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امل�صي حافيًا مفيد ل�صحة القدم

قال طبيب �لأمر��ض �جللدية جريهارد بوترن �إن ر�حة �جل�سم تبد�أ 
من �لقدمني، لذ� ينبغي �لعناية بهما جيد�ً. 

ولهذ� �لغر�ض، ين�سح �لطبيب �لأملاين بغ�سل �لقدم بانتظام بو��سطة 
�ل�سابون، مع مر�عاة عدم �إغفال �لفر�غات بني �لأ�سابع �أثناء �لغ�سل 
و�لتجفيف، وذلك لتجنب �لإ�سابة بالفطريات، �لتي جتد يف �لرطوبة 

تربة خ�سبة لتكاثرها ب�سرعة.
ك��م��ا ي��ع��د �مل�����س��ي ح��اف��ي��اً م��ن وق���ت لآخ���ر م��ن �لأم����ور �مل��ف��ي��دة للغاية 
�إنه يعمل على تن�سيط �لنظام �حل�سي �حلركي.  ل�سحة �لقدم، حيث 
�ل�سباحة  حمامات  مثل  �لأم��اك��ن،  بع�ض  ذلك  من  ُي�ستثنى  وبالطبع 
و�ل�ساونا وغرف تغيري �ملالب�ض، و�لتي قد يت�سبب فيها �مل�سي حافياً 
يف �لإ�سابة بالبكترييا �أو �لثاآليل. وبالإ�سافة �إىل ذلك، ينبغي تدليك 
�لقدمني من �آن لآخر بو��سطة كرة �لتدليك على �سبيل �ملثال. وميكن 
خالل  من  �لقدم  ع�سالت  لتدريب  �أي�ساً  �لتدليك  بكرة  �ل�ستعانة 
حماولة �لإم�ساك بها عن طريق �لأ�سابع. وب�سكل عام، ينبغي مر�عاة 
�رتد�ء حذ�ء مريح وذي مقا�ض منا�سب بحيث ل ي�سكل �أي �سغط على 
�لقدم،  باأمل يف  �ل�سعور  �لطبيب عند  �إىل  �لذهاب  ينبغي  كما  �لقدم، 

و�لذي قد ي�سف نعاًل طبياً على �سبيل �ملثال. 

ماذا تفعل ماكدونالدز لتقليل كمية البطاطا؟
جتني �ل�سركات �لكربى ومن بينها ماكدونالدز �أرباحاً مالية �سخمة، 
من خالل �لت�سويق ملنتجاتها، و�تباع و�سائل وحيل عديدة للتخفيف 
لزيادة  م��ادون��ال��دز  �إليها  تلجاأ  �لتي  �لطرق  بني  وم��ن  �لنفقات.  من 
�لإمكان،  قدر  �سغرية  �أحجام  �إىل  �لبطاطا  �سر�ئح  تقطيع  �أرباحها، 
مما يجعل �إنتاج �لبطاطا غري مكلف لل�سركة، ويف نف�ض �لوقت، هناك 

حيل �أخرى يتبعها �لعاملون يف ماكدونالدز لتحقيق نف�ض �لغر�ض.
ويقول عاملون �سابقون يف مالكدونالدز، �إن �ل�سركة ت�ستخدم عبو�ت 
كرتونية يتم ثني �جلانب �ل�سفلي منها لالأعلى، ل�ستيعاب كمية �أقل 
�ل��ذي يخ�سع بع�ض  �لوقت  �ملقدمة مع كل وجبة، ويف  �لبطاطا  من 
�لعمال لتعليمات �لإد�رة، يرف�ض �آخرون فعل ذلك، بح�سب �سحيفة 

مريور �لربيطانية.
�إىل  ذلك  تتعدى  بل  �لبطاطا،  وجبات  على  �حليل،  تقت�سر هذه  ول 
�مل�سروبات �ملقدمة مع كل وجبة، حيث يتم تقدمي �مل�سروبات يف �أكو�ب 
�ل�����س��ر�ب، ويف نف�ض  ي��وف��ر يف كمية  �لثلج، مم��ا  ك��ب��رية م��ن  م��ع كمية 

�لوقت، يكون طعمه بارد�ً ومنع�ساً، دون �أن يالحظ �لزبائن.
�إل �أن م��اك��دون��ال��دز رف�ست ه��ذه �مل��ز�ع��م، و�أك���دت �أن م��ا حت��دث عنه 
ولدى  �ل�سحة،  ع��ن  ع��اٍر  �لبطاطا  كمية  لتقليل  حيل  ع��ن  �لبع�ض، 
�إج��ر�ء�ت �سارمة، للتاأكد من ح�سول �لزبائن على �لكميات  �ل�سركة 
�ملطلوبة. و�أ�ساف متحدث با�سم �ل�سركة "يعمل موظفونا على �سمان 
ح�سول عمالئنا على �أف�سل جتربة ممكنة يف مطاعمنا، ونحن ندين 

ب�سدة �أية �دعاء�ت ت�سري �إىل خالف ذلك".

