ  و�لتكافل مع �ملدين ب�صد�دكما قيمة هذ� 
�ال�صر�ر �لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم عن �صد�دكم لقيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكم بالفائدة 
�لقانونية لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��صتحقاقه وحتى متام �صد�ده باال�صافة �ىل حتميلكم كافة 

�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �ملرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5353 

�ملنذر : جممع دبي �ل�صناعي -�ض ذ م م -حاليا  -  مدينة دبي �ل�صناعية - �ض ذ م م - �صابقا 
�ملنذر �ليها : م�صنع �صي الند للحديد - �ض ذ م م 

وعدم   2006/11/14 �مل���وؤرخ  �لعقد  ببنود  باخاللكم  �ل��ع��ديل   �الن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب  نخطركم 
�اليجارية  �لقيمة  ب�صد�د  �لقيام  �ل�صرعة  وج��ه  وعلى  عليكم  ويتوجب   ، بالقانون  �لتز�مكم 
�لف  وثالثون  وت�صعمائة  ماليي  )ثالثة  درهم   3.930.976.01 و�لبالغة  بذمتكم  �ملرت�صدة 
وت�صعمائة و�صتة و�صبعون درهم وو�حد فل�ض( يف مدة �ق�صاها ثالثون )30( يوما من تاريخ 
هذ� �الإع��الن ، و�صتتحملون كافة �ال�صر�ر �لتي قد تلحق باملنذرة نتيجة لعدم �صد�د �الجرة 
عنها بدون وجه حق ،   مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة يف �لرجوع عليكم و�تخاذ كافة �الجر�ء�ت 

�لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
النذارالعديل رقم 2017/5381

�ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليها : �ل�صركة �الآ�صيوية ملو�د �لبناء - ذ م م  

�صد�دكم قيمة مبلغ  ع  ننذركم ب�صرورة  م  �لوطني  �ض  ر�أ���ض �خليمة  �ملنذر  بنك  بوكالتنا عن 
وقدره / 2.092.676.97/ )مليونان و�ثنان وت�صعي �لف و�صت  مائة و�صتة و�صبعي درهم و�صبعة 
وت�صعي فل�ض(  وذلك يف غ�صون �صبعة �يام من تاريخ �إعالن هذ� �النذ�ر بالن�صر ، و�ال �صن�صطر 
��صفي �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �جتاهكم ، ومطالبتكم ق�صائيا ب�صد�د  قيمة هذ� �ملبلغ ، 
مع �لز�مكم  �ي�صا بتعوي�ض �لبنك �ملنذر عن كافة �ال�صر�ر �لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم 
عن �صد�دكم لقيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكم بالفائدة �لقانونية لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ 
�ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  �لر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  �صد�ده  مت��ام  وحتى  ��صتحقاقه 

�ملرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
النذارالعديل رقم 2017/5379

�ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : ميتبو�ض للنقل �لعام - �ض ذ م م 

بوكالتنا عن �ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني �ض م ع ننذركم ب�صرورة �صد�دكم قيمة مبلغ وقدره / 
2.092.676.97/ )مليونان و�ثنان وت�صعي �لف و�صت  مائة و�صتة و�صبعي درهم و�صبعة وت�صعي فل�ض( 
)مو�صوع قيمة �ملديونية �ملرت�صدة يف ذمة �ل�صركة �الآ�صيوية ملو�د �لبناء ذ م م " و " ��صياتك ل�صناعة 
�الإن�صاء�ت �ملعدنية �ض ذ م م"( وذلك يف غ�صون �صبعة �يام من �ليوم �لتايل لتاريخ  ن�صر  هذ� �النذ�ر ، 
و�ال �صن�صطر ��صفي �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �جتاهكم ، ومطالبتكم ق�صائيا بالت�صامن 
، مع �لز�مكما �ي�صا بتعوي�ض �لبنك �ملنذر عن كافة  �ملبلغ  و�لتكافل مع �ملدين ب�صد�دكما قيمة هذ� 
�ال�صر�ر �لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم عن �صد�دكم لقيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكم بالفائدة 
�لقانونية لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��صتحقاقه وحتى متام �صد�ده باال�صافة �ىل حتميلكم كافة 

�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �ملرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12096 بتاريخ 2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
النذارالعديل رقم 2017/5382

�ملنذر / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / موزه �خلظر 
�ملنذر �ليها : ��صياتك ل�صناعة �الإن�صاء�ت �ملعدنية - ذ م م 

 / وق���دره  ���ص��د�دك��م قيمة مبلغ  ب�����ص��رورة  ننذركم  �مل��ن��ذر  وب��ن��اء على طلب  �لبنك  ع��ن   بوكالتنا 
2.092.676.97/ )مليونان و�ثنان وت�صعي �لف و�صت  مائة و�صتة و�صبعي درهم و�صبعة وت�صعي 
فل�ض(  وذلك يف غ�صون �صبعة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �الن��ذ�ر بالن�صر ، و�ال �صن�صطر ��صفي 
، مع  �ملبلغ  ، ومطالبتكم ق�صائيا ب�صد�د  قيمة هذ�  �لقانونية �جتاهكم  �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت 
�لز�مكم  �ي�صا بتعوي�ض �لبنك �ملنذر عن كافة �ال�صر�ر �لتي تكبدها جر�ء تعنتكم و�متناعكم 
عن �صد�دكم لقيمة هذ� �ملبلغ ، مع �لز�مكم بالفائدة �لقانونية لهذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ 
�ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  �لر�صوم  كافة  حتميلكم  مع   �صد�ده  متام  وحتى  ��صتحقاقه 

�ملرتتبة عن ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5352 

�ملنذر : جممع دبي �ل�صناعي -�ض ذ م م -حاليا  -  مدينة دبي �ل�صناعية - �ض ذ م م - �صابقا 
�ملنذر �ليها : �صركة جوبيتري لل�صناعات - �ض ذ م م

نخطركم مبوجب هذ� �النذ�ر �لعديل وعطفا على )�تفاقية تطوير م�صروع( و�ملحررة مع جي �م �صي للمقاوالت بتاريخ 
حمل  بديل  كطرف  )حللتم  مبوجبه  و�ل��ذي   2008/11/6 بتاريخ  معكم  و�ملحرر  �لتجديد(  )�تفاقية  و   2007/1/30
�لطرف �ملتقاعد مبوجب �التفاقية �لرئي�صية كما لو �نكم �لطرف �ال�صلي يف �التفاقية �لرئي�صية( ��صتاأجرمت قطعة 
�الر�ض رقم 30014 مبنطقة م�صروع مدينة دبي �ل�صناعية باإمارة دبي مب�صاحة قدرها )245.526( قدم مربع ملدة )35( 
�صنة تنتهي يف تاريخ 2042/1/29 م بقيمة �يجارية �صنوية قدرها )616.315.00( درهم فان �ملنذرة تنذركم مبوجب هذ� 
�النذ�ر لت�صديد �لقيمة �اليجارية �مل�صتحقة عليكم وقدرها )4.885.773.34( درهم ، �ربع ماليي وثمان مئة وخم�صة 
وثمانون �لف و�صبعة مئة وثالث و�صبعون درهما و�ربع وثالثي فل�صا عبارة عن �لقيمة �اليجارية �مل�صتحقة عليكم حتى 
تاريخ 2017/1/1 م وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ �عالنكم بهذ� �النذ�ر ويف حال �نتهاء هذه �ملهلة دون �صد�د �ملبلغ 
�مل�صار �ليه تعترب هذه �التفاقية منتهية وفقا لن�ض �ملادة )16-1-ب( من �التفاقية ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة يف 

�لرجوع عليكم و�تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم.  

  الكاتب العدل

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/392  مدين كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-ورلد و�يد �كويبمنت �صولو�صن - �ض ذ م م   جمهول حمل �القامة 
 مبا �ن �ملدعي/ جممع دبي �ل�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي �ل�صناعية - �ض ذ م م  - 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل���زرع���وين   ع��ب��د�هلل  حممد  ��صماعيل  علي   : وميثله  �صابقا  
ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �تفاقية �يجار طويل �ملدة �ملعنونة ب��� )�تفاقية تطوير م�صروع( 
�ملوؤرخة يف 2007/3/25  لعدم �صد�د بدل �اليجار و�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/8/15  �ل�صاعة 9.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  �ض بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/383  مدين كلي               

م -  جمهول حمل  م  ذ  - �ض  لل�صناعات  �إ���ض �نرتنا�صيونال  بي  �ملدعي عليه / 1-�إي��ه  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ جممع دبي �ل�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - و�صابقا -  مدينة دبي 
�ل�صناعية - �ض ذ م م  - وميثله : علي ��صماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين   قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �تفاقية تاأجري قطعة �الأر�ض رقم 53061 و�ملوؤرخة 7 
يناير 2007 )�اليجارة طويلة �الأمد( الخالل �ملدعي عليها بالتز�ماتها �لتعاقدية بعدم �صد�د 
�الجرة و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/8/15 
�ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/424   مدين كلي                 

ذ م م   جمهول حمل �القامة  �ىل �ملدعي عليه / 1-الج��وم��ار للرخام و�جلر�نيت - �ض 
مبا �ن �ملدعي/ جممع دبي �ل�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي �ل�صناعية - �ض 
�أق���ام عليك  ق��د    - �ل��زرع��وين  ع��ب��د�هلل  ��صماعيل حممد  : علي  �صابقا( وميثله    - م  م  ذ 
)�تفاقية  ب���  �ملعنونة  �مل��دة  طويل  �اليجار  �تفاقية  بف�صخ  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
تطوير م�صروع( �ملربمة بي �لطرفي و�ملوؤرخة يف 2005/12/31 م وذلك ب�صبب �خالل 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م   ، �لعقد  ب�صروط  عليها  �ملدعي 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/8/16  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6841  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة �ملدينة لالعمال �لفنية  �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �بو �لها�صم  قد  مبا �ن �ملدعي /حبيب �لرحمن 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )23957 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB173466573AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/8/24 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4460  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رويال تيك للتجارة �القم�صة  �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد منري حممد �صديق  قد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17318 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�صكوى:MB173809146AE  وحددت  رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/8/16 �ل�صاعة 08.30 �ض مبكتب �لقا�صي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2596  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �صالون زين �لعمر لل�صيد�ت جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/24 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�صالح/ماريلي �صتا �نا �صانتينو بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )14158.03 درهم( وتذكرة �لعودة �ىل موطنها �و قيمتها نقد� ما مل تكن 
من  باملنا�صب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  �لتحقت  قد  �لتنفيذ  وق��ت 
يوما  ثالثي  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما   . �مل�صروفات 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب  �عتبار� من 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1693  مدين جزئي

�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  بود�صيدليك  1-كارولينا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
قد  �لكثريي  ب��در  حم�صن  وميثله:�صوق  جارزنيكا  دوروت���ا  �ملدعي/كر�جنيا 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
و�دبية  ��صر�ر مادية  بها من  ملا حلق  �لتعوي�ض  �صبيل  درهم على   )21.000(
و�لز�م بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  �الربعاء 
فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�صاعة   2017/8/23 �مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1688  جتاري جزئي

�ملازمي جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-  يو�صف خمي�ض عبد�هلل علي 
�حلمادي  علي  �صلطان  عبد�هلل  وميثله:�صامل  حمود   بن  �صامل  بن  حممد  �مل��دع��ي/  �ن 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأد�ء مبلغ )350.000( 
�ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  دره��م 
عليه �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �الثني �ملو�فق 
�أو  Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  2017/8/21 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1092 تنفيذ مدين  
�ملنفذ �صده/1-  جافري فرنانديز ب�صتريو  جمهول حمل �القامة  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  ن�����ص��اأت   عثمان  �لتنفيذ/�صهى  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )28495( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  2- ت�صليم �ل�صيار�ت مو�صوع 
�لدعوى للمدعي تقابال وبالغاء �حلجز �لتحفظي رقم:42/2015 مدين 
�ملحاماة.وعليه  �تعاب  مقابل   1000 ومبلغ  بامل�صروفات  ر�فعها  و�ألزمت 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2706  عمايل جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- معهد �ي كيو �لتعليمي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/عبد�ملحيط 
�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �ع���اله وعليه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق���ام  ق��د  ع��ب��د�ل  ك��رمي حممد 
�لف�صل  وقبل  �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  بتاريخ:2017/8/9 
�لعمل  م��ن  ف�صلته  عليها  �مل��دع��ي  �ن  �مل��دع��ي  ليثبت  للتحقيق  �ل��دع��وى  ب��اح��ال��ة  �مل��و���ص��وع  يف 
للتحقيق  وح��ددت  �لطرق  وب��ذ�ت  ذل��ك  نفي  للمدعي  و�صرحت  ب��ت��اري��خ:2016/7/31  تع�صفيا 
خالل  ينتهي  �ن  على  �لقا�صي  مبكتب  �صباحا  و�لن�صف  �لتا�صعة  �ل�صاعة  جل�صة:2017/8/22 
و�بقت  �ملحدده  للجل�صه  �صهودهم  و�ح�صار  و�ع��الن  وعلى �خل�صوم  بدئه  تاريخ  ��صبوعي من 
 ، بالن�صر  �لف�صل يف �مل�صروفات و�صرحت للمدعي باعالن �ملدعي عليها مبنطوق هذ� �حلكم 

وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/8/22 �ل�صاعة�لتا�صعة و�لن�صف. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2258  عمايل جزئي 

�ن  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  للمقاوالت  �صركة �مريت�ض كود  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  �صاهد مياه  �ملدعي/خالق 
بتاريخ:2017/8/7 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري وقبل �لف�صل يف 
�ملو�صوع باحالتها للتحقيق ليثبت �ملدعي بكافة طرق �الثبات �ن �ملدعي عليها ف�صلته تع�صفيا 
بتاريخ:2015/10/15 و�صبب �لف�صل و�صرحت للمدعي عليها بنفي ذلك وبذ�ت �لطرق وحددت 
للتحقيق جل�صة:2017/8/15 �ل�صاعة �لعا�صرة و�لن�صف �صباحا مبكتب �لقا�صي على  �ن ينتهي 
خالل ��صبوعي من بدئه وعلى �خل�صوم �ح�صار �صهودهم للجل�صة �ملحدده و�بقت �لف�صل يف 
�مل�صروفات �صرحت باعالن �ملدعي عليها مبنطوق �حلكم على عنو�نها ، وحددت لها �ملحكمة 

جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/8/15 �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�خل�شر�ء و�لتقنيات  �حللول  ملزودي  فريدة  من�شة  2017" يوفر  "ويتيك�ض  

مز�رع �أبوظبي تتفوق خليجيا يف تطبيق ممار�شات “جلوبال جاب” �لعاملية

2017 �لعام  من  �لأول  �لن�شف  % خالل   33 بزيادة  �أرباحها  �لقاب�شة" تعزز  للمالحة  "�خلليج 

�شركة  مع  تفاهم  �تفاقية  "م�شدر" توقع 
�ل�شتد�مة م�شاريع  تنفيذ  يف  �لتعاون  �لأعمال" لتعزيز  �إد�رة  "خدمات 

•• دبي-وام:

�أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي �جلهة �ملنظمة ملعر�ض 
“ويتيك�ض”  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  تكنولوجيا 
2017 �أن �ملعر�ض ي�صهد �إقباال كبري� من �لهيئات 
جمال  يف  �لعاملة  �خلا�صة  و�ملوؤ�ص�صات  �حلكومية 
يف  للم�صاركة  �خل�صر�ء  و�لتقنيات  و�حللول  �لبيئة 

�لدورة �لتا�صعة ع�صرة .
ويتز�من �ملعر�ض �لذي تقام فعالياته يف �لفرتة ما 
�أكتوبر �ملقبل يف مركز دبي �لدويل   25 23 و  بي 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ض مع �لدورة �لثانية من معر�ض 
�لدورة  مظلة  حت��ت  وذل��ك  �ل�صم�صية  للطاقة  دب��ي 

�لر�بعة من �الأ�صبوع �الأخ�صر.

وي��وف��ر �مل��ع��ر���ض من�صة ف��ري��دة ل��الأع��م��ال مل���زودي 
�لدو�ئر  م��ن  �ل��ق��ر�ر  و�صناع  و�مل�صتثمرين  �حل��ل��ول 
�ملهتمي  �الأع��م��ال  و�صركاء  و�مل�صتهلكي  �حلكومية 
م����ن �ل���ق���ط���اع �ل����ع����ام و�خل����ا�����ض ح���ي���ث ي���رك���ز على 
�ملتعلقة  �لنوعية  �ال�صتثمارية  �لفر�ض  ��صتعر��ض 
بقطاعات �ملياه و�لطاقة و�لبيئة �إىل جانب �لرتويج 
جماالت  يف  �ملبتكرة  �خل�صر�ء  و�لتقنيات  للحلول 
و�لنفط  و�لبيئة  و�ملتجددة  �لنظيفة  و�لطاقة  �ملياه 

و�لغاز و�ال�صتد�مة �لبيئية.
�ملنتدب  �لع�صو  �لطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
�لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي موؤ�ص�ض 
�ملعر�ض  : ين�صجم تنظيم  ورئي�ض معر�ض ويتيك�ض 
�ىل  ونهدف من خالله  �لر�صيدة  قيادتنا  روؤي��ة  مع 

�ل��دول��ة يف جم��ال �حل��ف��اظ على  ��صتعر��ض ج��ه��ود 
لبحث  �لقطاع �خلا�ض  �ل�صر�كة مع  وتعزيز  �لبيئة 
�أ�صكالها..  ب��ك��اف��ة  �خل�������ص���ر�ء  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن��ق��ل 
م�صري� �إىل �أن �ملعر�ض ي�صم جمموعة متنوعة من 
�الأن�صطة �ملتعلقة برت�صيد ��صتهالك �لطاقة و�ملياه 
�خل�صر�ء  و�الأبنية  �لنفايات  و�إد�رة  �لبيئة  وحماية 
�إ���ص��اف��ة �إىل �آخ���ر �حل��ل��ول �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي ت�صهم يف 
خف�ض �نبعاثات غاز ثاين �أك�صيد �لكربون كما يوفر 
�ملعر�ض فر�صة فريدة للم�صتثمرين لبناء �لعالقات 
�لتجارية وتعزيز فر�ض �الأعمال و�الجتماع مع �أبرز 
�لعامل  بلد�ن  خمتلف  من  �لقر�ر  و�صناع  �ل�صركات 

�صمن من�صة و�حدة.
�خلرب�ء  الأف�صل  ملتقى  �ملعر�ض  ي�صكل  و�أ���ص��اف: 

و�ملتخ�ص�صي ومزودي �حللول و�مل�صتثمرين و�صناع 
�ل���ق���ر�ر �حل��ك��وم��ي��ي و���ص��رك��اء �الأع���م���ال �ملحتملي 
حيث  و�خل��ا���ض  �ل��ع��ام  �لقطاعي  م��ن  و�مل�صتهلكي 
ي�صاهم �جتماع هذ� �لعدد �لكبري من �صناع �لقر�ر 
و�مل�صتثمرين على مد�ر ثالثة �أيام يف تعزيز فر�ض 

�ال�صتثمار يف �لتقنيات �خل�صر�ء.
وقال �صعادته : ت�صهد دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�خل�صر�ء  �لتكنولوجيا  حلول  على  متز�يد�  طلبا 
�ل��ق��و�ن��ي وط���رح معايري  �صيما يف ظ��ل حت��دي��ث  ال 
وما  �لدولة  قبل  من  �لكهربائية  لالأجهزة  جديدة 
ت���وف���ره ه���ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ات م���ن م���ز�ي���ا ع���دة ت��ت��م��ث��ل يف 
ثاين  �نبعاثات  وتقليل  �لت�صغيلية  �لكلفة  خف�ض 

�أك�صيد �لكربون.