ما العمل عند تعر�ض الطفل للدغة ح�صرة؟ 
ن�سحت �لر�بطة �لأملانية لأطباء �لأطفال و�ملر�هقني �لآباء بالإ�سر�ع 
نقل  ملنع  �لطفل  �لقر�د مبجرد م�ساهدته على جلد  �إز�ل��ة ح�سرة  يف 

م�سببات �لأمر��ض من �لقر�د �إىل �لطفل.
ع��ن طريق  بالقر�د  �لإم�����س��اك  يتم  �أن��ه  �لأمل��ان��ي��ة  �لر�بطة  و�أو���س��ح��ت 
ت��ف��ادي��اً لنقل  �ل��ر�أ���ض، ورف��ع��ه ب�سكل ع��م��ودي،  �مل��ل��ق��ط، وم��ن منطقة 
م�سببات �لأمر��ض �ملنقول عن طريق �للعاب وحمتوى �أمعاء �حل�سرة 

�إىل دم �لطفل.
���س��اع��ات فين�سح بتطهري  ل��ع��دة  ب��ق��اء �حل�����س��رة على �جل��ل��د  ويف ح��ال 
مو�سع �للدغة، مع �حلر�ض على �إز�لة �أية �أجز�ء متبقة من �لقر�د، 

وذلك عن طريق �إبرة معقمة �أو �ل�ستعانة بطبيب �لأطفال.
وميكن للقر�د نقل نوعني من م�سببات �لأمر��ض هما بكترييا بوريليا 
�ل��دم��اغ، وع��ن��د و�سول  �ل��ت��ه��اب  ب��رج��دورف��ريي��ة بوريليا وف��ريو���س��ات 
ت�سيب  �أن  ميكن  �جل�سم  �إىل  �حل�����س��رة  ل��دغ��ة  ط��ري��ق  ع��ن  �لبوريليا 
�ل�سخ�ض مبر�ض يحمل نف�ض �ل�سم �لبوريليا، و�لذي قد يتطور لدى 
�لأطفال و�لبالغني على حد �سو�ء �إىل �لتهاب �ل�سحايا �ملزمن و�أ�سر�ر 

�ملفا�سل و��سطر�بات وظيفية باحلبل �ل�سوكي و�لأع�ساب �لطرفية.
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اإذا كنت طويل القامة فاإحذر هذا املر�ض 
معر�سون،  �لقامة  ط��و�ل  �لأ�سخا�ض  �أن  حديثة،  �سويدية  در��سة  �أظهرت 
�أكرث من غريهم، لالإ�سابة بتخرث �لدم �لذي ينتج عن جتلط يف �ل�سر�يني 

و�لأوردة.
و�أج��������������رى �ل������در��������س������ة ب�����اح�����ث�����ون ب����ج����ام����ع����ة ل�����ون�����د مب����دي����ن����ة م���امل���و 
 Circulation:( دوري��������ة  يف  ن���ت���ائ���ج���ه���ا،  ون���������س����رو�  �ل�������س���وي���دي���ة، 

�لعلمية.  )CardiovascularGenetics
و�أجرى فريق �لبحث در��سته على �أكرث من 2 مليون من �لذكور و�لإناث يف 

�ل�سويد، يف فرتة �متدت بني 1969 و 2012.
ووجد �لباحثون �أن �لنتائج �لتي تو�سلو� �إليها عرب حتليل علمي، تبني �أن 
خطر �ن�سد�د �لأوردة جر�ء وجود تخرث دموي متنقل يزد�د لدى �لرجال 

و�لن�ساء �أ�سحاب �لقامة �لطويلة.
وين�ساأ جتلط �لدم عندما تتكون خرثة يف وعاء دموي، غالًبا ما يكون وريًد�، 
وميكن �أن توؤدي هذه �خلرثة يف حال تكونها يف �لرئة خلطر على �حلياة، 