•• اأبوظبي-وام:

تطبيق  �صعيد  على  خليجيا  �أبوظبي  م���ز�رع  تفوقت 
مو��صفة �ملمار�صات �لزر�عية �جليدة �لعاملية “جلوبال 
�مل��ز�رع �حلا�صلة على �صهادة  حيث �رتفع عدد  جاب” 
مقارنة  باالإمارة  مزرعة   270 �إىل  جاب”  “جلوبال 
و2014   2013 عامي  خ��الل  م��زرع��ة   110 بنحو 

.% وبن�صبة منو بلغت حو�يل 145 
تعد�د  �أبوظبي يعد  �ملز�رعي يف  ووفقا ملركز خدمات 
�ملز�رع �حلا�صلة على �ل�صهادة يف �إمارة �أبوظبي مرتفع 
�إىل حد كبري مقارنة باأعد�د �ملز�رع �ملعتمدة �صمن دول 
يوجد  �مل��ث��ال  �صبيل  فعلي  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض 
�ململكة  يف  م����ز�رع  و7  ع��م��ان  �صلطنة  يف  م��زرع��ة   22
�لعربية �ل�صعودية ومزرعة و�حدة يف مملكة �لبحرين 
�الأمر �لذي يربز حجم �الإجن��از يف جمال �ال�صتد�مة 

�لزر�عية و�لبيئية بالدولة.

خالل  من  “و�م”  �الإم���ار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  وت�صتعر�ض 
لتطبيق  �ملز�رعي  �لتقرير جهود مركز خدمات  هذ� 
“جلوبال  �لعاملية  �جليدة  �لزر�عية  �ملمار�صات  �صهادة 
“ يف م����ز�رع �الإم�����ارة ودوره�����ا يف دع���م م�صاعي  ج���اب 

�لدولة لتحقيق �ال�صتد�مة يف قطاع �لزر�عة.
 Good« �جل����ي����دة  �ل����زر�ع����ي����ة  �مل���م���ار����ص���ات  وت���ع���د 
مبثابة   »Agricultural Practices
م��ع��اي��ري ل��الإن��ت��اج �ل���زر�ع���ي ت�����ص��م��ن ���ص��الم��ة و�أم����ان 
م�صتد�مة  �أ�ص�ض  وف��ق  �إنتاجه  على  و�لعاملي  �لغذ�ء 

للممار�صات �لزر�عية.
و”جلوبال جاب” عبارة عن �صهادة معتمدة عامليا متنح 
و�ل�صليمة  �ملعايري �حلديثة  �لتي تطبق هذه  للمز�رع 
فتطبيق �ملمار�صات �لزر�عية �جليدة يوؤدي �إىل تطوير 
جلودة  معتمدة  معايري  وتطبيق  �لزر�عية  �ملمار�صات 
�ل��غ��ذ�ء ورفاهية  �ل��زر�ع��ي مبا يحقق �صالمة  �الإن��ت��اج 

�لعمال و�الإد�رة �لبيئية �مل�صتد�مة.

ويحر�ض مركز خدمات �ملز�رعي ب�صكل م�صتمر على 
�أمناط  على خمتلف  �مل��ز�رع  وعمال  �ملز�رعي  تدريب 
�ملمار�صات �لزر�عية �جليدة �لتي توؤهل للح�صول على 
�صهادة “جلوبال جاب” حيث مت تدريب 1080 من 
�مل��ز�رع على معايري �ل�صحة و�ل�صالمة و107  عمال 
م��ن م����در�ء �مل�����ز�رع ع��ل��ى ح��ف��ظ �ل�����ص��ج��الت �خلا�صة 
�ر����ص���اد زر�عي  �ل�����ص��ه��ادة و13 م��ه��ن��د���ض  مب��و����ص��ف��ات 
�لزر�عية  باملمار�صات  �إد�رة �جلودة �خلا�ض  على نظام 

�جليدة.
�جليدة  �لزر�عية  �ملمار�صات  �إط��ار  يف  �ملركز  درب  كما 
�ملتكاملة  �الد�رة  ع��ل��ى  زر�ع����ي  �ر����ص���اد  م��ه��ن��د���ض   25
لالآفات و92 مهند�ض �ر�صاد زر�عي على �أ�ص�ض تطبيق 
�ملمار�صات �لزر�عية �جليدة و�لتفتي�ض �لد�خلي و50 
�ملخاطر  ن��ظ��ام حتليل  ع��ل��ى  �إر����ص���اد زر�ع����ي  م��ه��ن��د���ض 
مدر�ء  و9  �مل��زرع��ة  ونظافة  �حلرجة  �لتحكم  ونقاط 
�ملمار�صات  مو��صفات  تطبيق  على  �ملز�رعي  عالقات 

�لزر�عية �جليدة و�لتفتي�ض �لد�خلي.
وتكفل �صهادة “جلوبال جاب” عدد� من �ملز�يا للمز�رع 
حت�صل  حيث  �لدخل  حت�صي  ومنها  عليها  �حلا�صلة 
�أ�صعار �ملنتجات �لتي توردها �إىل  �مل��ز�رع على زيادة يف 
�ملركز بن�صبة 10 % كما يتم �إعالم �ل�صركاء و�لعمالء 

باأ�صماء �ملز�رعي �حلا�صلي على �جللوبال جاب.
وي��دع��م �أي�����ص��ا �مل��رك��ز �مل�����ز�رع �حل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى �صهادة 
�مل��م��ار���ص��ات �ل��زر�ع��ي��ة �جل��ي��دة “ ج��ل��وب��ال جاب” من 
للمر�فق  وحت�صينية  توجيهية  خطط  و���ص��ع  خ��الل 
و�لبنى �لتحتية لها حيث مت �لعمل على تاأهيل و�صيانة 
 270 �إجمايل  45 مزرعة من  لعدد  �لتحتية  �لبنية 
�ملجال  للعمال يف  دوري���ة  ب��ر�م��ج  �إىل  �إ���ص��اف��ة  م��زرع��ة 
��صتخد�م  ط��رق  ع��ن  ف�صال  �الآف���ات  ومكافحة  �لفني 
معد�ت وقاية �لنبات و�إد�رة �لنفايات �لزر�عية وحفظ 
�ل�صخ�صية  و�لنظافة  �ل��زر�ع��ي��ة  و�ل�صجالت  �مللفات 

و�حل�صاد و�صالمة �لغذ�ء.

•• دبي -الفجر: 

�أعلنت جمموعة “�خلليج للمالحة �لقاب�صة �ض.م.ع”، 
�لتد�ول  رم���ز  حت��ت  �ملايل”  دب���ي  “�صوق  يف  �مل���درج���ة 
لها،  و�لتي تتخذ من دبي مقر�ً   )GULFNAV(
عن ت�صجيل منو يف �صايف �الأرباح مبعدل %33 بحلول 
نهاية �لن�صف �الول من �لعام 2017 مقارنة بالفرتة 
�ملالية  �لنتائج  �إع��الن  وياأتي   .2016 �لعام  من  ذ�تها 
�ل�صركة مرحلة جديدة  ب��د�أت فيه  خالل �لوقت �لذي 
ي�صهم  ما  عاملياً  تناف�صيتها  وتزيد  مكاناتها  من  تعزز 
و�لتطور  �لنمو  �أفق جديدة من  �إىل  �ملجموعة  نقل  يف 
�بتكار�ً  �لبحرية  �ملوؤ�ص�صات  مقدمة  يف  لت�صبح  �مل�صتمر 

يف قطاع �ملالحة و�لنقل �لبحري �ملتخ�ص�ض.  
ت�صري  �لتي  �ملالية  تقاريرها  �أح��دث  �ل�صركة  و�أ���ص��درت 
�إىل ��صتمر�ر �لتح�صن �ملطرد يف �أد�ئها �ملايل؛ حيث بلغت 
�الأرباح �ل�صافية 19 مليون درهم �إمار�تي 5.2 مليون 
دوالر �أمريكي يف �لن�صف �الأول من �لعام 2017 مقارنة 
ب� 14 مليون درهم �إمار�تي 3.9 مليون دوالر �أمريكي 

 2016 �ل��ع��ام  م��ن  �الول  �لن�صف  خ��الل  حتقيقها  مت 
بزيادة قدرها %33. هذ� وقد حققت �الأ�صول �ملتد�ولة 
لل�صركة يف 30 يونيو 2017 �رتفاعاً عن �اللتز�مات 
 115.44 ب��ق��ي��م��ة  �ل���ق���رو����ض،  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء  �مل���ت���د�ول���ة، 
�أمريكي،  دوالر  مليون   31.54 �إمار�تي  درهم  مليون 
مقارنة بالفرتة �ملنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب من �لعام 
2016؛ حيث كانت �الأ�صول �ملتد�ولة لل�صركة �أقل من 
�إمار�تي  درهم  مليون   90 بقيمة  �ملتد�ولة  �اللتز�مات 
)24.59 مليون دوالر �مريكي(، وهو ما ميثل حت�صنا 
م��ل��ح��وظ��اً ي��ع��زز �مل��رك��ز �مل���ايل ل��ل�����ص��رك��ة.وت��ع��ق��ي��ب��اً على 
�صرح   ،2017 �لعام  من  �الأول  �لن�صف  نتائج  �أهمية 
�الإد�رة،  جمل�ض  ع�صو  بوعميم،  جمعة  خمي�ض  �صعادة 
�خلليج  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �ملنتدب،  �لع�صو 
جديد�ً  عهد�ً  بد�أنا  �أن  منذ  قائاًل:  �لقاب�صة  للمالحة 
يف �ل�صركة نحو تطوير �الأد�ء وتو�صيع نطاق �الأعمال، 
�رتكزت ��صرت�تيجيتنا على ثالث حماور رئي�صة، هي: 
�لتو�صع و�لنمو و�ال�صتمر�ر، ما ي�صهم يف حتقيق روؤيتنا 
�ملتمثلة يف روؤية و��صعة نحو �آفاق جديدة . وقد جنحنا 

�لو�قع  �أر����ض  �الإجن����از�ت على  �ل��ع��دي��د م��ن  يف حتقيق 
و�ملالية  �لقانونية  �لق�صايا  ك��اف��ة  معاجلة  م��ن  ب���دء�ً 
و�الإد�رية �لعالقة و�صواًل �إىل �إطالق عالمتنا �لتجارية 
�جلديدة �لتي تعك�ض ��صرت�تيجيتنا �لهادفة �ىل تعزيز 
بن�صبة  �أرب��اح��ن��ا  م�صاعفة  وبالتايل  �ل�صوقية  مكانتنا 
�أ�صطولنا  وزي��ادة حجم   2021 �لعام  %300 خالل 
بحلول  �ملهام  متنوعة  �إ�صافية  باخرة   20 نحو  لي�صم 
بوعميم  و�أ���ص��اف   .»2020 �لعام  من  �لثاين  �لن�صف 
ونتطلع  �أرب��اح��ن��ا  تنمية  مو��صلة  على  ع��ازم��ون  نحن 
�إىل �ملزيد من �الإجناز�ت بال�صكل �لذي ي�صمن حتقيق 
�أكرب قدر من �لعو�ئد ل�صركائنا وحملة �أ�صهمنا �لذين 
�ل�صركة  جتريه  �ل��ذي  �ل�صامل  وبالتطوير  بنا  يثقون 
ومتكاملة  �صاملة  و�ح��دة  توقف  لت�صكل حمطة  حالياً، 
للخدمات �لبحرية و�ملالحية �ملتخ�ص�صة، مع �اللتز�م 
�لعاملية  �ملعايري  الأعلى  ووفقاً  خدماتنا  بجودة  �ملطلق 
ي�صهم  م��ا  �لبيئة؛  على  و�ملحافظة  و�ل�صالمة  ل��الأم��ن 
�أعمالها وزيادة  بتنويع  �ل�صركة  روؤية  بدوره يف حتقيق 

�الأ�صول و�لقيمة �مل�صافة للم�صاهمي . 

باأنها  م�صبقاً  �صرحت  �ل�صركة  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل��دي��ر 
تعتزم �إ�صد�ر �صكوكاً وفقاً لل�صريعة �الإ�صالمية بقيمة 
250 مليون دوالر تقريباً؛ من  �إجمالية ال تزيد عن 

�أجل متويل خططها �لتو�صعية وزيادة �أرباحها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لطاقة  �أب���وظ���ب���ي  ����ص���رك���ة  وّق����ع����ت 
�تفاقية  “م�صدر”  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
�صي”  دي  “�إم  ���ص��رك��ة  م��ع  ت��ف��اه��م 
خلدمات �إد�رة �الأعمال ال�صتك�صاف 
تنفيذ  يف  �مل�صرتك  �لتعاون  فر�ض 
�ال�صتد�مة  م�صاريع  من  جمموعة 
�ل��ت��ي ت��ع��زز ك��ف��اءة ����ص��ت��خ��د�م �ملياه 
على  و�ملن�صاآت  �ملباين  يف  و�لطاقة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م�صتوى 

�ملتحدة.
�لقدر�ت  ب��ي  �الت��ف��اق��ي��ة  وجت��م��ع 
متتلكها  �لتي  �لو��صعة  و�خل��رب�ت 
جم����االت  يف  “م�صدر”  ����ص���رك���ة 
�ال����ص���ت���د�م���ة م���ن ج���ه���ة، وخ����رب�ت 
�الأعمال”  �إد�رة  “خدمات  �صركة 
بهدف  �مل����ر�ف����ق،  �إد�رة  جم����ال  يف 
م�����ص��اع��دة �ل�����ص��رك��ات ع��ل��ى حتقيق 
��صتهالك  يف  كفاءة  معدالت  �أعلى 
ومر�فقها  م��ن�����ص��اآت��ه��ا  يف  �ل��ط��اق��ة 
كما  �ل��ت��ك��ال��ي��ف.  تقليل  وب��ال��ت��ايل 
�ل�������ص���ر�ك���ة حتقيق  ���ص��ت��دع��م ه����ذه 
�الأهد�ف �لرئي�صية لروؤية �أبوظبي 
يف  مب���ا   ،2030 �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ذلك خطة �أبوظبي �لتي تركز على 
�إمد�د�ت  و��صتد�مة  كفاءة  �صمان 
�إد�رة  وحت�����ص��ي  و�ل���ط���اق���ة  �مل���ي���اه 

م�صتويات �لطلب.
�أهمية  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
ق������ال حممد  �الت����ف����اق����ي����ة،  ه������ذه 
ج����م����ي����ل �ل��������رحم��������ي، �ل����رئ����ي���������ض 
“م�صدر”:  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أ���ص��ب��ح��ت �ل��ف��ر���ص��ة م��ت��اح��ة �ليوم 
�الإم���ار�ت  دول���ة  �ل�صركات يف  �أم���ام 
�لت�صغيل ب�صكل  لتخفي�ض تكاليف 
من�صاآتها  جتهيز  خ��الل  م��ن  كبري 
لتحقيق  ب��ه��ا  �خل��ا���ص��ة  و�مل����ر�ف����ق 
����ص��ت��خ��د�م �ملياة  �أق�����ص��ى ك��ف��اءة يف 
من  جنمع  �أن  وي�صرنا  و�ل��ط��اق��ة. 
خالل هذه �ل�صر�كة بي �خلرب�ت 
من  ك��ل  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لو��صعة 
“خدمات  و����ص���رك���ة  “م�صدر” 
�ملتطلبات  لتلبية  �الأعمال”  �إد�رة 
هذه  مثل  على  للعمالء  �مل��ت��ز�ي��دة 
�مل�صاهمة  ج��ان��ب  �إىل  �خل���دم���ات، 
�أهد�ف  حتقيق  يف  ملمو�صة  ب�صكل 
�ال���ص��ت��د�م��ة �ل��ت��ي و���ص��ع��ت��ه��ا دولة 

�الإمار�ت.
�لع�صو  �ل��ن��ب��ه��اين،  ن��ا���ص��ر  وق�����ال 
“�إم  ل��صركة  �لعام  و�ملدير  �ملنتدب 
دي �صي” خلدمات �إد�رة �الأعمال: 
�صي”  دي  “�إم  ���ص��رك��ة  ���ص��ت��ت��م��ك��ن 
خلدمات �إد�رة �الأعمال من تقدمي 
�مل���زي���د م���ن �خل����دم����ات و�حل���ل���ول 
�ملبتكرة و�مل�صتد�مة لعمالئها عرب 

حيث  “م�صدر”،  م���ع  ���ص��ر�ك��ت��ه��ا 
ب��ي خ��رب�ت��ن��ا يف  �صي�صاهم �جل��م��ع 
و�لتخطيط  �الأ���ص��ول  �إد�رة  جم��ال 
يف  �ملتخ�ص�صة  “م�صدر”  وخ��ربة 
و�إد�رة  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  جم��االت 
�مل��ي��اه، يف  �لنفايات و�حل��ف��اظ على 
متكيننا من تقدمي خدمة متميزة 
ك��ب��رية وترفع  وف����ور�ت  ق��د حتقق 
�لت�صغيلية  �ل���ك���ف���اءة  م�����ص��ت��وي��ات 
ب��االإ���ص��اف��ة �إىل ت��ع��زي��ز �الع���رت�ف 
�لدويل و�ل�صمعة �ملتميزة وحتقيق 
�الجتماعية  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  �أه������د�ف 

لعمالئنا .
دي  “�إم  ����ص���رك���ة  ت���اأ����ص�������ص���ت  وق�����د 
�الأعمال عام  �إد�رة  خلدمات  �صي” 
�ملتو��صل  �لنمو  �إث��ر  على   2014
مبادلة  ح��ق��ق��ت��ه جم��م��وع��ة  �ل����ذي 
�ل�صركة  وت��ق��دم  ع��امل��ي��ة،  كمنظمة 
حلول خدمات موحدة ومتخ�ص�صة 
عرب قطاعات �لتكنولوجيا و�ملو�رد 
و�مل�صرتيات  و�ل��ت��م��وي��ل  �لب�صرية 
و�إد�رة �ملر�فق �ملتكاملة. وتقدم فَرق 
�ل�صركة  يف  و�ملن�صاآت  �ملر�فق  �إد�رة 
جمموعة �صاملة من �خلدمات مبا 
�الأ�صا�صية  �ملر�فق  ذلك خدمات  يف 
وخدمات  �الإ���ص��اف��ي��ة  و�خل���دم���ات 
و�ملن�صاآت  �ملكاتب  وت�صميم  �الأم��ن 

و�إد�رتها.

�لتابع  �ال���ص��ت��د�م��ة  ف��ري��ق  وي��ق��دم 
خ����دم����ات  “م�صدر”  ل�������ص���رك���ة 
��صت�صارية يف جمموعة متنوعة من 
عمل  خطط  ت�صمل  �لتي  �ملجاالت 
��صرت�تيجية �ال�صتد�مة و�لتحليل 
�لت�صغيلي للطاقة و�ملياه و�لتدقيق 
�أن  �مل��ب��اين و�ل��ت��ي ميكن  يف ك��ف��اءة 
ت�صهم يف حتقيق تخفي�صات كبرية 
و�لنفقات  �ل��ط��اق��ة  ����ص��ت��ه��الك  يف 

�لت�صغيلية. 
و�أعلنت م�صدر موؤخر�ً عن �صر�كة 

لالأبنية  �الإم���������ار�ت  جم��ل�����ض  م���ع 
�خل�صر�ء و�ملجل�ض �الأعلى للطاقة 
ب��رن��ام��ج تدريبي  ل��ت��ق��دمي  دب���ي  يف 
م��ت��خ�����ص�����ض ب��ت��ح��دي��ث �الأب���ن���ي���ة. 
ويوفر �لربنامج �صل�صلة من ور�ض 
�ملعرفية  �ل���ف���ج���وة  ل�����ردم  �ل��ع��م��ل 
�ملتعلقة باأف�صل ممار�صات حتديث 
�لبناء،  ق���ط���اع  وك����ف����اءة  �الأب���ن���ي���ة 
بي  �لتو��صل  تفعيل  على  و�لعمل 

كافة �ملعنيي بهذ� �لقطاع.
�صكوير،  �آيبيك  جممع  و�صي�صبح 

م�صدر  بي  م�صرتك  م�صروع  �أول 
�إد�رة  خلدمات  �صي  دي  �إم  و�صركة 
�الأع����م����ال، وي�����ص��م��ل ت��ط��وي��ر نظام 
حتاليل  وت��ق��دمي  �الأ���ص��ول  الإد�رة 
لقيا�ض ��صتخد�مات �لطاقة و�ملياه 
و�إن���ت���اج �ل��ن��ف��اي��ات، ب��ه��دف توفري 
معايري حم�صنة منخف�صة �لتكلفة 
�أو بدون تكلفة على �الإط��الق، ويف 
�إمكانية  ��صتك�صاف  نف�صه  �ل��وق��ت 
�لدويل  �الع���رت�ف  على  �حل�صول 

للمن�صاأة.

"فعاليات دبي لالأعمال" يفوز با�شت�شافة 
�أكرث من 97 فعالية يف 6 ��شهر

•• دبي -وام:

�لفعاليات  لتنظيم  �ل��ر���ص��م��ي  �مل��ك��ت��ب  وه���و  لالأعمال”  دب���ي  “فعاليات  �أع��ل��ن 
م��ن عام  �الأول  �لن�صف  ق��وي��ة خ���الل  ن��ت��ائ��ج  ع��ن حتقيق  دب���ي  و�مل���وؤمت���ر�ت يف 
97 عر�صا ال�صت�صافة فعاليات وموؤمتر�ت  باأكرث من  2017.وفازت �الإمارة 
لالأعمال ومن �ملتوقع �أن جتذب دبي �أكرث من 51 �ألفا و 636 ز�ئر �أعمال من 
خمتلف �أنحاء �لعامل يف �الأح��د�ث �لتي مت �لفوز بها منذ يناير �ملا�صي و�لتي 
�أن  ويتوقع  لل�صركات  حو�فز  ورح��الت  و�جتماعات  ومعار�ض  موؤمتر�ت  ت�صمل 

حتقق فو�ئد �قت�صادية تقدر بنحو 375 مليون درهم.
وقال ع�صام كاظم �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للت�صويق �ل�صياحي و�لتجاري: 
حققت دبي منو� هائال ومطرد� لت�صبح �ليوم �إحدى �أبرز �لوجهات ال�صت�صافة 
و�الأح���د�ث  �لفعاليات  ق��ط��اع  �أهمية  ن���درك  ون��ح��ن  �لعاملية  �الأع��م��ال  فعاليات 
�جلو�نب  متعدد  �الإيجابي  وتاأثريها  فعالية  كل  دور  جيد�  ونعرف  �لتجارية 
بالن�صبة للمدينة .و�أ�صاف : �لفعاليات ال ت�صرع م�صريتنا للتحول نحو �قت�صاد 
حتقيق  يف  ت�صاهم  �لتي  �لرئي�صية  �لعنا�صر  من  �أي�صا  ولكنها  فح�صب  �ملعرفة 
هدفنا �ملتمثل يف ��صتقبال �ملدينة ل� 20 مليون ز�ئر �صنويا بحلول عام 2020.

لالأعمال  دبي  فعاليات  مكتب  فاز  �الأوىل  �ل�صتة  �الأ�صهر  خالل  �أنه  �إىل  و�أ�صار 
ويخ�صع  �ملدينة  �لتجارية يف  �لفعاليات  97 عر�صا ال�صت�صافة  مبا جمموعه 
�لتي  �لفعاليات  �أب���رز  م��ن  �أن  �إىل  .م��ن��وه��ا  حاليا  للدر��صة  �آخ���ر�  عر�صا   97
لعام   Baby Care Annual Incentive موؤمتر  �ملدينة  بها  ف��ازت 
2018 و�ملوؤمتر �لعاملي لتحلية �ملياه و�إعادة ��صتخد�مها “2019” وموؤمتر 
به  �ملت�صلة  و�مل��ه��ن  و�مل��ر�ه��ق��ي  ل��الأط��ف��ال  �لنف�صي  للطب  �ل��دول��ي��ة  �جلمعية 
�أن مكتب فعاليات دبي لالأعمال قد عزز جهوده لت�صليط  �إىل  .ون��وه   2022
�ل�صوء على فعاليات �الأعمال يف �ملدينة وما تقدمه للجماهري �لدولية.م�صري� 
50 حدثا جتاريا  �إىل �أن ممثلي فعاليات دبي لالأعمال قد ح�صرو� �أكرث من 
خالل �لن�صف �الأول من �لعام و�لتقو� باأكرث من 4 �آالف و500 من م�صرتي 
16 عملية  �أي�صا  �ملكتب  نظم  كما  �لتجارية  و�الأح��د�ث  �لفعاليات  وخمططي 
�أنحاء �لعامل يف  144 من جميع  38 عميال و��صت�صاف  معاينة للمو�قع مع 
�إطار �أربع بعثات در��صة متعمقة يف دبي.ومن جهته قال �صتي جاكوب�صن مدير 
مكتب فعاليات دبي لالأعمال: لقد حققنا بد�ية ممتازة هذ� �لعام ون�صق طريقنا 
�الآن بخطى و�ثقة ومطردة نحو حتقيق �أهد�فنا �ملحددة لعام 2017 وبينما 
�لفعاليات  ال�صت�صافة  ر�ئ��دة  كوجهة  دبي  و��صم  مكانة  لتعزيز  �لعمل  نو��صل 
�ملبادر�ت  �لتجارية �لعاملية نعمل على ت�صميم وتخطيط جمموعة كبرية من 
للعام �ملقبل كما نركز �أي�صا على تو�صيع �صبكتنا و�نت�صارنا على �مل�صتوى �لدويل 
لتمكي �ل�صركات وم�صرتي وخمططي �الأحد�ث و�لفعاليات من �ال�صتفادة من 
خرب�تنا .و�صاهم برنامج �ل�صفري �لذي �أطلقه مكتب “فعاليات دبي لالأعمال” 
�لفعاليات  ��صت�صافة  طلبات  ت��ق��دمي  يف  �مل��دي��ن��ة  جن��اح  تعزيز  يف  كبري  ب�صكل 
بارز من  300 خبري  مكونة من  �صبكة  �لربنامج  وي�صم  �لدولية  و�ملوؤمتر�ت 
دبي ميثلون قطاعات متنوعة ت�صمل �لقطاع �الأكادميي و�لقطاع �ملايل وقطاع 
فعالية   11 تاأمي  يف  �لربنامج  �صاهم  �ملا�صي  يناير  ومنذ  �ل�صحية  �لرعاية 

جتارية للمدينة.

"طرق دبي" تطلع يف �إيطاليا على ت�شنيع وتوريد �لأنظمة 
�خلر�شانية ل�شتخد�مها يف من�شاآت "م�شار 2020"

•• دبي - وام: 

ز�ر وفد من هيئة �لطرق و�ملو��صالت �صم خمت�صي مبوؤ�ص�صة �لقطار�ت 
و��صت�صاري ومقاول م�صروع “م�صار 2020” لتمديد �خلط �الأحمر ملرتو 
دبي من حمطة “نخيل هاربر �أند تاور” �إىل موقع معر�ض �إك�صبو 2020 
�صابقة  �مل��و�د  نظام  وتوريد  ت�صنيع  �صتتوىل  �لتي  �اليطالية  �ل�صركة  مقر 
�لقطار�ت وت�صنيع  �الإن�صائية جل�صور  �ل�صد �لالحق و�ملخ�ص�صة لالأعمال 
من�صاآت  يف  ال�صتخد�مها  وذل��ك  و�مل��ق��و�ة  �ملرنة  �ملطاطية  �لركائز  وت��وري��د 

“م�صار 2020«.
يون�ض  �إبر�هيم  عبد�ملح�صن  و�أو�صح 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �لقطار�ت يف 
�إطار  تاأتي يف  �لزيارة  �أن هذه  �لهيئة 
م�صتويات  �أع��ل��ى  تطبيق  م��ن  �ل��ت��اأك��د 
هذه  ت�صنيع  يف  �جل���ودة  ومتطلبات 
�لعنا�صر �الأ�صا�صية يف م�صروع “م�صار 
مع  �مل���و�د  ه��ذه  ومطابقة   ”2020

مو��صفات ومتطلبات �مل�صروع.
وقال �نه يجري �ختيار �ملو�د �مل�صنعة 
مل�صروع “م�صار 2020” من �أف�صل 
ملعايري  ت��خ�����ص��ع  وب���ج���ودة  �مل����وردي����ن 

جميع  يف  �ل�صالمة  م�صتويات  �أع��ل��ى  تطبيق  على  حر�صا  ���ص��ارم��ة  دول��ي��ة 
يرتبط  �ل��ذي  �مل�صروع  لتطوير  مهمة  خطوة  يعد  و�ل��ذي  �مل�صروع  مر�حل 
2020 �لذي �صتنظمه  �إك�صبو  ��صمه باحلدث �لعاملي �لكبري وهو معر�ض 

�إمارة دبي.
و�أ�صاف �أن �لوفد �طلع على �أحد �الختبار�ت �ملعملية �لتي متت على �أحد 
عنا�صر �خلر�صانة �صابقة �ل�صد يف خمترب�ت جامعة �لبوليتكنيك يف مدينة 
�ملخترب�ت  م��ن  تعترب  �ل��ت��ي   Politecnico di Milano ميالنو 
يف  �لتدري�ض  هيئة  �أع�صاء  �أحد  و�لتقى  �الإيطالية،  �حلكومة  من  �ملعتمدة 
�جلامعة �لذي دعي �صابقا كطرف لتقييم �أعمال �لركائز مل�صروعي �لرت�م 
�ملو��صفات  متطلبات  معه  بحث  حيث  للمرتو  و�الأخ�صر  �الأحمر  و�خل��ط 
�خلليج  دول  يف  �جل��وي��ة  �ل��ظ��روف  ت��الئ��م  بحيث  للخر�صانات  �خلليجية 

�لعربية خا�صة يف دبي.
و�أ�صار �إىل �أن �لوفد ز�ر �أي�صا �أحد م�صانع �إنتاج �ملطاط �ملعدل و�ملعالج الإنتاج 
�لركائز  �أن��و�ع  �أح��د  على  جتربة  وح�صر  و�مل��ق��و�ة  �ملرنة  �ملطاطية  �لركائز 
�إمكانيات  باالإ�صافة �ىل  �ل�صلة  �ملطاطية و�طلع على �صهاد�ت �جلودة ذ�ت 
�ل�صركة يف ت�صنيع �لركائز وعمليات �صبط �جلودة �مل�صاحبة جلميع مر�حل 

�لت�صنيع ووفقا للت�صاميم �ملقدمة �إليهم و�اللتز�م مبو�عيد �لت�صليم.
يذكر �أن �لهيئة تقوم بتنظيم �لعديد من �لزيار�ت لعدد من �لبلد�ن �لتي 
يتم فيها ت�صنيع خمتلف �ملو�د �خلا�صة بامل�صروع للتاأكد من جودة �الأعمال 

ومطابقتها ملو��صفات �مل�صروع و�اللتز�م مبو�عيد �لت�صليم.
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املال والأعمال
2016 "يف  "جافز�  جتارة  قيمة  دولر  مليار   80.2

ع �لأعمال �شر�ع يدعو رو�د �لأعمال للم�شاركة يف دورته �جلديدة من برنامج م�شَرّ

جمارك دبي ت�شارك يف موؤمتر “�لق�شايا �لر�هنة و�لتحديات يف �إد�رة �جلمارك” باأذربيجان

م�شرف �لهالل يطلق برنامج رو�د �لتدريبي لتطوير خريجي �لإمار�ت

•• دبي-وام:

ك�����ص��ف��ت �مل���ن���ط���ق���ة �حل�������رة جل���ب���ل علي 
دبي  م��و�ين  ملجموعة  �لتابعة  “جافز�” 
ع���ن حت��ق��ي��ق من���و يف جتارتها  �ل��ع��امل��ي��ة 
�خل��ارج��ي��ة غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة ب��ن�����ص��ب��ة 17 
طن  م��ل��ي��ون   27.9 �إىل  لي�صل  ب��امل��ائ��ة 
طن  م��ل��ي��ون   23.9 م��ق��اب��ل   2016 يف 
�لتجارة  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا   2015 يف 
�الإجمالية جلافز� �أكرث من 80.2 مليار 

دوالر يف 2016.
رئي�ض  �صليم  ب��ن  �أح��م��د  ���ص��ل��ط��ان  وق����ال 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  �الإد�رة  جم��ل�����ض 
ملو�نئ دبي �لعاملية رئي�ض موؤ�ص�صة �ملو�نئ 
قيمة  �أن  �حل����رة  و�مل��ن��ط��ق��ة  و�جل���م���ارك 
وح��ج��م جت���ارة ج��اف��ز� ي��وؤك��د على متانة 
وق���وة �الق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي وق��درت��ه على 
�ل��ت��ك��ي��ف م��ع ت��ق��ل��ب��ات �الق��ت�����ص��اد �لعاملي 

�أ�صو�ق  وف��ت��ح  ��صتثمارية  ف��ر���ض  وخ��ل��ق 
ج���دي���دة �أم�����ام �ل�������ص���ادر�ت �ل��ق��ادم��ة من 

�الإمار�ت.
و�أ�صار �بن �صليم �إىل �أن ميناء جبل علي 
و�مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة ي�����ص��اه��م��ان ب��اأك��رث من 
ما  لدبي  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  باملائة   21
�لتنوع �القت�صادي تنفيذ�ً  �صيا�صة  يدعم 
لتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه 
ما  “�الإمار�ت  مل��رح��ل��ة  ب��االن��ت��ق��ال  �هلل” 
بعد �لنفط”.. موؤكد� على حر�ض مو�نئ 
دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة و���ص��رك��ات��ه��ا �ل��ت��اب��ع��ة على 
�ملزيد من �ال�صتثمار�ت �خلارجية  جذب 
ع��رب ت��ق��دمي خ��دم��ات وح��و�ف��ز م�صجعة 
للم�صتثمرين تلبي تطلعاتهم ومتنحهم 
�الأ�صو�ق  يف  للمناف�صة  �إ���ص��اف��ي��ة  م��ز�ي��ا 

�ملحلية و�القليمية و�لعاملية.

�أنه على �لرغم من �لظروف �لتي  وقال 
�أن جافز�  �إال  �ل��ع��امل��ي  �الق��ت�����ص��اد  ت��و�ج��ه 
��صتطاعت حتقيق  �ملرنة  �صيا�صتها  وعرب 
جتارتها  �صعيد  ع��ل��ى  ج��دي��دة  �إجن�����از�ت 
خالل  م��ن  �لتحتية  وبنيتها  �خل��ارج��ي��ة 
موظيفها  بي  وت�صجيعه  �البتكار  تبني 

وعمالئها.
منوهاً بالعمل �لدووؤب لتطوير �خلدمات 
لل�صركات  �ملقدمة  و�جلمركية  �لتجارية 
�لقائمة يف جافز� بهدف ت�صهيل �أعمالهم 
و��صتقطاب �ملزيد من �ل�صركات �لر�غبة 
يف ��صتك�صاف �أ�صو�ق �ملنطقة و�ختيار دبي 
مق�صد� لتجارتهم و��صتثمار�تهم بف�صل 
و�خلدمات  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
و�ملطار�ت  �ملو�نئ  يف  �ملتوفرة  �حلكومية 
و�ل�صر�كة  �ملتطورة  �لت�صريعية  و�الأط��ر 
�لفريدة من نوعها بي �لقطاعي �لعام 

و�خلا�ض.

ونوه �إىل �أهمية ميناء جبل علي يف تعزيز 
موقع دبي كمركز جتاري ر�ئد .

دور�ً  يلعب  علي  جبل  ميناء  �أن  و�أ���ص��اف 
�لتجارة  ح���رك���ة  ت�����ص��ه��ي��ل  يف  حم����وري����اً 
يف  �ل��ع��ام��ل��ة  لل�صركات  يتيح  م��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
�صلعها  ت�صدير  و�إع��ادة  �ال�صتري�د  جافز� 
�ملنطقة  دول  خم��ت��ل��ف  �إىل  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

ب�صهولة ..
�للوج�صتي  دبي  �أهمية ممر  على  موؤكد� 
�ل�������ذي ي����رب����ط ب����ي م���ي���ن���اء ج���ب���ل علي 
منطقة  حتت  �ل��دويل  مكتوم  �آل  ومطار 
ي��ق��ل��ل �لوقت  �ل�����ذي  ج��م��رك��ي��ة و�ح������دة 
�لت�صدير  و�إع���ادة  لال�صتري�د  �مل�صتغرق 
بي �لو�صائط �لبحرية و�جلوية ويجعل 
منطقة جبل علي بو�بة �لعبور �لتجارية 
بل  �الإم������ار�ت  يف  ف��ق��ط  لي�ض  �لرئي�صية 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ص��رق �الأو�����ص����ط ب��اأك��م��ل��ه.