كما �أن �لنوبات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية �سببها تخرث �لدم يف �لغالب.
تاأكدت  �إذ�  �إنه  �لدر��سة،  يف  �لباحثني  كبري  ت�سولر،  بينجت  �لدكتور  وقال 
وزن  �أهمية  نف�ض  �جل�سم  ط��ول  �إع��ط��اء  من  فالبد  عمليا،  �لدر��سة  نتائج 

�جل�سم، عند تقييم مدى خطر �لإ�سابة بتخرث �لدم.
يف  ي�سارك  �جل�سم  ط��ول  �أن  تبني  �لتي  �لأوىل  هي  �لدر��سة  ه��ذه  ولي�ست 

�مل�سوؤولية عن �سل�سلة من �لأمر��ض.
وكان باحثون من �ملركز �لأملاين لأبحاث �ل�سكر، وكلية �ل�سحة �لعامة يف 
هارفارد، ك�سفو� �أن �أ�سحاب �لقامة �لطويلة معر�سون �أكرث خلطر �لإ�سابة 

باأمر��ض �لقلب و�لدورة �لدموية و�ل�سكر، بالإ�سافة �إىل �ل�سرطان.

انقطاع الكهرباء 
عن 3 ماليني منزل

ذكرت �سركات كهرباء حملية �أن �لإع�سار 
ما  �لكهرباء عن  �نقطاع  ت�سبب يف  �إرم��ا 
و�سركة  يربو على ثالثة ماليني منزل 
يز�ل  �ملا�سي ول  �لأح��د  يوم  فلوريد�  يف 
�آخرين مع حتركه �سوب  يهدد ماليني 
و�أ�سافت  ل���ل���ولي���ة.  �ل��غ��رب��ي  �ل�����س��اح��ل 
�ل��ك��ه��رب��اء ب�سكل  ����س��ت��ع��ادة  �أن  �ل�����س��رك��ات 

كامل قد ت�ستغرق �أ�سابيع.
وف��ق��د �لإع�������س���ار �إرم�����ا ب��ع�����ض ق��وت��ه يف 
�ليوم  ف��ل��وري��د�  ولي��ة  جلنوب  �جتياحه 
�لأح��د لكن �لأر�ساد �جلوية حذرت من 
غمرت  بعدما  قوية  عا�سفة  �سيظل  �أن��ه 
�لكهرباء  و�نقطعت  ميامي  �سو�رع  �ملياه 

عن نحو مليوين منزل و�سركة.
و�سعر كل جنوب فلوريد� بوطاأة �لعا�سفة 
�لتي تزحف نحو �ل�ساطئ ولقي �سخ�ض 
و�حد على �لأقل حتفه و��سطرت �مر�أة 
لو�سع حملها كما متايلت �لأب��ر�ج بفعل 
�ل��ري��اح و�ق��ت��ل��ع��ت �أ���س��ج��ار. وق���ال �ملركز 
�لوطني �لأمريكي لالأعا�سري �إن �أق�سى 
�سرعة للرياح �مل�ساحبة لالإع�سار �سجلت 
�ل�ساعة، وقلل �ملركز  195 كيلومرت� يف 
مقيا�ض  على  �لثالثة  �لفئة  �إىل  �سدته 

�لأعا�سري.

كيف تتجنب 
الأحالم املزعجة؟

ل ب��د و�أن����ك حلمت ب���اأن �أح����د�ً ما 
و�سكل  ع���ل���ى  ك���ن���ت  �أو  ي�����ط�����اردك، 
�ل�����س��ق��وط م���ن م��ك��ان م��رت��ف��ع، �أو 
�حللم،  يف  حم��رج  مل��وق��ف  تعر�ست 
وه�����ذ� م���ا ي�����س��م��ى ح��ل��م �لإج���ه���اد، 
بحياتك  ي��رت��ب��ط  م���ا  ع�����ادة  وه����و 
�لو�قعية، و�لأحد�ث �لتي متر بها 
هناك  �أن  ح��ني  ويف  �لنهار.  خ��الل 
على  توؤثر  حياتك  يف  عو�مل  ع��دة 
حلم �لإجهاد، مبا يف ذلك �سغوط 
�مل�ساكل  �أو  �لمتحانات،  �أو  �لعمل، 
ذلك،  وغ��ري  �لأخ���رى  �لجتماعية 
يوؤثر  و�ح�����د�ً  �أم�����ر�ً  ه��ن��اك  �أن  �إل 
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ع���ل���ى �أح����الم����ك، 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  وه��و 