�لناجح يف جبل  �أن هذ� �لنموذج  معترب� 
�لعامل  �إىل  ت�صديره  �إىل  بهم  دف��ع  علي 
وم�������ص���ارك���ة خ���رب�ت���ه���م وم���ع���ارف���ه���م مع 
تطوير  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�صديقة  �ل���دول 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ى  �للوج�صتية  ق��در�ت��ه��ا 
للنقل لديها يف �صعيها للولوج �إىل �أ�صو�ق 
على  �ل�صي  �لعاملية.وحافظت  �لتجارة 
ب�  �صريك جت��اري جلافز�  كاأكرب  موقعها 
11.3 مليار دوالر حيث تتخذ �ل�صركات 
�إقليمياً  مقر�ً  ودبي  �ل�صينية من جافز� 
ومن�صة لوج�صتية الإعادة ت�صدير �ل�صلع 
�ملنطقة.  دول  خم��ت��ل��ف  �إىل  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ل�صعودية  �ل���ع���رب���ي���ة  �مل��م��ل��ك��ة  وج�������اءت 
يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ت��ج��ارة جت����اوزت 7 
ثالثاً  فيتنام  حلت  فيما  دوالر  م��ل��ي��ار�ت 
��صتري�د  ن��ت��ي��ج��ة  دوالر  م��ل��ي��ار   4.3 ب���� 
�الإلكرتونيات و�الأدو�ت �لكهربائية حيث 
�أقامت معظم �ل�صركات م�صانع وخطوط 
�لواليات  تبعتها  ف��ي��ت��ن��ام  يف  ل��ه��ا  �إن���ت���اج 
 3.7 جت���ارة  بحجم  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ملتحدة 
مليار دوالر.وت�صدر قطاع �آالت و�ملعد�ت 

�لكهربائية  و�الأج���ه���زة  و�الإل��ك��رتون��ي��ات 
الئحة �أهم �لقطاعات بن�صبة 49 باملائة 
�ل�صبب  من جمموع جتارة جافز� ويعود 
�ملعد�ت و�الإلكرتونيات على  ��صتحو�ذ  يف 
جبل  ميناء  ق���درة  �إىل  �ل��ك��ب��رية  �لن�صبة 
�لثقيلة  �مل��ع��د�ت  كافة  م��ع  �لتعامل  علي 
ت��ت��ط��ل��ب ح���ج���م ع��م��ل��ي��ات �صخم  �ل���ت���ي 
ن��ظ��ر�ً ل��الإم��ك��ان��ات �مل��ت��ط��ورة �مل��ت��وف��رة يف 
�مل�صتهلكي  رغ���ب���ة  ع���ن  ف�����ص��اًل  �مل���ي���ن���اء 
�لكهربائية  �الأج���ه���زة  �أف�����ص��ل  �ق��ت��ن��اء  يف 

و�الإلكرتونيات حملياً و�إقليمياً.
و�لغاز  و�لنفط  �لكيماويات  قطاع  وج��اء 
ب��امل��ائ��ة وح����ل قطاع   16 ب��ن�����ص��ب��ة  ث��ان��ي��اً 
�ال�صتهالكية  و�ل�����ص��ل��ع  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د 
باملائة   8 بن�صبة  ثالثاً  �ل��ت��د�ول  �صريعة 
ثم �ملن�صوجات و�ملالب�ض بن�صبة 7 باملائة 
و�ل�صيار�ت وقطع �لغيار بن�صبة 6 باملائة 

من جمموع جتارة جافز�.
وتنوعت جتارة جافز� مع خمتلف �أقاليم 
�آ�صيا  �إقليم  ت�صدر  حيث  �لعامل  وق���ار�ت 
و�ملحيط �لهادئ �لقائمة ب� 32.4 مليار 
دوالر تبعه �إقليم �ل�صرق �الأو�صط 27.2 
 9.9 �الأوروب���ي���ة  و�ل���ق���ارة  دوالر�،  م��ل��ي��ار 
مليار   5.5 و�الأمريكيتان  دوالر  مليار 

دوالر و�أفريقيا 5 مليار�ت دوالر.

•• ال�صارقة-الفجر: 

بد�أ مركز �ل�صارقة لريادة �الأعمال “�صر�ع” 
يف  �ل��ر�غ��ب��ي  �ل�صباب  طلبات  ��صتقبال  يف 
“برنامج  �ل��ث��ان��ي��ة م��ن  ل���ل���دورة  �الن�����ص��م��ام 
حيث يدعو �ملركز �أ�صحاب �الأفكار  ع”،  م�صَرّ
بالفعالية  للم�صاركة  و�مل��ب��ت��ك��رة  �مل�صتنرية 
وحتقيق �لنجاح �ملن�صود �نطالقاً من �إمارة 

�ل�صارقة. 
ع  ت��ق��ام �ل�����دورة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج م�صَرّ
حققته  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد  �الأع��م��ال 
 2017 ج��رت مطلع  �ل��ت��ي  �الأوىل  �ل���دورة 
حيث مت تخريج 10 م�صروعات مبتكرة يف 
�القت�صاد  �الأعمال ومنها  خمتلف قطاعات 
�لفنون  �مل�����ص��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ت�����ص��ارك��ي، 
�لتعليم،  �ل��ع��رب��ي،  �مل��ح��ت��وى  و�ل��ت�����ص��م��ي��م، 

كالذكاء  �ل�4.0  وتقنيات  �ملجتمع،  تطوير 
�ال�صطناعي، بلوك ت�صي، �إنرتنت �الأ�صياء، 
�الفرت��صي،  �ل��و�ق��ع  �مل��ع��زز،  �ل��و�ق��ع  تقنية 
– �ملن�صة  ����ص���ر�ع  ي��ق��ع  �ل���ك���ث���ري.  وغ���ريه���ا 
– يف  ب���االإم���ارة  �الأع��م��ال  ل��ري��ادة  �لر�صمية 
ع  ب��رن��ام��ج م�صَرّ �ل�����ص��ارق��ة وي��ع��د  �أم��ريك��ي��ة 
تاأهيل وتخريج  بر�مج  �أق��وى  �أحد  �الأعمال 
رو�د �الأعمال يف �الإم��ارة حيث يتم �لرتكيز 
�لنمو  �صريعة  و�مل�����ص��روع��ات  �الب��ت��ك��ار،  على 
�لتي ت�صهم يف تنوع �القت�صاد، ومن ثم خلق 
للنجاح �لكبري  فر�ض عمل جديدة. ونظر�ً 
�لذي حققته �ل��دورة �الأوىل من �لربنامج، 
�صجع �صركات مرموقة ك� �لعربية للطري�ن، 
ك�صركاء  للدخول  للم�صاريع  و�لهالل  بيئة، 

يف �لدورة �لثانية. 
ع �الأعمال بفعالية حيث  ينتهي برنامج م�صَرّ

يقوم كل و�حد �أو فريق من �ملنت�صبي بعر�ض 
�مل�صتثمرين،  م��ن  ع��دد  �أم���ام  �مل�����ص��روع  فكرة 
�ل�����ص��رك��اء، و�ل��ع��م��الء م��ن �أ���ص��ح��اب �خلربة 
و�لكفاءة يف قطاع �الأعمال الختيار �الأف�صل 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أن  يذكر  بينها.  من 
�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو 
حفل  �صهد  �ل�صارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض 
تخريج �لدفعة �الأوىل من منت�صبي برنامج 

ع �الأعمال يف دورته �ل�صابقة.  م�صَرّ
وت��ق��ول جن���الء �مل��دف��ع �مل��دي��ر �ل��ع��ام ملركز 
نتاأهب  “�صر�ع”:  �الأعمال  لريادة  �ل�صارقة 
ع  م�صَرّ برنامج  من  �لثانية  �ل��دورة  الإقامة 
�ل���ذي حققه  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  بعد  �الأع��م��ال 
على  �إيجاباً  �نعك�ض  و�ل��ذي  �الأوىل،  �ل��دورة 
دفع  يف  �ملا�صية  �الأ�صهر  خ��الل  �خلريجي 
�أن  �إىل  هنا  �الإ���ص��ارة  و�أود  ق��دم��اً.  �أعمالهم 
مركز �صر�ع عمل على متكي 10 من رو�د 
قابلة  مبتكرة  �أف��ك��ار  لديهم  ممن  �الأع��م��ال 

للتطبيق ومن ثم �لنجاح و�ال�صتمر�رية. 
وم�����ن ب����ي �أب�������رز ت���ل���ك �الأف�����ك�����ار �ل���ت���ي مت 
و�ل���ذي  جك�صتابي�ض  م�����ص��روع  ت��خ��ري��ج��ه��ا، 
ومنها  متتالية  جناحات  يحقق  �أن  ��صتطاع 
�لدخول يف �صر�كات جتارية مع موؤ�ص�صة دبي 
لال�صتثمار  �ل�صارقة  وهيئة  بيئة،  �لذكية، 
تيار  م�صروع  دخل  بينما  �صروق،  و�لتطوير 
�أخرى  حكومية  موؤ�ص�صات  م��ع  �صر�كات  يف 
ومنها �صرطة �ل�صارقة، ووز�رة �ل�صحة. �أما 
“يال  على �صعيد �لتمويل، فتمكن م�صروع 
بيك �أب” من �حل�صول على متويل بقيمة 

�مل�صروعات  ت��ل��ك  وت��ع��ك�����ض  دره�����م،  م��ل��ي��ون 
�أكت�صبها  �ل��ت��ي  �لطيبة  �ل�صمعة  �لناجحة 
مركز �صر�ع لريادة �الأعمال يف كونه من�صة 
�أما  �ل�صغرية.  �مل�صروعات  الإط��الق  ر��صخة 
فتهدف  �لربنامج  م��ن  �لثانية  دورت��ن��ا  ع��ن 
ال�صتقطاب رو�د �الأعمال �ملبدعي وتر�صيخ 
مكانة �الإمارة كوجهة ر�ئدة يف جمال ريادة 
�الأعمال. تاأتي تلك �لتوجهات �ن�صجاماً مع 
2021 و�ل��ت��ي تهدف جلعل  �ل��دول��ة  روؤي���ة 
�لرئي�صية  �ملكونات  �أهم  �أحد  �الأعمال  ريادة 
�ملدفع  وختمت  �ملعرفة.   القت�صاد  للتحول 
جديد  جيل  ال�صتقطاب  ن�صعى   “ بقولها: 
�ل�صاعي  �مل��ب��ت��ك��ري��ن  �الأع����م����ال  رو�د  م���ن 
لو�صع حلول لبع�ض �لتحديات �لتي تو�جه 
ومن  جمتمعاتهم.  يف  �لقطاعات  خمتلف 
جانبنا فاإننا نعمل على تدعيم تلك �الأفكار 

وتخطي  �ل��ن��ج��اح  لتحقيق  ل��ه��ا  و�ل���رتوي���ج 
�لعاملية  �ل��ب��ي��ئ��ة  يف  و�الن����خ����ر�ط  �مل��ع��وق��ات 
�الجتماعي  �ل��و�ق��ع  على  �إيجابياً  و�لتاأثري 
�ملجتمعات.« يذكر  و�القت�صادي يف خمتلف 
�آخ��ر موعد لتلقي طلبات �ال���ص��رت�ك يف  �أن 
ع �الأعمال  �لثانية من برنامج م�صَرّ �ل��دورة 
و�صيخ�صع  �جل������اري،  �أغ�����ص��ط�����ض   31 ه���و 
ملدة  ي�صتمر  ت��دري��ب��ي  ل��ربن��ام��ج  �مل��ت��ق��دم��ي 
ويح�صل  �ل��ق��ادم.  �أكتوبر  ب��دًء من  �أ�صهر   3
�أ����ص���ح���اب �مل�����ص��روع��ات �ل��ت��ي ���ص��ي��ق��ع عليها 
�الختيار على متويل مايل لغاية 10 �آالف 
من  �صادرة  جمانية  جتارية  رخ�صة  دوالر، 
�صمن  جماناً  للعمل  مكان  �ل�صارقة،  �إم��ارة 
م�صاعدة  م��ه��ن��ي،  ت���دري���ب  �����ص����ر�ع،  م���رك���ز 
من  للعمالء  �لو�صول  و�إمكانية  قانونية، 

�لقطاعي �حلكومي و�خلا�ض. 

•• دبي -وام: 

���ص��ارك��ت ج��م��ارك دب���ي يف �مل��وؤمت��ر �ل��ط��الب��ي �لدويل 
�ل�����ص��ن��وي �ل���ث���اين �ل����ذي ع��ق��د ع��ل��ى م����د�ر 5 �أي�����ام يف 
�لر�هنة  “�لق�صايا  �صعار  حتت  �أذربيجان  جمهورية 
�أكادميية  بتنظيم  �جلمارك”  �إد�رة  يف  و�ل��ت��ح��دي��ات 
وبالتعاون  �أذربيجان  يف  للجمارك  �حلكومية  �للجنة 
يف  ممثلة  �جلمركية  للجامعات  �لدولية  �ل�صبكة  مع 

مكتبها �الإقليمي بباكو.
وتناولت جل�صات �ملوؤمتر عدة حماور �صملت دور �إد�رة 
�حلدود  �أم���ن  وتعزيز  �ل��ت��ج��ارة  ت�صهيل  يف  �جل��م��ارك 
�لت�صريعات و�لقو�ني  �لعاملية يف تطوير  و�لتوجهات 
�جلمركية و�أف�صل �ملمار�صات و�آليات تعزيز �البتكار يف 
�لعمل �جلمركي و�جلمارك �لرقمية وحتليل �لبيانات 
�جلمركية وعالقتها بالتجارة �الإلكرتونية و�لتعليم 
�جلمركي �ملبني على �ملعرفة �إىل جانب �ل�صر�كة بي 

�جلمارك وقطاع �الأعمال.
بهز�د  �إدري�ض  تر�أ�صه  �ل��ذي   �� دبي  جمارك  وفد  و�صم 

مدير �إد�رة �لعمالء �� مطر ر��صد �ملهريي قائد فريق 
مبنى  �مل�صافرين  عمليات  �إد�رة  �لد�خلية  �الأج��ه��زة 
م��ط��ار دب���ي رق���م 3 و�أح���م���د ع��ن��رب ج��وه��ر �لفال�صي 
مبنى  �مل�صافرين  عمليات  ب��اإد�رة  �أول  تفتي�ض  �صابط 
مطار دبي رقم 2 وعزة �صامل �لكعبي مدقق �ول �إد�رة 
�أول  مدقق  م��ر�د  حممد  وبدرية  �جلمركي  �لتدقيق 

�إد�رة �لتدقيق �جلمركي.
�ملوؤمتر  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ي يف  �مل��ت��ح��دث��ي  ق��ائ��م��ة  و���ص��م��ت 
جائزة  على  حائزين  �جلمركية  للجامعات  �لطالبي 
�لربوفي�صور  وه��م��ا  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ع��ل��وم  يف  ن��وب��ل 
�الأمريكي �إدو�رد بري�صكوت من جامعة والية �أريزونا 
�لذي قدم ورقة بعنو�ن “�لو�صع �لر�هن لالقت�صادي 
�الأمريكي” وعامل �القت�صاد �لربيطاين �لربوفي�صور 
ل��ن��دن لالقت�صاد  ب��ي�����ص��اري��دز م��ن ك��ل��ي��ة  ك��ري�����ص��ت��وف��ر 
و�لعلوم �ل�صيا�صية �لذي حتدث عن مو�صوع �لعمل يف 

ع�صر �لروبوتات و�لذكاء �ال�صطناعي.
ممثلي  و�أكادمييون  وباحثون  طلبة  �ملوؤمتر  وح�صر 
و�لتدريب  �لتعليم  وم��ع��اه��د  وم��ر�ك��ز  ج��ام��ع��ات  ع��ن 

�أذربيجان  �لعامل منها  دول��ة عرب   32 �جلمركي من 
وبلجيكا  �ل��ب��ي�����ص��اء  ورو���ص��ي��ا  و�ل��ن��م�����ص��ا  و�أ����ص���رت�ل���ي���ا 
و�أملانيا  وج���ورج���ي���ا  و�ل�������ص���ي  وك��م��ب��ودي��ا  وب��ل��غ��اري��ا 
وكاز�خ�صتان  و�إيطاليا  و�إي����ر�ن  و�أي�صلند�  وهنغاريا 
والو�����ض ول��ي��ت��و�ن��ي��ا وم��ق��دون��ي��ا وم��ول��دوف��ا و�لفلبي 
وبولند� ورو�صيا �الحتادية و�ل�صنغال و�إ�صبانيا وتركيا 
و�الأوروغ���و�ي  �ملتحدة  �لعربية  و�الإم���ار�ت  و�أوكر�نيا 
وفيتنام،  و�أوزبك�صتان  �الأمريكية  �ملتحدة  و�ل��والي��ات 
�إ�صافة �إىل م�صوؤولي وخرب�ء جمركيي ممثلي عن 
منظمة �جلمارك �لعاملية و�ل�صبكة �لدولية للجامعات 
�جلمركية وموؤ�ص�صات عاملية مثل بريتي�ض برتوليوم 

و�إيزي فرونتيري لال�صت�صار�ت �جلمركية.
وقال �إدري�ض بهز�د �إن هذه �مل�صاركة يف �ملوؤمتر تهدف 
�ملمار�صات  �أف�صل  على  و�الط���الع  �ملعرفة  �إث���ر�ء  �إىل 
�خلدمات  على  �لتعرف  وكذلك  �جلمركي  �لعمل  يف 
�اللكرتونية  �ل��ت��ج��ارة  وح��ل��ول  �مل��ب��ت��ك��رة  �جل��م��رك��ي��ة 
�لت�صريعات  تطوير  يف  �لعاملية  و�لتوجهات  �لعاملية 

و�لقو�ني �جلمركية .

�إىل �ن جل�صات �ملوؤمتر و�لتي �صهدت ح�صور�ً  م�صري�ً 
32 دولة  �أك��رث من  180 �صخ�صا من  مكثفاً جت��اوز 
�أثرت جتربة �البتكار يف �لعمل �جلمركي و�خلدمات 
ت�صهيل  يف  ي�صهم  مب��ا  للعمالء  �مل��ق��دم��ة  �جل��م��رك��ي��ة 
وتعزيز �لتجارة �لعاملية خا�صة يف ظل �لتحديات �لتي 

ت�صهدها حالياً.
�لتحديث  تعتمد على منهج  دبي  �أن جمارك  و�أو�صح 
�مل�صتمر يف تطبيق �أف�صل �ال�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات 
�أجل  م��ن  للمتعاملي  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
�إ���ص��ع��اده��م وع���دم �الك��ت��ف��اء ب��ر���ص��اه��م وذل���ك ترجمًة 

لتوجيهات �لقيادة بالعمل على �إ�صعاد �ملتعاملي .
و�مل�صروعات  �جل��م��رك��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي ت��ط��ب��ق��ه��ا ج���م���ارك دب����ي ت���اأت���ي �صمن 
�ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة خلطة  �الأه�����د�ف  لتحقيق  ج��ه��وده��ا 

دبي2021 .
الفتا �إىل �أن �صعادة �لعمالء يف جمارك دبي و�صلت �إىل 
ن�صبة 97 باملائة و�صعادة �ملوردين 89 باملائة و�صعادة 

�ل�صركاء 90 باملائة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أطلق م�صرف �لهالل برنامج رو�د �لذي ي�صتغرق مدة 
دولة  خريجي  وي�صتهدف  �ل��ت��دري��ب  م��ن  �أ���ص��ب��وع��اً   36
�الإمار�ت �لبالغي من �لعمر 25 عاماً �أو �أقل ويقطنون 
�إم������ارة �أب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ي�����ص��م��ل �حل��ا���ص��ل��ي ع��ل��ى درجة 
�لبكالوريو�ض يف تكنولوجيا �ملعلومات و�ملالية و�ملحا�صبة 

و�لت�صويق و�إد�رة �الأعمال. 
• و����ص���وف ي��خ�����ص��ع �مل���ت���درب���ي ل��ث��الث��ة جم�����االت عمل 

خمتلفة وذلك قبل توجههم �إىل برنامج عملي
• و�صيتبعه تدريب ينمي مهار�تهم �ل�صخ�صية

�لذي  �البتكاري  لت�صميم  تقدميي  بعر�ض  ويختتم   •
ميثل مرحلة تخرج �ملتدربي من �لربنامج

�أل��ي��ك�����ض كويلو،  ق���ال  ب��رن��ام��ج رو�د  �إط����الق  ومب��ن��ا���ص��ب��ة 
�إمار�تي  كم�صرف  �لهالل:  مل�صرف  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
وطني، ياأتي �ال�صتثمار يف فريق  عملنا كاأولوية ق�صوى 
�أف�صل من �لتعليم خ�صو�صاً هذ�  ولي�ض هناك ��صتثمار 
�ملخاطر  �إد�رة  جم��االت  ي�صمل  �ل��ذي  �ملكثف  �ل��ربن��ام��ج 

و�الإئتمان و�ملالية و�ملنتجات وقطاع �الأعمال و�خلدمات 
�مل�صرفية �لرقمية، وهذ� �لربنامج �لتعليمي �لو�عد ال 
ي�صهم فقط يف حت�صي �لكفاءة �لوظيفية و�إمنا ي�صاهم 
�أي�صاً يف تطور �لروؤية �ملهنية ب�صفة عامة. ونحن نطمح 
�ملوؤهلي  �حلقيقيي  �مل�صرفيي  من  جمموعة  لتطوير 

على �أ�صا�ض فل�صفة مفهوم �ل�صر�كة. 
يف  �لب�صرية  �مل����و�رد  �إد�رة  م��دي��ر  من�صور،  ح�صام  وق���ال 
م�صرف �لهالل: �نطالقاً من �لتز�منا بت�صجيع وتطوير 
�ل�صباب �الإمار�تي ومتا�صياً مع ��صرت�تيجية �لتوطي يف 

وتقدمي  بتطوير  �لب�صرية  �مل��و�رد  �إد�رة  قامت  �مل�صرف، 
للخريجي  وع�����ص��ري  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي  ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج 
على  �لقائمة  روؤيتنا  مع  يتنا�صب  �ملميزين  �الإمار�تيي 
�صقل وتنمية �ملو�هب، ومن خالل برنامج رَو�د �لهالل 
مميزه  عمل  فر�صة  �إع��ط��اء  يف  �مل�����ص��رف  ي�صاهم  ���ص��وف 
ون�صعى  �لربنامج  بنجاح  ثقة  كلنا  �الإم��ار�ت��ي.  لل�صباب 
�جلامعات ومتكينهم من  نخبة خريجي  ن�صتقطب  الأن 
جمال  يف  و�لتطور  �الأمثل  بال�صكل  �ملهنية  حياتهم  بدء 

�خلدمات �مل�صرفية �الإ�صالمية.

ت�شرفات  درهم  مليار   1.15
�لعقار�ت يف دبي

•• دبي-وام: 

حققت �لت�صرفات �لعقارية يف د�ئرة �الر��صي و �المالك يف دبي �كرث من 
1.15 مليار درهم حيث �صهدت �لد�ئرة �م�ض ت�صجيل 230 مبايعة بقيمة 
525 مليون درهم منها 27 مبايعة لالأر��صى بقيمة 165 مليون درهم و 

203 مبايعات لل�صقق و �لفلل بقيمة 360 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �الأر��صي بقيمة 36 مليون درهم فى منطقة �لورقاء 
2 تليها  32 مليون درهم فى منطقة جزيرة  �الوىل تليها مبايعة بقيمة 

مبايعة بقيمة 28 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2.
 5 �صجلت  �إذ  �ملبايعات  �ملناطق من حيث عدد   2 �ليفره  وت�صدرت منطقة 
مبايعات بقيمة 6 ماليي درهم وتلتها منطقة �حلبية �لثالثة بت�صجيلها 
3 مبايعات بقيمة 8 ماليي درهم وثالثة فى ور�صان �الوىل بت�صجيلها 2 

مبايعة بقيمة 3 ماليي درهم.
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  �لفلل  و  �ل�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  �أم��ا 
11 مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 
ماليي درهم فى منطقة نخلة جمري� و �أخري� مبايعة بقيمة 4 ماليي 

درهم فى منطقة �ملركا�ض.
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  �ملناطق  �لتجارى  �خلليج  منطقة  ت�صدرت  وق��د 
�ل�صقق و �لفلل �إذ �صجلت 37 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة 
فى  وثالثة  دره��م  مليون   28 بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها37  �ملطار  مدينة 

�لرب�صاء جنوب �لر�بعة بت�صجيلها 16 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.
و�صجلت �لرهونات قيمة قدرها 625 مليون درهم منها 25 رهن �أر��صى 
بقيمة 385 مليون درهم و 32 رهن فلل و�صقق بقيمة 240 مليون درهم 
و كان �أهمها مبنطقة �ملركا�ض بقيمة 212 مليون درهم و�أخرى يف منطقة 

�ليالي�ض 2 بقيمة 100 مليون درهم.

�نخفا�ض �لعجز يف �ملو�زنة �ىل 72.7 
مليار ريال بالن�شف �لأول من 2017

•• الريا�ض-وام: 

�أعلنت وز�رة �ملالية �ل�صعودية �م�ض �أن ميز�نية �لدولة �صجلت حت�صنا خالل 
�لن�صف �الأول من �لعام �حلايل حيث بلغت �الإير�د�ت 308 مليار�ت ريال 

و�مل�صروفات 380.7 مليار ريال بعجز قدره 72.7 مليار ريال.
وقالت �لوز�رة �إن �إجمايل �الإير�د�ت للربع �لثاين من �ل�صنة �ملالية �جلارية 
بلغت 163.906 مليار ريال م�صجلة �رتفاعا بن�صبة 6 يف �ملائة عن �لربع 
28 يف �ملائة  �ملماثل من �لعام �ملا�صي و�رتفعت �الإي��ر�د�ت �لنفطية بن�صبة 
مقارنًة بالربع �ملماثل من �لعام �ملا�صي بدعم من حت�صن �أ�صعار �لنفط يف 
�الأ�صو�ق �لعاملية.وقال م�صاعد زير �ملالية لل�صوؤون �لفنية هندي �ل�صحيمي 
خالل  �مل�صروفات  �إج��م��ايل  �إن  �ل��ي��وم  بالريا�ض  عقده  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف 
�لربع �لثاين بلغ 210.42 بانخفا�ض 1.3 يف �ملائة مقارنة بالربع �ملماثل 
من �لعام �ملا�صي وبلغت ن�صبة �ملن�صرف �لفعلي خالل �لربع �لثاين 23 يف 

�ملائة من �إجمايل �مليز�نّية �ملقدرة خالل �لعام.
ريال  مليار   46.517 بلغ  �لثاين  �لربع  يف  �لعجز  �أن  �ل�صحيمي  و�أ�صاف 
م�صجال �نخفا�صا بن�صبة 20 يف �ملائة مقارنة بالعجز �مل�صجل بالربع �ملماثل 
من �لعام �ملا�صي م�صري� �أن �لدين �لعام �رتفع من 316.580 مليار ريال 

�إىل 341 مليار� مدفوعا باالإ�صد�ر�ت �لناجحة لل�صكوك.
من  �الأول  للن�صف  للدولة  �لعامة  �مليز�نية  الأد�ء  �ملالية  �ملوؤ�صر�ت  وح��ول 
�ل�صنة �ملالية �حلالية بي �ل�صحيمي �أن جمايل �الإير�د�ت بلغ 307.982 
29 يف �ملائة مقارنة بالفرتة �ملماثلة من �لعام  مليار ريال بارتفاع بن�صبة 
�ملا�صي يف حي هبط �إجمايل �مل�صروفات بن�صبة 2 يف �ملائة �إىل 380.71 
مليار ريال وبلغ �لعجز يف �لن�صف �الأول 72.728 مليار ريال بانخفا�ض 

بن�صبة 51 يف �ملائة.
و�لتنمّية  و�ل�صحة  كالتعليم  �جتماعّية  �أهمّية  ذ�ت  �أن قطاعات  �إىل  و�أ�صار 
�الجتماعّية و�خلدمات �لبلدّية ��صتحوذت على 46 يف �ملائة من م�صروفات 

ميز�نّية �لن�صف �الأول.
الأد�ء  �ملعلنة  �ملالية  �الأرق���ام  �أن  �جلدعان  حممد  �ملالية  زي��ر  �أو�صح  ب��دوره 
للدولة  �ل��ع��ام��ة  �مل��ال��ي��ة  �أد�ء  يف  �لتح�صن  تعك�ض  �ل��ث��اين  ل��ل��رب��ع  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
باالإ�صافة �إىل تاأكيد �لتقدم �ملحرز يف حتقيق �أد�ء مايل يت�صم بالتو�زن يف 

�ملدى �ملتو�صط.

بنوك �لإمار�ت ت�شتقبل 27.9 مليار 
درهم ود�ئع ق�شرية �لأجل خالل 6 �شهور

•• اأبوظبي -وام:

و�صلت قيمة �لود�ئع �لنقدية ق�صرية �الأجل لدى �لبنوك �لعاملة يف دولة 
�المار�ت 27.9 مليار درهم خالل �لن�صف �الول من �لعام �جلاري ما رفع 
من �جمايل ر�صيدها �ىل 439.7 مليار درهم يف نهاية �صهر يونيو �ملا�صي.

ميكن  �لتي  �ل��ود�ئ��ع  تلك  بانها  �الج��ل  ق�صرية  �لنقدية  �ل��ود�ئ��ع  وُت�صنف 
�لبنوك يف �ي وقت ودون �خطار م�صبق وذلك بعك�ض  للعمالء �صحبها من 
�لود�ئع الأجل �لتي عادة ما يكون �لت�صرف بها من قبل مودعيها مرتبطا 
�لود�ئع  �أن  �مل��رك��زي  �الإم����ار�ت  �ح�����ص��اء�ت م�صرف  بفرتة حم��ددة.وت��ظ��ه��ر 
2016 لكن �صهر  �لعام  �الأج��ل �صجلت منو� م�صطرد� منذ بد�ية  ق�صرية 
درهم  مليار   14.6 قيمتها مبقد�ر  �رتفعت  �الك��رث منو� حيث  كان  مار�ض 
وبلغ �جمايل ر�صيدها 439 مليار درهم مقارنة مع 424 مليار درهم يف 

�صهر فرب�ير �لذي و�صلت فيه قيمة �لزيادة 8.7 مليار درهم .
بلغ  حيث  �الج���ل  ق�صرية  �ل��ود�ئ��ع  ت�صله  �صقف  �ع��ل��ى  �ب��ري��ل  �صهر  و�صهد 
�جمايل �لر�صيد 442 مليار درهم بزياردة قدرها 3 مليار�ت درهم مقارنة 
 5 �لود�ئع يف �صهر مايو �نخفا�صا مبقد�ر  ،و�صجلت  �لذي �صبق  �ل�صهر  مع 
وت�صعد �ىل  يونيو  �صهر  �الرت��ف��اع جم��دد� يف  تعاود  �ن  قبل  دره��م  مليار�ت 

م�صتوى 439.7 مليار درهم بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم .
ي�صار �ىل �أن �لود�ئع �لنقدية ق�صرية �الجل ت�صكل نحو %30 من �جمايل 
�لقاعدة �لنقدية للبنوك يف �المار�ت و�لتي بلغت يف نهاية �لن�صف �الول من 

�لعام �جلاري 1.46 تريليون درهم وفقا الإح�صاء�ت �مل�صرف �ملركزي .
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العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2648  تنفيذ عمايل 
�القامة  حم��ل  جمهول  �مل��ب��اين  لتنظيف  �ل�صنافر  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد ح�صن رفيق �هلل قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2000( 
�و خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )220(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/357  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �صده / 1-حممد جنيد غالم يا�صي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم 
قد  بينتو  �لفون�صى  بينتو  وميثلها/جهون  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ماجي�صتي   /
�أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �المر على 
�ل�صادر بحق  �ل�صفر  �ملنع من  �مر  با�صقاط  عري�صة رقم 2017/577 جتاري �خلا�ض 
   2017/8/16 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  لالجر�ء�ت.  وفقا  عليه  �ملدعي 
�ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/131  ا�صتئناف تظلم جتاري    

�لعود  بيت   - �لقر�صي  �صامي  �صركة حمالت عبد�ل�صمد  �مل�صتاأنف �صده/ 1-  �ىل 
�لقر�صي   بن حممد عامل  بن مظفر  �صامي   -2 ذ.م.م  دبي  فرع  و�لعطور  و�لعنرب 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / ليفانت كتور �ض.ذ.م.م وميثله:يو�صف 
رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��صتاأنف  قد  �لبحر   حممد  ح�صن  حممد 
�الربعاء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت  ب��ت��اري��خ:2017/6/22  جت��اري  تظلم   2017/151
�ملو�فق 2017/8/23 �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي 

ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/377 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- �ل�صفا ملقاوالت �ض.ذ.م.م

وميثله:عي�صى حممد �صالح عبد�هلل �حلو�صني 
حمل  جم��ه��ويل  ذ.م.م  �ال�صتثمار  بيت  �صركة  ���ص��ده:1-  �مل��ط��ع��ون  ب��اع��الن 
�أع��اله ويتوجب  �مل��ذك��ور  �أق��ام عليكم �لطعن  �لطاعن  ب��اأن  �الق��ام��ة نعلنكم 
�لطعن  �صحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�����ص��ور  عليكم 

�ملقدمة �صدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/622  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- كليمنت لالنظمة �خلليج �ض.م.ح  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / موؤ�ص�صة خمي�ض �لرميثي للمقاوالت و�ل�صيانة 
�لعامة وميثله:خلفان غامن �صعيد خلفان �لكعبي  قد ��صتاأنف / �حلكم 

�ل�صادر بالدعوى رقم 2015/1176 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/19     
 10.00 �ل�صاعة   2017/9/20 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/852  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �وليفر جامي�ض ليوي�ض  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف / �صعيب �هلل خان حبيب �هلل خان وميثله:حنان �صامل ح�صن 
 2016/310 رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��صتاأنف  قد  �لباي�ض  

جتاري جزئي بتاريخ:2017/5/1     
وحددت لها جل�صه يوم �الثني  �ملو�فق 2017/9/18 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2167 تنفيذ جتاري

جمهول  ذ.م.م   ح��رة  منطقة  ماركتينج  كابيتال  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ض.ذ.م.م  �ملعد�ت  لتاجري  �لتنفيذ/بايرن  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لبحر  حممد  ح�صن  حممد  وميثله:يو�صف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)521268.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2224 تنفيذ جتاري

جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �ل��ري��ام��ي  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كرومتون للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ازم��ي  ع��ب��د�هلل  حممد  ح�صن  وميثله:�حمد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )79413( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2139 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة بيت �ال�صتثمار ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�صفا للمقاوالت �ض.ذ.م.م وميثله:جالل �لدين 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  دي��اب  ح�صي �صالح 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )834722.50(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2478 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ ���ص��ده/1- �حل��م��د مل��ق��اوالت �ل��ب��ن��اء �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
����ض.ذ.م.م  �لعازلة  للمو�د  رك��اد  �لتنفيذ/�صركة  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
وميثله:�بر�هيم علي �ملو�صى �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13522.24( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2160 تنفيذ جتاري

�القامة مبا  ���ض.م.ح جمهول حمل  ئي  �أم  بال�صون  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
عبد�هلل  ���ض.ذ.م.م وميثله:ب�صار  للكهربائيات  �لتنفيذ/حفيت  �ن طالب 
علي �بر�هيم �مل�صايبة قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )532333( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة   وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2473 تنفيذ جتاري

جمهول  علي  �آل  �خل�صر  عبيد  �صيف  علي  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�صليم  �ي���از حممد  �لتنفيذ/�جميد  ط��ال��ب  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �حل��م��ادي  �ملو�صى  علي  وميثله:�بر�هيم 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)96324( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/901 تنفيذ مدين  
عبد�لف�صيل  جم��ه��ول حمل  ���ص��ده/1-  حم��م��ود حممد  �ملنفذ  �ىل 
�أقام  قد  �صر�رة   �ملهدي  �لتنفيذ/طارق فهمي  �ن طالب  �القامة مبا 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )35149( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1161 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1-  مري ب�صر مري�ن خان  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
ل�صاحبها/  - فردية  موؤ�ص�صة   - �لعام  �لربي  للنقل  �لتنفيذ/�لفاية  طالب 

�ملو�صى  ع��ل��ي  ومي��ث��ل��ه:�ب��ر�ه��ي��م  �ل��ف��ال���ص��ي  ب��ال��ع��ري  �صعيد  حم��م��د  عي�صى 
�حلمادي  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )66014( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/719 تنفيذ مدين  
�ىل �مل��ن��ف��ذ �����ص����ده/1-  ���ص��رك��ة �ب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ي )ف����رع دبي(  
�ل�صيد  علي  ع��و���ض  �لتنفيذ/علي  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وميثله:عبد�لرحمن ح�صن حممد �ملطوع  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21308( درهم تعوي�صا 
عن ما ��صابة من ��صر�ر بدنية ومادية و�دبيه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2408  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عمر�ن قري�صي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�مل�صرف 
فندي  م�صتت  وميثله:عبا�ض  )�مل�صرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�صتثمار  �لعربي 
مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ملالكي 
 %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )428.696.10( وق��دره 
�لتام. وحددت لها جل�صة يوم   من تاريخ �ال�صتحقاق يف:2017/7/3 وحتى �ل�صد�د 
�الثني �ملو�فق 2017/9/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2937  عمايل  جزئي 
�القامة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لتنظيف  خل��دم��ات  �ل��ر����ض  ن��ور  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  �قبال غالم �صديق  ل�صالح/جاويد  �ع��اله 
)16.779 درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و ما يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل 
ن�صيبه  م��ن  �مل��دع��ي  و�ع��ف��ت  �مل�صروفات  م��ن  باملنا�صب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �صاحب  ل��دى 
منها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2480  عمايل  جزئي 

����ض.ذ.م.م جمهول  �لب�صائع  وتفريغ  دي��زرت بريل خدمات حتميل  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/30 يف �لدعوى 
باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ال�صالم  نور  حممد  مياه  كامل  ل�صالح/حممد  �ع��اله  �ملذكورة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )5.612 دره��م( وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و ما يقابلها نقد� ما مل 
يكن قد �لتحق بالعمل لدى �صاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�صب من �مل�صروفات و�عفت 
�ملدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
�لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم  �ليوم  لال�صتئناف خالل ثالثي يوما �عتبار� من 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2034  عمايل  جزئي 

�القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالعمال  �صام  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/6/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )10035  ب��اأن  �ملدعى عليها  ب��ال��ز�م  �ب��و �خل��ري   �ع��اله ل�صالح/كمال 
درهم( وتذكرة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد �لتحق 
ن�صيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�صاريف  من  �ملنا�صب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة 
فيها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6822  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دوني�ض �لدولية للتجارة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  �ن �ملدعي / �صاند با�صا حبيب باتل  قد 
درهم(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)11890  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB174220486AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
جل�صة يوم �الحد �ملو�فق:2017/8/20 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، و�مر�ت بتق�صري مدة �العالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2526  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  للنقليات  �لبلو�صي  حممد  نا�صر  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�جمد �صديق حممد علي قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )37399(
مبلغ )2795( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2792  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  حممد  ري��ا���ض  حممد  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�صري �حمد ب�صري �حمد 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )8401( وق��دره  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )823( مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2627  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- بانور�ما للنقليات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�نور طه مرزوق قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14983( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )1049( درهم ر�صوم 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2354  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- م�صتوى �لنجوم العمال �لبال�صرت و�لتك�صية جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ح�صام �ملكاوي علي �ملكاوي قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8400( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل 
مبلغ )920( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1467  جتاري  جزئي 
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �مل�����ص��اري جمهول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1- علي عبد�لر�صول علي حممد  �مل��دع��ي  �ىل 
بان  نعلنكم  �لكعبي  خلفان  �صعيد  غ��امن  وميثله:خلفان  �ال�صالمي  �بوظبي  �ملدعي/م�صرف 
ل�صالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/6/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 

م�صرف �بوظبي �ال�صالمي بحكمت بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للم�صرف �ملدعي )م�صرف 
�بوظبي �ال�صالمي( مبلغ )345522.58( درهم و�لفائدة ف�صال عن �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض طلب �لتعوي�ض . حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/368  جتاري  كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �صويت�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/
موؤ�ص�صة علي بن علي �وال بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )550.000( درهم 
وفو�ئد قانونية بو�قع 9% من تاريخ ��صتحقاق كل �صيك وح�صب قيمته وحتى متام �ل�صد�د 
و�لزمتها �مل�صروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 2- ب�صحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي 
�مل��دع��ي عليها  ب���ت���اري���خ:2016/12/28 على ح�صابات  �مل��وق��ع  رق�����م:2016/574 جت��اري كلي 
. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف  �لوطني  ر��ض �خليمة  و�ر�صدتها لدى بنك 
خالل ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5454  عمايل جزئي

�صركة  حوحو  ح�صان  عبد�لعزيز  ملالكها  للعقار�ت  ج��ي  �م  1-�ت�����ض   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل�صخ�ض �لو�حد �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / خالد �صفدر �صي�صتى 
غالم �صفدر �صي�صتى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية 
و�مل�صاريف  وبالر�صوم  درهم(  وقدره )800  وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  وقدرها)18658 
�الربعاء  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    AE174290164MB:رقم �ل�����ص��ك��وى  يف 
�ملو�فق:2017/8/23 �ل�صاعة 08.30 �ض مبكتب �لقا�صي لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3542  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة �مليز�ن للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / حممد برفايز حممد �صديق  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)30932 درهم( وتذكرة عوده بقيمة )2000 درهم( 
  mb171797314ae:لعمالية� �ل�صكوى  رقم  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لز�مها 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم �خل��م��ي�����ض �مل��������و�ف��������ق:2017/9/21 �ل�����ص��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6083  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بو�بة �المل لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد  يون�ض مبارك   �بر�هيم علي   / �ملدعي  �ن  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)26450  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
لها  �ل�صكوى:mb174188291ae  وحددت  رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/9/12 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7474  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صري خان لتجارة �لنفايات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق���ام عليك  �مل��دع��ي /حممد ��صف نزير �ح��م��د  ق��د  مب��ا �ن 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8240( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
دره����م( و�ل��ر���ص��وم و�مل�����ص��اري��ف و���ص��م��ول �حل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ �مل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة رقم 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB175515167AE:ل�صكوى�
2017/8/16 �ل�صاعة 08.30 �ض مبكتب �لقا�صي لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6848  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بو�بة �المل لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مبارك   يون�ض  علي  /��صرف  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )33990 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb174800928ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/8/24 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4894  عمايل جزئي
�ن  �الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ن��رتي��ورز  �ملدعي عليه / 1-هايتك  �ىل 
�ملدعي /بيرت �صرييان تار�ييل �بر�هام  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )188.613 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    MB173948057AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2017/8/16  �الربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7916  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل عبد�لقادر للنقليات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد يو�صف جمان �صاه  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   16600( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
  MB176188852AE:2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى(
�ض   08.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/8/20 �مل���و�ف���ق  �الح����د  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، و�مرت بتق�صري �ملدة .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4857  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كريوجينيك �ند�صرتيال غاز�ض تر�دينغ �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /هربري �صينغ ج�صبري �صينغ  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8372 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  mb167420309ae:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
08.30 �ض مبكتب  �ل�صاعة   2017/8/20 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�صي 
�أيام على �الأقل  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

، و�مرت �ملحكمة بتق�صري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2719  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لندى و�لنور ملقاوالت �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�صديق حممد �صديق �صادق  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  mb171303809ae/2017:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م( 
�ض   08.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/8/22 �مل���و�ف���ق  �ل���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، علما �ن �لدعوى �عيدت للمر�فعه.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7851  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ل�صحن  �مل��دع��ي عليه / 1-ع��م��ر�ن عثمان خل��دم��ات  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /نور �صالم ح�صرت خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15370 
  AE175723411MB:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م(   1000(
�ض   08.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/8/20 �مل����و�ف����ق  �الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�صري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3246  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- تو��صي غورميت كاترينغ ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  يف   2017/7/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  علي  ��صر�يل  �حمد  ل�صالح/�قبال  �عاله  �ملذكورة 
للمدعي مبلغ  )15618 درهم( وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�صياحية 
عليها  �ملدعي  و�لزمت  �خ��ر  عمل  رب  يخدمة  يلتحق  مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  عينا 
باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها . حكما مبثابة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثي يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2365  عمايل  جزئي 
جمهول  �����ض.ذ.م.م  �صرفي�ض  ف�صيلتيي�ض  برفي�صيونال  ذ�  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/5 يف 
بر�منيك  �لدين  بر�منيك جوهر  �ه�صر  ل�صالح/حممد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ  )14374 درهم( وتذكرة �لعودة �ىل 
موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �صاحب عمل 
�خر و�لزمتها باملنا�صب من �مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثي 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4782  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي�صي باي ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
غز�لة �غا قلب �لدين �غا  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
و�لر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)19237  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB172546565AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف 
فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض  �مل��و�ف��ق:2017/8/22  �لثالثاء 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 
فاأن  �الأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2797  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة تاركت وجيما لالن�صاء�ت ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ر�جي�ض كومار باركا�ض ر�م وميثله:ريا�ض 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  �لكبان قد  عبد�ملجيد حممود 
�ملنفذ به وقدره )75528( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  �عاله و�لز�مك بدفع 
�الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2899  تنفيذ عمايل 
���ض.م.ح جمهول حمل �القامة مبا  ��صرت�يت  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
كوفا وميثله:ريا�ض عبد�ملجيد  بليا  �لتنفيذ/مارجريتا  �ن طالب 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله  حممود �لكبان قد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )143847( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2264  تنفيذ عمايل 

�لثقيله  بال�صاحنات  �ل��ع��ام��ه  �مل���و�د  لنقل  �ل��ف��ر�ت  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حممد  �لتنفيذ/يا�صر  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام   قد  �صبحي م�صطفى 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2721( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )555( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2793  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- طيف �ل�صباح ملقاوالت �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صجاد ح�صي حممد علي قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11480(
مبلغ )974( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2016/1426  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  م.ذ.م.���ض  �رنرتنا�صونال  ماتريك�ض  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فهيم �حمد جمبل �حمد  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )60891(
مبلغ )4269( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2597  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �رتيك مارين �صريفي�صز جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�مار بهادور كامى قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9362( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )520( درهم ر�صوم 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/1908  ا�صتئناف عمايل    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- حميد �صبحاين مق�صوده جاويد  جمهول حمل 
و�لتعبئة  �لتغليف  �ع���ادة  خل��دم��ات  ����ص��ا���ض   / �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ض.ذ.م.م  قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2016/4135 عمايل 

جزئي بتاريخ:2016/11/10     
وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/9/7 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7532  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-طلعة زئي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�صوعها  مب��ا �ن �مل��دع��ي /ن��زر ح�صي حممد �ع��ظ��م  ق��د 
مببلغ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   17253( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
)1000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة رقم 
�ملو�فق  �الح���د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    MB175513788AE:ل�صكوى�
فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض   2017/8/20
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، و�مرت بتق�صري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12096 بتاريخ  2017/8/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7403  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-الميا فيزيون جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /زهيري 
مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبا�ض   حممد  عبا�ض 
عمالية وقدرها )10884 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( وبالر�صوم 
و�مل�صاريف يف �ل�صكوى رقم:AE175534127MB  وحددت لها جل�صة يوم 
�الحد �ملو�فق 2017/8/20 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، و�مرت بتق�صري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�حلمية �ل�صحية بالغة �الأهمية لالأم. بعد �ل�صهر �ل�صابع 
�أمه  تاأكلها  �لتي  �الأ���ص��ن��اف  �لطفل  �صيتذكر  �حل��م��ل،  م��ن 
�حلمل  ي�صبح  �أال  يجب  �لالحقة.  �ملرحلة  يف  لها  و�صيف�صّ
م����ربر�ً الك��ت�����ص��اب �ل�����ص��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة وت��ن��اول �ملاأكوالت 
�لغنية بال�صكر على �عتبار �أن �الأم تاأكل عن �صخ�صي. بل 
�أن تعطي طفلك �ملغذيات �الأ�صا�صية  تعني �حلمية �ملثالية 
�لتي يحتاج �إليها يف هذه �لفرتة �حلا�صمة من منو �جلني 

ويجب �أن تقّدمي له �أغذية خارقة تفيد �لدماغ.

تق�صي �خلطوة �الأوىل بزيادة ��صتهالك �لربوتينات �لتي 
�لدماغ  خ��الي��ا  بينها  م��ن  �إل��ي��ه��ا،  �لنامية  �خل��الي��ا  حت��ت��اج 
طبعاً. تناويل �أغذية غنية بالربوتينات كاحلليب و�الألبان 
�إىل جانب هذه  �ل�صود�ين.  و�لفول  و�لفا�صوليا  و�الأجبان 
�الأقل،  على  �أ�صبوعياً  مرتي  �الأ�صماك  تناويل  �الأغ��ذي��ة، 
 3 �الأوم��ي��غ��ا  باأحما�ض  غنية  �الأ���ص��م��اك  �أن  �مل��ع��روف  فمن 
�إذ� كنِت نباتية،  �أما  �لدماغ.  �لتي حت�ّصن وظيفة  �لدهنية 

فتحّدثي �إىل طبيبك عن مكمالت زيت �ل�صمك.

من  ح�ص�ض  خم�ض  ت��ت��ن��اويل  �أن  يجب  �آخ���ر،  �صعيد  على 
�ل��ف��اك��ه��ة و�خل�������ص���ر�و�ت ي��وم��ي��اً ع��ل��ى �الأق����ل ك��ون��ه��ا غنية 
�الأذى.  من  �لطفل  دم��اغ  حتمي  �لتي  �الأك�صدة  مب�صاد�ت 
�لطفل.  من��و  مل�صار  �أ�صا�صية  مغذيات  على  حتتوي  كذلك 
�الأوك�صجي  ينقل  الأن���ه  �أي�����ص��اً  �حل��دي��د  ��صتهالك  زي���دي 
�إىل  ي��وؤدي تر�جع م�صتوياته يف ج�صمك  �إىل �لطفل، فيما 

�ختالل منو �لطفل وتر�جع معدل ذكائه.
�أ�صيفي قب�صة من �ملك�صر�ت و�لبذور �إىل فطورك �ليومي 
الأن هذه �الأ�صناف حتتوي على �لفيتامي B6 �لذي ي�صّكل 
�لدماغية. كذلك  كيماوية بي خاليا طفلك  و�صل  �صلة 
�أن  ويجب  �حلمل  خالل  فيتامينات  �لطبيب  لك  �صي�صف 
�صروري  الأن��ه  �لفوليك  حم�ض  �أب��رزه��ا  يومياً،  تاأخذيها 
لنمو دماغ طفلك. باخت�صار، يجب �أن تختاري ماأكوالتك 

بذكاء وتتلذذي بوجبات حتبينها من وقت �إىل �آخر.
ي�����وؤدي �ل�����وزن �ل���ز�ئ���د خ���الل �حل��م��ل �إىل م�����ص��اع��ف��ات �أو 
يولد  �ل���ذي  �لطفل  دم���اغ  ي��ك��ون  وال  حتى خم��ا���ض مبكر، 
بع�ض  مبمار�صة  �ب��دئ��ي  ل��ذ�  بالكامل.  نا�صجاً  �أو�ن���ه  قبل 
من  �لثاين  �لف�صل  يف  تدخلي  حي  �جل�صدية  �لتمارين 
وبحرق  ج�صمك  حت��ري��ك  مبتابعة  ل��ك  �صت�صمح  �حل��م��ل. 
���ص��ع��ر�ت ح��ر�ري��ة �إ���ص��اف��ي��ة. ك��ذل��ك، ت�صاهم �ل��ت��م��اري��ن يف 
وت�صري  �لكورتيزول  م�صتويات معتدلة من هرمون  �إف��ر�ز 
�لدر��صات �إىل �رتباط �الأخري بنمو �أدمغة �الأطفال. كذلك 
معتدلة  مت��اري��ن  مت��ار���ض  كانت  �لتي  �الأم  �ب��ن  �أن  لوحظ 
وم�صتوى  �للغة  م��ه��ار�ت  يف  حت�صناً  ي�صّجل  �حلمل  خ��الل 
�الم��ت��ن��اع عن  باأهمية  للتذكري  د�ع���ي  �أخ����ري�ً، ال  �ل��ذك��اء. 
�لتدخي و�أخذ �الأدوية �لع�صو�ئية خالل �حلمل الأن هذه 

�لعنا�صر تعوق منو �لطفل وت�صبب م�صاعفات حادة.

حفزيه قبل والدته
�إذ� كنت تلتزمي بحمية غذ�ئية �صليمة وتاأخذين �ملكمالت 
�لتمارين �جل�صدية يومياً، ال �صيء  �ل�صرورية ومتار�صي 
�صيمنعك من �إجناب طفل �صليم وذكي. ميكنك �أن حتفزيه 
�الأطفال  �أن  �ل��ب��ح��وث  �أث��ب��ت��ت  �إذ  رح��م��ك،  وج���وده يف  منذ 
ي��ت��ف��اع��ل��ون م��ع �حل���و�ف���ز ق��ب��ل والدت���ه���م وت���وؤث���ر يف معدل 
ذكائهم و�أد�ء ذ�كرتهم ومعارفهم �للغوية يف مرحلة الحقة 

من حياتهم.
�لثالثة،  �إىل عمر  و�صواًل  �أم��ه  �لطفل يف بطن  تكّون  منذ 
يكون �لطرف �لدماغي �الأي�صر �لذي ي�صيطر على �الإبد�ع 
�أن  �لفرتة حتديد�ً، ميكنك  لديه. يف هذه  ن�صاطاً  �الأك��رث 
ت��وؤث��ري يف دم��اغ �لطفل ع��رب مت��اري��ن تن�ّصط ذل��ك �جلزء 
بطنك  على  مثاًل  ترّبتي  �أن  ميكنك  �ل��دم��اغ.  من  �الأي�صر 
وت�صعي يدك عليه وتتخيلي �صور�ً مع طفلك وتقرئي له 
�ملو�صيقى. حي تقرئي لطفلك  وُت�صِمعيه  ب�صوت مرتفع 
قبل والدته، �صي�صعر بالر�حة حي ي�صمع �صوتك و�صيتعلم 
كي  د�ع���ي  �الأم��ع��اء. ال  ���ص��وت  وب��ي  بينه  �لتمييز  طريقة 
تقرئي موؤلفات معقدة على م�صامعه، بل �ختاري ق�ص�صاً 

لالأطفال ميكنك �أن تقرئيها له الحقاً بعد والدته.
ي�صمع  وح��ي  �لطفل  بتهدئة  �ملو�صيقى  ت�صمح  ب��دوره��ا، 
و�صيتفاعل  ذ�كرته  �صتن�صط  �ل��والدة،  بعد  نف�صها  �لنغمات 
لفرتة  �الأط��ف��ال  يتذّكر  نف�صها.  بالطريقة  �ملو�صيقى  مع 

ق�صرية �حلو�فز �لتي تلّقوها قبل والدتهم.

حتى �حلو�فز �جل�صدية، مثل مل�ض �لبطن، تنعك�ض �إيجاباً 
بي  �ل��رت�ب��ط  لتعزيز  مم��ت��ازة  طريقة  �إن��ه��ا  �لطفل.  على 
�لطرفي وزيادة �صعور �لطفل باالأمان. يجب �أن يتو��صل 
ن�صوء  ي�صمن  ما  �لطريقة،  بهذه  �أي�صاً  �لطفل  مع  �الأب 

عالقة عميقة معه الحقاً.
وملا كانت �لبيئة �الآمنة و�ملهدئة �صرورية كي ينمو �لطفل 
بطريقة مثالية، فيجب �أن تتجنبي �ملو�قف �لع�صيبة �أثناء 
�حلمل، ال �صيما �أن �أي قلق ت�صعرين به ينتقل �إىل �لطفل، 

تنعك�ض  �لتي  �مل��و�ق��ف  وجتنبي  هدوئك  على  حافظي  ل��ذ� 
�صلباً على طفلك.

تريدينه  �ل��ذي  �لطفل  �صورة  تر�صمي  �أن  ميكنك  �أخ���ري�ً، 
عرب تخّيل �لقيم �لتي يجب �أن يكت�صبها و�لتكلم معه عنها 
قبل والدته. لن يكون حت�صي م�صار منو دماغ �لطفل �أمر�ً 
خالل  و�صعادتك  �صحتك  على  حتافظي  �أن  يكفي  �صعباً. 
�حلمل كي تتجنبي �مل�صاكل. باخت�صار، �عتني بنف�صك كي 

تعتني بطفلك!

مربرات التخلي عنه
ما من مغذيات �أ�صا�صية يف �ل�صكر وتكرث �أدلة ت�صري �إىل دوره 
يف ن�صوء م�صاكل �صحية حادة كال�صكري و�ل�صرطان و�أمر��ض 

�لقلب. 
فقد�ن  بينها  م��ن  ع��دة،  منافع  عنه  �لتخلي  يعطي  ث��م،  م��ن 
معدل  ��صتقر�ر  على  و�حل��ف��اظ  �اللتهابات  وتخفيف  �ل��وزن 

�صكر �لدم وجتنب ت�صو�ض �الأ�صنان وحت�ّصن �صحة �الأمعاء 
وزيادة م�صتويات �لطاقة و��صرتجاع نوم �صليم.

ما  �ل���دم���اغ،  �مل��ت��ع��ة يف  م��رك��ز  �ل�����ص��ك��ر  ي�صتهدف 
�ملو�د  �إنتاج م�صتويات هائلة من  �إىل  ي��وؤدي 

فُيدمن  بال�صعادة،  �ملرتبطة  �لكيماوية 
عليه �جل�صم مثلما يدمن 

�ملخدر�ت.  �أو  �لتبغ  على 
ال د�ع���ي ل��الم��ت��ن��اع عن 

�أي�صاً  �ل��ف��اك��ه��ة  �أك���ل 
�أن  ي����ج����ب  ل����ك����ن 

قب  � نر

�لكمية �مل�صتهلكة. يكفي �أن ناأكل ح�صة �أو �ثنتي منها يومياً، 
ومن �الأف�صل �أن نختار �الأ�صناف �لتي يقّل فيها موؤ�صر �صكر 
�لدم كالتوت و�حلم�صيات. حتى �أننا ال نحتاج �إىل �أكل �لفاكهة 

يومياً ما دمنا نكرث من ��صتهالك �خل�صر�و�ت �مللّونة. 
�أخري�ً، ي�صمح �لتخلي عن �ل�صكر باإعادة تدريب حا�صة �لذوق، 
فت�صبح منتجات �أخرى كال�صمندر و�لذرة و�لبطاطا 

�حللوة كافية للتلذذ بالنكهات �حللوة.

مربرات متابعة ا�شتهالكه
حليب �الأم �أول غذ�ء يح�صل عليه �لطفل 
على  �حلليب  ه��ذ�  ويحتوي  والدت���ه،  بعد 
حليب  �أي  م��ن  �أك���رث  �ل��الك��ت��وز  �صكر 
�أ�صا�صياً  �ل�صكر  يكون  بالتايل  �آخ��ر. 

لنمو دماغ �الأطفال.
�صكر  ي�صبح  �ل��ر���ص��د،  �صن  يف   
�لطاقة  م�����ص��در  �ل���غ���ل���وك���وز 

������ل  �مل������ف�������������صّ
غ  ما للد

و�جلهاز �لع�صبي وخاليا �لدم �حلمر�ء.
تتعلق �مل�صكلة �حلقيقية �ليوم مبيل بع�ض �لنا�ض �إىل �لتخلي 
�الأغذية  بع�ض  يتجنبون  �أن��ه��م  حتى  بالكامل،  �ل�صكر  ع��ن 

�ل�صحية كالفاكهة.
يوؤدي ��صتهالك كمية مفرطة من �ل�صكر �ملكرر و�مل�صاف �إىل 

�كت�صاب �لوزن وت�صو�ض �الأ�صنان. 
�أخرى من  �أ�صكال  لكن ال فرق بي �ل�صكريات �مل�صافة وبي 
�لكربوهيدر�ت �ملكررة يف ما يتعّلق بخطر �الإ�صابة بال�صكري 

و�أمر��ض �لقلب و�الأوعية �لدموية.
ي�صبب  �ل�صكر  �أن  عيادية  جت��ارب  تثبت  ال  �آخ��ر،  �صعيد  على 
�الأف�صل  من  باخت�صار،  �الإدم���ان. 
�لذي  �ل�صخ�ض  ي�صت�صري  �أن 
�ل�صكر  ع��ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي  ي��ف��ك��ر 
لتجنب  موؤهاًل  �خت�صا�صياً 
�لغذ�ئي  �ل��ن��ق�����ض  ح�����االت 

�ل�صارة.

 ينمو دماغ الطفل بوترية مت�شارعة يف الف�شل الثالث من احلمل. ميكنك اأن 
منوه  وتعزيز  طفلك  �شالمة  على  للحفاظ  الفاعلة  اخلطوات  بع�ض  تتخذي 

قبل والدته!

اأ�شبح حذف ال�شكر نهائيًا من النظام الغذائي خطوة �شائعة اليوم لدى كثريين. حتى اأن بع�ض اخلرباء يدعو اإىل 
عدم ا�شتهالك الفاكهة لتجنب ال�شكر الطبيعي الذي حتتوي عليه! تنق�شم اآراء خرباء ال�شحة يف هذا املجال. يف ما 

يلي اأبرز موقَفني من هذا املو�شوع...

�لتخلي عن �ل�شكر بالكامل.. �ر�ء خرب�ء �ل�شحة

اعتني بنف�شك كي تعتني بطفلك!

خطو�ت فاعلة لتعزيز منو 
طفلك قبل ولدته

مــــــــــــــراأة
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ت�شتعد للم�شاركة ك�شيفة �شرف يف )اأيام الغ�شب والثورة(

�إميان �لعا�شي: �لوقوف �مام ي�شر� يف )�حل�شاب يجمع( �شرف كبري يل
وحتدثت �إميان �لعا�صي عن تفا�صيل م�صاركتها يف 
كنت  �لوقت  )ط��و�ل  قائلة:  يجمع(،  )�حل�صاب 
�ملخرجي  �أن  خ�صو�صاً  �لتغيري،  ع��ن  �أب��ح��ث 
�لبنت  �أدو�ر  يف  د�ئ��م��اً  يحا�صرونني  ك��ان��و� 
يوجد خمرج  �الأر�صتقر�طية وال  �لرقيقة 
فر�صة  ج���اءت  �أن  �إىل  ي��غ��ام��ر،  �أن  ي��ري��د 
ي�صر�  و�لفنانة  خليفة  هاين  �ملخرج  من 
�لبنت   � منة  ل��دور  ر�صحاين  حيث 
�لفقرية �لتى تعي�ض يف �لور�ق، 
وه����ي م��ن��ط��ق��ة ���ص��ع��ب��ي��ة على 
وو�لدتها  �لقاهرة  �أط��ر�ف 
تعمل خادمة، ويف �لوقت 
نف�صه طموحاتها لي�ض 

لها حدود(.
و�أ���������ص��������اف��������ت��������ت: 
)بالفعل، ��صتغلت 
�ل�صخ�صية،  على 
ناحية  م��ن  ���ص��و�ء 
ال�صيما  �ل�������ص���ك���ل 
�أن  و�أردت  �مل��الب�����ض، 
�أظهر �لبنت �لفقرية 
مالب�صها،  يف  ب����ذوق 
ل���ي�������ض له  ف����ال����ف����ق����ر 
�أو  ب��ال��ن��ظ��اف��ة  ع���الق���ة 
�الأد�ء،  �أم������ا  �ل��������ذوق. 
ف�صاعدين فيه وجودي 
ب��ي �أه���ل �ل����ور�ق حيث 
تقريباً  �مل�صل�صل  �صورنا 

هناك(.
�لعا�صي  �إمي��ان  و�أ�صارت 
م�������ص���ل�������ص���ل  �أن  �إىل 
)�حل�������������ص������اب ي����ج����م����ع(، 
�الأعمال  �أه����م  م���ن  ي��ع��د 
�ل��ف��ن��ي��ة �ل��ت��ى ت��وغ��ل��ت يف 
ع��امل �خل��ادم��ات وقدمت 
�إ�صافة  خم��ت��ل��ف��ة،  من����اذج 
عمالة  ق�صية  عر�ض  �إىل 

�الأطفال من دون �الإ�صاءة �إليهم.
�لور�ق،  �مل�صل�صل يف منطقة  و�أ�صافت: )عندما كنا ن�صور 
حتدثنا مع �أهل �ملنطقة و��صتفدنا من وجودنا معهم من 
�أجل �خلروج بتفا�صيل �أكرث(، الفتة �إىل �أنهم طلبو� منهم 
�إليهم، وهذ�  �أال يظهروهم ب�صكل م�صوه و�أال تتم �الإ�صاءة 

و��صح من خالل �مل�صل�صل بعد عر�صه.
وحتدثت �إميان عن لقائها �الأول بي�صر� قائلة: )كان حلماً 
�لكبرية ي�صر�، وكنت  �لنجمة  �أتعاون مع  �أن  �أحالمي  من 
�ل�����ص��رب، حتى ج���اءت فر�صة  ب��ف��ارغ  �ل��ل��ق��اء  منتظرة ه��ذ� 
م�صل�صل �حل�صاب يجمع و�صعدت جد�ً عندما علمت باأنني 
�أن  �أهمها  �لكثري،  منها  تعلمت  وق��د  �بنتها،  ب��دور  �صاأقوم 
�لنجومية م�صوؤولية قبل كل �صيء، وهي د�ئماً ت�صع طيبة 

وحنية وموهبة، و�صرف يل �أن �أعمل معها(.
وعن تكر�رها تقدمي �الأدو�ر �ل�صعبية بعد �صخ�صية )منة(، 
تفا�صيل  وهناك  كبرية،  �ل�صعبية  �الأدو�ر  )قما�صة  قالت: 
�أقدمها  �أن  و�أمتنى  يجمع،  �حل�صاب  �أقدمها يف  كثرية مل 
يف �أدو�ر مقبلة، ولي�ض معنى هذ� �أنني لن �أعود �إىل �أدو�ر 
�أنها هي  �أحبها، خ�صو�صاً  فاأنا  بالعك�ض  )�لكيوت(،  �لبنت 
�لتي عّرفت �لنا�ض علّي و�أعتربها �الأقرب �إىل قلبي(. وعن 
تناولها م�صاكل )�ل�صو�صيال ميديا( خالل �مل�صل�صل، قالت 
�إميان: )�ل�صو�صيال ميديا �صالح ذو حدين، ومن �ملمكن �أن 
يتم �الإيقاع ببنات من خالل �صبكات مدربة ال�صتغاللهن 
و�أع��ت��ربه من  �مل�صل�صل  ت��ن��اول��ه يف  وه���ذ� مت  ���ص��ّي��ئ،  ب�صكل 
�لق�صايا �ملهمة �لذي تعر�ض لها �ملوؤلف خالل �الأحد�ث(.

وعن �أ�صعب �مل�صاهد �لتي قدمتها خالل �مل�صل�صل، قالت: 
و�ملفرو�ض  ف��ه��م��ي،  وك����رمي  �أن����ا  جمعني  م�صهد  )ه��ن��اك 
�ندماج  بالفعل، بعد  به  �أم��وت  �أن��ه يقتلني فيه. هنا كدت 

كرمي.
معايرتها  ب��ع��د  يل  ي�����ص��ر�  �صفعة  م�صهد  ه��ن��اك  �أي�����ص��اً،   

بال�صرقة، كان �صعباً بالن�صبة �إيّل(.
وعن ر�أي �بنتها يف �أعمالها، قالت �إميان: )�بنتي ال تتابع 
�أعمايل وال تعرف فنانة يف �لدنيا كلها �صوى دنيا �صمرية 

غامن �لتي تع�صقها بجنون وتقلدها يف كل حركاتها(.
ت�صتعد  �أن��ه��ا  ع��ن  فك�صفت  �ل�صينما،  يف  جديدها  ع��ن  �أم��ا 
للم�صاركة يف فيلم مع �ملخرج حممد �صامي و�ملوؤلف وحيد 
دور�ً  فيه  وتقدم  و�ل��ث��ورة(،  �لغ�صب  )�أي���ام  بعنو�ن  حامد 

�صغري�ً ك�صيفة �صرف.

العا�شي  اإميان  ال�شابة  امل�شرية  الفنانة  ترى 
يجمع(،  )احل�شاب  م�شل�شل  يف  م�شاركتها  اأن 
�شمن باقة دراما رم�شان االأخرية، كانت فر�شة 
ي�شرا  الكبرية  النجمة  اأمام  للوقوف  لها  كبرية 
ولو يف  اأمامها حتى  بالوقوف  التي كانت حتلم 
م�شهد واحد، م�شرية، اإىل اأنها تعلمت منها معنى 
النجومية وكيف تتحمل امل�شوؤولية مهما و�شلت 

اإىل ال�شهرة والنجومية.

�أحمد رزق: )�لكنز( بالن�شبة �إيل جتربة خمتلفة

عن  ب���ال���ر����ص���ا  ت�����ص��ع��ر  ه����ل   •
رغم  �ل�صحة(  )�إز�ي  م�صل�صل 

�صعف �لدعاية �لتي �صاحبته؟
قدمناه  عما  بالر�صا  �أ�صعر   -
�صاهدها  �ل���ت���ي  و�ل���������ص����ورة 
�جل��م��ه��ور، وه���و م���ا مل�صته 
يف ردود �لفعل بعد �الأيام 
�ل�صهر  م�����ن  �الأوىل 
�ل����ف���������ص����ي����ل. ف����ع����اًل، 
تبد�أ  مل  �ل����دع����اي����ة 
�صوى  قبل رم�صان 
ب���اأي���ام ق��ل��ي��ل��ة، من 
ي����ع����رف  مل  ث�������م 
�أن  �جل�����م�����ه�����ور 
�صُيعر�ض  �لعمل 
�ل�������������ص������ب������اق  يف 
�ل�������رم���������������ص�������اين، 
بعد  مبتابعته  ف��ب��د�أ 
ولي�ض  �الأول  �الأ�صبوع 
�الأوىل،  �حل��ل��ق��ات  م��ن 
تفهمته،  �أم����������ر  وه��������و 
�أن �ملتابعي كانو�  خ�صو�صاً 
ي����ت����ز�ي����دون م����ن ح���ل���ق���ة �إىل 
�أخ���رى، وه��و �أم��ر يح�صب لنا 
يف  جنحنا  الأننا  عمل  كفريق 

لفت �الأنظار.
�لعمل  �إن  تقول  �آر�ء  • ثمة 
�لعر�ض  يف  ل��ظ��ل��م  ت��ع��ر���ض 

�لرم�صاين. ما ر�أيك؟
�أن �مل�صل�صل �صيح�صل  - �أعتقد 

ق�صية  يناق�ض  �أنه  �لثاين، خ�صو�صاً  �لعر�ض  �أكرب يف  فر�صة  على 
و�قعية من �ملجتمع �مل�صري ب�صكل كوميدي، و�أكرث تعليق �أعجبني 
دون  من  �لو�قع  يف  حت��دث  فيه  �لكوميدية  �ملو�قف  �أن  �لعمل  عن 

مبالغة، وهذه �صهادة كبرية من �جلمهور.
�لعمل؟ فكرة  جاءت  �أين  • من 

يتناول  م�صل�صل  ع��ن  حدثني  �ل��ذي  معاطي  يو�صف  �مل��وؤل��ف  م��ن   -
�جلميع  �أن  خ�صو�صاً  للم�صروع،  فتحم�صت  �ل�صحة  ف�صاد  ملف 
يو�جهون هذه �مل�صكلة، و�صخ�صياً تعر�صت لها عندما كانت و�لدتي 
رحمها �هلل مري�صة، لذ� �صعرت بو�قعية �لعمل وباأنها �صتكون �صبب 

جناحه، وهو ما ح�صل فعاًل.
تاأخري  يف  �صبباً  كانت  �لكو�لي�ض  يف  حدثت  خالفات  �أن  ت��رّدد   •

�لت�صوير.
معاطي  يو�صف  بالكاتب  عالقتي  �ل�صحة.  م��ن  ع��ار  ك��الم  ه��ذ�   -
ممتدة منذ �صنو�ت، ومل حتدث بيننا �أية خالفات يف مرحلة �لكتابة، 
كامل،  ب�صكل  �صائدين  و�لتجان�ض  �لتفاهم  ك��ان  �لعك�ض  على  ب��ل 

ومناق�صات عدة جمعتنا بح�صور �ملخرج �إبر�هيم فخر �لدين.
ملاذ�؟ متاأخر�ً.  �لت�صوير  بد�أ  �لعمل  فريق  • لكن 

�تخذ يف وقت متاأخر،  �لرم�صاين  �ل�صباق  �مل�صاركة يف  - الأن قر�ر 
يوم  حتى  �الأول  �ل��ي��وم  م��ن  �ملكثف  �لت�صوير  �صغط  حت��ت  ودخلنا 
20 رم�صان تقريباً من دون �إجاز�ت ومبعدالت ت�صوير ت�صل �إىل 
لي�ض يل فح�صب  للغاية،  �الأمر مرهق  هذ�  للحقيقة،  �صاعة.   18
بل لفريق �لعمل كله ب�صبب عدم وجود م�صاحة زمنية الأي توقف 
��صطر�ري، و�جلميع حتمل �مل�صوؤولية كي يخرج �لعمل �إىل �لنور. 
بالن�صبة �إيل، كانت �ملرة �الأوىل �لتي �أقع فيها حتت �صغط �لت�صوير 

بهذه �لطريقة، و�أمتنى �أال �أكررها الأنها �أ�صابتني باإجهاد �صديد.
�إليك؟ بالن�صبة  �مل�صاهد  �أ�صعب  هي  • ما 

- حر�ض خمرج �لعمل على ت�صوير م�صاهده يف �أماكنها �حلقيقية، 
مالمح  ون��ر���ص��م  عنها  ن��ع��ربرِّ  �ل��ت��ي  �لبيئة  م��ع  نتعاي�ض  جعلنا  م��ا 
�أفادين  ما  ب��والق،  �أو يف منطقة  �مل�صت�صفيات  �صو�ء يف  �ل�صخ�صيات 
�أكت�صف  كنت  �مل�صت�صفيات  يف  للت�صوير  �أذه��ب  كنت  عندما  كثري�ً. 

�أعرفها،  ال  ج��و�ن��ب  و�أكت�صف  �ليومية  �ملر�صى  معاناة  م��ن  �مل��زي��د 
�لتي  �ل�صخ�صية  ب� )ر�صا(،  �أن ثمة �صفات م�صرتكة جتمعني  رغم 
ج�صدتها، من بينها �أننا ولدنا يف منطقة �صعبية، وبع�ض �لتفا�صيل 

�الأخرى �لتي جعلتني �أتعاي�ض معها ب�صكل كامل.
حر�صت  �لتي  �صماتها  �أبرز  هي  وما  لل�صخ�صة  حت�صرت  كيف   •

على وجودها؟
- كنت حري�صاً على �إظهار روح �ل�صخ�صية و�إ�صر�رها على حتدي 
ظروفها وعلى تغيريها، خ�صو�صاً يف ظل �أحو�لها �ملالية و�صيق ذ�ت 

�ليد. 
مبظهره،  ومهتماً  �أنيقاً،  يكون  �أن  على  حري�صاً  ر�صا  جند  مثاًل، 
بها  �لتي مي��ّر  �الأزم���ات  �لتخل�ض من  �لوقت  كذلك يحاول ط��و�ل 

باملو�جهة وعدم �لهروب منها ب�صكل كوميدي �أحياناً.
تكن  لل�صيناريو مل  �لكوميدية  �ملعاجلة  �إن  تقول  �آر�ء  ثمة  • لكن 

موفقة. ما ردك؟
- كانت �لكوميديا يف �الأح��د�ث قليلة و�إن تركزت ب�صكل رئي�ض يف 
�حللقات �الأوىل، لكن هذ� �الأمر كان مق�صود�ً للتخفيف من �ملعاناة 

�لتي نتطرق �إليها ونناق�صها يف �الأحد�ث.
�مل�صت�صفيات  �أزم��ة  فيها  تناق�ض  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  لي�صت  هذه   •

و�الأطباء، �صبق �أن قدمتها يف م�صل�صل )�صارة(.
على  نتفق  ودعنا  للغاية،  كبري  �لتجربتي  بي  �لزمني  �لفارق   -
�لطبيب تختلف عن  �أي�صاً خمتلفة متاماً، و�صخ�صية  �ملعاجلة  �أن 
من  �أك��رث  �إن�صانياً  ج��زء�ً  )���ص��ارة(  حمل  كذلك  �ملمر�ض،  �صخ�صية 
يكن  ومل  مبمر�صته،  �لطبيب  جمعت  �ل��ت��ي  �حل���ب  ق�صة  خ���الل 
�ل�صحة(.  )�إز�ي  مثل  ع��م��وم��اً  �ل�صحي  �ل��ق��ط��اع  م�صاكل  يناق�ض 

�صخ�صياً، مل �أ�صعر للحظة باأي وجه ت�صابه بي �لعملي.
�ملقبلة.. �ل�صينمائية  م�صاريعك  عن  • حدثنا 

�صريف  �ملخرج  مع  )�لكنز(  يف  دوري  ت�صوير  ال�صتئناف  �أ�صتعد   -
�أقدم  �أنني  �إيل جتربة خمتلفة، خ�صو�صاً  عرفة، و�لفيلم بالن�صبة 
�صخ�صية تظهر يف مرحلتي خمتلفتي من �لعمل، ما ميثرِّل حتدياً 

يل، ال �صيما �صخ�صية �لرجل �ل�صبعيني، وهو �أمر جمهد جد�ً(.

�شارك الفنان اأحمد رزق يف ال�شباق الرم�شاين الفائت من خالل م�شل�شل )اإزاي ال�شحة( بعد غياب 
عن الدراما الرم�شانية �شنوات عدة.

 يف هذا احلوار يتحدث رزق عن امل�شل�شل ورد الفعل اجلماهريي حوله وق�شايا اأخرى كثرية.
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حتذير من تناول �لأطفال 
لليان�شون و�لكر�وية

�الأطفال  �إع��ط��اء  �مكانية  ح��ول  �الأم��ه��ات  م��ن  �لعديد  ل��دى  يتكرر  ���ص��وؤ�ل 
�أكرث  وه��م  خا�صة  �ليان�صون،  مثل  �لطبيعية   �الأع�����ص��اب  �ل���والدة  حديثي 
�أن  �إال  �لبع�ض  �نها عادة يتبعها  �أو �النتفاخ، وبالرغم من  ُعر�صة للمغ�ض 

لها خماطر عديدة. 
للر�صاعة  دول��ي��ة  و����ص��ت�����ص��اري��ة  ت��غ��ذي��ة  �خ�صائية  �ل�����ص��ب��اغ  م��رين��ا  �أ����ص���ارت   
�أن هناك  در��صة ن�صرت يف �صحيفة" بيدياتريك�ض"،  �لطبيعية،�أنه بح�صب 
�أ�صر�ر �صحية قد ت�صل  �ليان�صون قد ي�صبب  خطورة من �عطاء �الأطفال 

�يل �لت�صمم.
�أن ��صتخد�م  �أخ�صائي طب �الأطفال،  �أكد �لدكتور �ل�صيد عبد �لفتاح   كما 
كافة �الأع�صاب �لطبيبة مثل �ليان�صون و�لكر�وية لالأطفال �أقل من 6 �صهور 

قد تت�صبب يف �لتعر�ض لالإ�صابة مبر�صي �ل�صكري، و ح�صا�صية  �ل�صدر.

على عك�ض �لن�شاء.. 
�ل�شكر خطر على �لرجال

ال يقت�صر �صرر ��صتهالك كميات كبرية من �ل�صكر على �الأ�صنان و�كت�صاب 
ا، بح�صب ما  �لوزن �لز�ئد فقط، بل ويوؤثر يف �ل�صحة �لنف�صية للرجال �أي�صً

ك�صفت عنه در��صة حديثة ن�صرها موقع "ميديكال نيوز تود�ي".
من  جر�ًما   67 من  �أك��رث  ي�صتهلكون  �لذين  �لرجال  �أن  �لباحثون  ووج��د 
�ل�صكر يوميًّا، من خالل �الأطعمة �ملحالة و�مل�صروبات؛ �أكرث عر�صة لتطوير 
�أمر��ض �لقلق و�الكتئاب وغريه من �ال�صطر�بات �لنف�صية �ل�صائعة بعد 5 

�صنو�ت، مقارنًة بالرجال �لذين يقل ��صتهالكهم لل�صكر.
�ل�صكر  ��صتهالك  معدل  يزيد  �أن  ا  �صحيًّ ينبغي  ال  �أن��ه  �لدر��صة  و�أو�صحت 
�ل�صعر�ت �حلر�رية �لتي يكت�صبها �جل�صم؛  �إجمايل  %10 من  يوميًّا عن 
حيث توؤدي زيادة ��صتهالك �ل�صكر �إىل �لعديد من �مل�صكالت �ل�صحية، على 

ر�أ�صها �ل�صمنة وت�صو�ض �الأ�صنان و�أمر��ض �لقلب و�ل�صكري.
باالكتئاب و�حلزن؛  �ل�صعور  �ل�صائع من كون �حللوى تخفف  وعلى عك�ض 
�أكد باحثو معهد �الأوبئة و�ل�صحة �لعامة بجامعة لندن بربيطانيا، �لذين 
�ل�صكر  ��صتهالك  زي���ادة  ب��ي  �رت��ب��اًط��ا  هناك  �أن  �لعلمية،  �ل��در����ص��ة  �أع���دو� 

و�الكتئاب.
من  منهم   66.9%( �صخ�ض  �آالف   10 م��ن  �أك��رث  بيانات  حتليل  وع��رب 
�أن  �لباحثون  وجد  لل�صكر،  �ليومي  ��صتهالكهم  مبعدل  وربطها  �لرجال( 
ا �أكرث  �الأ�صخا�ض �لذين يزيد ��صتهالكهم عن 67 جر�ًما من �ل�صكر يوميًّ
�صنو�ت،   5 بعد   23% بن�صبة  �لنف�صية  باال�صطر�بات  لالإ�صابة  عر�صًة 

مقارنًة باالأ�صخا�ض �لذين يقل ��صتهالكهم �ليومي لل�صكر.
وتناول  �لنف�صية  �ل�صحة  ��صطر�بات  بي  �رتباًطا  �لباحثون  يلحظ  ومل 

�ل�صكر بالن�صبة �إىل �لن�صاء.

من هو ارفني رومل؟ 
هو مار�صال �ملاين ملع جنمه خالل �حلرب �لعاملي �لثانية بو�صفه قائد� 
للقو�ت �الملانية يف �فريقيا �ل�صمالية ولد عام 1981 ومات منت�صر� عام 

.  4491
الفرن�شية؟ النه�شة  ع�شر  �شعراء  اعظم  هو  • من 

4251 وعا�ض حياة  �ل��ذي ولد عام  �لفرن�صي  �ل�صاعر  ب��ريدو ون��ادر  هو 
كلها غز�رة يف �النتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.

االعراف؟ يف  النازية  النظرية  وا�شع  هو  • من 
 ه��و �ل��ف��رد روزب����رغ وه��و زع��ي��م وك��ات��ب �مل���اين ع��رف بب�صاعة ت�صرفاته 
وق�صوته �صادي �لنزعة ومييل للعنف و�صع نظريته �ل�صهرية يف �لنازية يف 
�العر�ق �لتي ت�صيبع بها �لزعيم �لهتلر، وقد �عدم روزنربغ عام 6491 

بجو�ره. ينمو  نبات  �ي  يقتل  فهو  �عد�ءه  يقتل  �لرنج�ض  نبات  �ن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم �ن �صعب �لباكا؟ �صعب من �القز�م يعي�ض يف غابات �لكامريون.

 • هل تعلم �ن ��صل كلمة �لبرتول ��صلها التيني وتعني زيت �ل�صخر.
�صنة ثالثي  �ملتو�صط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ض ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�صور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفي   - �أن  تعلم  • هل 
. بها  �لواليات  عدد  وهى  جنمة   50 عليه  يوجد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  علم  �أن  تعلم  • هل 

.  1861 عام  ولد  ناي�صميثالذى  جيم�ض  �لكندى  �بتكرها  وقد  م   1891 عام  �ل�صلة  كرة  • �بتكرت 
 • هل تعلم �ن �ول من ذكر م�صطلح )�المم �ملتحدة( هو �لعامل �مل�صلم �لفار�بي يف كتابه �ملدينة �لفا�صلة.

االمري وال�سل�سلة الذهبية 
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فوائد التفاح 
�لفاكهة  م��ن  �لتفاح  ُيعد 
�لكثريين  ل���دى  �مل��ح��ب��ب��ة 
�الأطفال  قبل  م��ن  ���ص��و�ء 
يتناوله  ورمب��ا  �لكبار،  �أو 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ن��ا���ض دون 
ف���و�ئ���ده، وهناك  م��ع��رف��ة 
نحو 7 فو�ئد يحظى بها 

�لتفاح.
�أمر��ض  م��ن  ي��ق��ي  �أواًل: 

�لقلب.
ثانًيا: يقي من �ل�صرطان، 
����ا �����ص����رط����ان  خ���������ص����و�����صً
�ل������ق������ول������ون و�أم�������ر���������ض 

�أخرى.
�لعظام؛  م��ر���ض ه�صا�صة  م��ن  �ل��ط��م��ث  �ن��ق��ط��اع  ب��ع��د  �مل����ر�أة  ث��ال��ًث��ا: يحمي 

الحتو�ئه على مادة “فلوريزين”.
ر�بًعا: يقوي �لعظام الأنه يحتوي على مادة �أخرى ت�صمى “بورون”.

خام�ًصا: يعمل �لتفاح على خف�ض �لوزن و�الإح�صا�ض بال�صبع، الحتو�ئه على 
�الألياف.

�صاد�ًصا: �لتفاح مفيد يف عالج �الأنيميا.
�صابًعا: يعالج �الإ�صهال الحتو�ئه على �لبكتي.

يعاين كثري من �لنا�ض من نزالت �لربد �ملتكررة، �صو�ء يف �ل�صتاء 
�الأن�صطة.  م��ن  �لعديد  تعطيل  يف  يت�صبب  م��ا  وه��و  �ل�صيف،  �أو 
�ل��ربد يظل ع�صيًّا عن  ف��اإن  �ملختلفة،  �الأدوي���ة  �لرغم من  وعلى 
وج���ود ع��الج نهائي ل��ه، لكن ه��ذ� �الأم���ر وج��د ح��الًّ عند علماء 

بريطانيي.
نابيري، عالًجا جديًد�  �إدن��ربه  باحثون يف جامعة  �كت�صف  حيث 
للربد، يقوم على �أ�صا�ض جزيئات مكافحة �لعدوى �ملوجودة ب�صكل 

طبيعي يف ج�صم �الإن�صان.
"�لببتيد�ت  �أن  ���ص��ن��و�ت،   5 ��صتمرت  علمية  در����ص��ة  و�كت�صفت 

على  ق����ادرة  جتعلها  خ�صائ�ض  حت���وي  للميكروبات"،  �مل�����ص��ادة 
وت�صكل  �ل��ربد.  مر�ض  عن  �مل�صوؤول  �الإنفلونز�  فريو�ض  مقاومة 
"�لببتيد�ت" جزًء� من �جلهاز �ملناعي يف ج�صم �الإن�صان، وتوجد يف 
�جللد و�لفم و�لرئتي. و�خلطوة �لقادمة هي تعديل "�لببتيد" 
�أدوي��ة خم�ص�صة  بتطوير  �لفريو�ض،  �أق��وى يف مو�جهة  لي�صبح 
برد خالل فرتة  نزلة  ب�200  �لعادي  �الإن�صان  وي�صاب  لذلك.  
 4 �أن �الأطفال يعانون من نزالت �لربد مبعدل من  حياته، كما 
ا، وال يوجد حاليًّا عالج �أو لقاح نهائي للربد.  �إىل 8 مر�ت �صنويًّ
وكل �الأدوية �مل�صتخدمة تعالج �الأعر��ض �أو هي م�صكنات لالأمل.

عالج نزلت �لربد موجود يف �أج�شامنا

�شكان من خمتلف الفئات العمرية يلهون باملياه خالل م�شاركتهم يف مهرجان فوكاغاوا ها�شيمانغو ال�شنوي يف طوكيو.   )ا ف ب(

عندما �جنبت �مللكة طفلها �الأول فرح �مللك به ��صد �لفرح خا�صة �نه �نتظر هذه �للحظة �صنو�ت عديدة وها هي 
�منيته تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�صرع وو�صع حول رقبة مولوده �صل�صلة ذهبية كانت هدية من جدته 
من يلب�صها ال يخلعها �لعمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه وال ي�صتطيع �أي �ن�صان �ن يخلعها من 
رقبة �الأمري �ل�صغري �ال �مه فقط، ويف غمرة فرحة �لق�صر و�ململكة باالأمري �ل�صغري ت�صللت �مر�أه حاقدة حا�صدة 
�إىل جناح �مللكة و��صتطاعت �ن تخطف �الأمري �ل�صغري وتهرب به من �صر�ديب �لق�صر بدون �ن يح�ض بها �حد 
وماتت �لفرحة يف �ململكة ويف �لقلوب و�صاع �لهم و�لغم يف �لق�صر و�قام �مللك �لدنيا و�قعدها بحثاً عن �صغريه 
لكن حمال فقد �ختفى �ل�صغري. كانت هذ �ملر�أه هى �بنة عم �مللك وكانت حتبه وتتمنى �لزو�ج منه لكنه تزوج من 
�بنة خالته و�م طفله فكرهت �بنة عمه ذلك وقررت �ن تبدل فرحتهما �إىل عذ�ب ف�صرقت �ل�صغري و�ختفت به يف 
قرية جماورة و�دعت �نه طفلها وعا�صت هناك تنتظر �لوقت �ملنا�صب لتقتل فيه �الأمري �ل�صغري حتى ال يتعرف 
عليه �حد لكن مل تو�تيها �ل�صجاعة على ذلك لذ� فقد كانت ترتكه كثري�ً يلهو� كيفما �صاء رمبا ��صابه مكروه 
فتتخل�ض منه كما �نها مل ت�صتطيع �ن تخلع �ل�صل�صلة �لذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�صم �ن يكرب فتخنقه 
فهى ال تعرف �صرها. كرب �الأمري �ل�صغري و�صار فتى �صجاعا قوي �لبنيان ومل ال؟ فمنذ �صغره تعود �ن ال يخاف 
�صيئا و�أن يتحمل كل �صئ فالعي�صة �لقا�صية علمته �لكثري لكنه كان و�صيماً جميل �لطلعة حلو �لل�صان وكان يحمل 
�صمات �مه و�بيه، وقد عمل مع �حد �لتجار بائعاً متجواًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�صائعه ويف �حد �الأيام 
و�صل �إىل مملكة �بيه فاأخذ يدور يف �ململكة يبيع ما معه حتى و�صل �إىل �لق�صر فاألتف حوله �خلدم ي�صرتون من 
�مللكة و�بنتها �ل�صغرية �لتى �نعم �هلل عليهما بها بعد فقد�ن  �ل�صرفه كانت جتل�ض  ب�صائعه �جلميله وهناك يف 
�الأمري �ل�صغري فاأحبت �ن ترى ما معه فنادت �مللكة باأن يدخل �إىل �لق�صر ففعل وهناك عند �ل�صرفة وقف ينظر 
�إىل �الأمرية �ل�صغرية ونظرت �ليه �مللكة مبهورة به فاأنتبهت على مالمح وجهه فاإن من ينظر �ليه كاأنه ينظر �إىل 
�مللك و�خذت تدقق �لنظر يف �لفتى عندها دخل �مللك عليهم وقال: ماذ� تفعلون؟ فلم يرد عليه �حد. �قرتب ونظر 
من �ل�صرفة فوجد �لفتى ووقف ينظر �ليه ويحدق به وفجاأة ملح �ل�صل�صلة �لذهبيه.. ف�صرخ وقال: ��صعد.. ��صعد 
�إىل هنا، �صعد �لفتى منده�صاً خائفاً ويف �ل�صرفة مد �مللك يده وعرف �ل�صل�صلة �لذهبية و�صرخ: يا �لهى �نه �بننا، 
�نظري �يتها �مللكة �نه �بننا، �نها �ل�صل�صلة �مل�صحورة �لتى ال ينزعها �حد �ال �نت.. �صهقت �مللكة و�م�صكت �لفتى 
ونظرت �ليه وقالت: من �ين لك بها؟ فقال �لب�صها منذ كنت ر�صيعاً ومل ت�صتطيع �مى فكها. فقالت و�ين �مك 
خذين �ليها؟ ويف �حلال حترك ركب �مللك يف طريقه �إىل �لقرية �ملجاورة و�لتى تخ�صع ل�صلطانه �ي�صاً ،وهناك 
فوجئ باأبنة عمه و�لتي �دعت طو�ل هذه �لفرتة �نه �بنها، وعرف �نها من فعلت ذلك، لكنه تركها لعذ�ب �الأيام، 

وعاد �صعيد�ً �إىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�ض �ململكة يف �صعادة. 