و��ستخد�مها �ملفرط.
�أن  �أردت  �إذ�  �خل��������رب�ء،  وي����ق����ول 
حتظى بنوم هادئ ومريح، فعليك 
�لبتعاد عن في�ض بوك و�إن�ستغر�م 
وت�����وي�����رت، وغ����ريه����ا م����ن م���و�ق���ع 
وو�سع  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل���ت���و�����س���ل 
�لطري�ن،  و���س��ع��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ه��ات��ف 
قبل  �ملحمول،  �لكمبيوتر  و�إغ��الق 
موقع  بح�سب  �ل��ن��وم،  �إىل  �لتوجه 

�إليت ديلي.
ول يقت�سر تاأثري و�سائل �لتو��سل 
�لجتماعي على تعطيل �لنوم، بل 
مبزيد  �لت�سبب  �إىل  ذل��ك  يتعدى 
من �لتوتر. و�أظهرت در��سة �أجرتها 
جمعية علم �لنف�ض �لأمريكية، �أن 
على  نق�سيه  �ل��ذي  �ملفرط  �لوقت 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، يزيد 
و�لتوتر  �لإج����ه����اد  م���ع���دلت  م���ن 
مقيا�ض  ع��ل��ى  ن��ق��اط   10 مب��ع��دل 
�ل��ت��وت��ر. وي��ق��ول �ل��دك��ت��ور لوريل 
تعطيك  �لأح���������الم  �إن  ك��������الرك، 
ر�سائل �أو تعليقات، حول ما تفعله 
وكيف تفكر، لذلك فاإن �لنخر�ط 
للقلق،  �أو مثرية  �أفعال مرهقة  يف 
مثل �لتحقق من و�سائل �لتو��سل 
�لج����ت����م����اع����ي، ي��ن��ع��ك�����ض ع���ل���ى ما 
ت�����س��اه��ده يف �لأح�����الم، وي��زي��د من 

فر�سة �لتعر�ض لأحالم مزعجة.

�صالحان ملحاربة 
الزهامير 

�ألزهامير  �أب���ح���اث  م���ب���ادرة  ق��ال��ت 
�لأملانية �إن �لنظام �لغذ�ئي للبحر 
�ملتو�سط يعد �سالحاً فعاًل ملحاربة 
�ل����زه����امي����ر، ح���ي���ث �إن������ه مي����د �ملخ 
ب��ال��ع��ن��ا���س��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��ه��م��ة من 
ن��اح��ي��ة وي��ق��وي ج��ه��از �مل��ن��اع��ة من 
�لغر�ض  ول���ه���ذ�  �أخ�������رى.   ن��اح��ي��ة 
يو�سي �لباحثون �لأملان كبار �ل�سن 
ب���اإت���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذ�ئ���ي ي��ق��وم على 
و�لزيتون  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����س��رو�ت 
و�ملك�سر�ت، مع �لإقالل من �للحوم 

�حلمر�ء و�لأ�سماك �لدهنية.

تن�شح خبرية اأملانيه بعدم االنتظار حتى ال�شعور بالعط�ش بل 
ب�شرب املاء دائما حتى االكتفاء، الأن %66 من اجل�شم عبارة 
عن مياه، وفق موقع كناب�شافت االإلكرتوين. ولكن ما خطورة 
اأف�شل  وما  والقهوة؟  ال�شاي  �شرب  يعو�شه  وهل  امل��اء؟  نق�ش 

طرق �شربه؟
بالعط�ش،  بال�شعور  اجل�شم  ي�شتجيب  اجل�شم  ماء  يقل  حني 
واالرتباك  والدوخة  وال�شداع  التعب  اإىل  االأعرا�ش  وت�شل 
االأمر  ي�شل  قد  الق�شوى  احلالة  ويف  الدم.  �شغط  وانخفا�ش 
الطبيبة  تقول  كما  الت�شنج،  وح��االت  الكلوي  الف�شل  اإىل 
االأخ�شائية االأملانية كون�شتانت�شه مان ملوقع موقع كناب�شافت 
ماء،  زجاجة  دائما  لديه  يكون  اأن  االإن�شان  على  االإلكرتوين. 
واأن ي�شرب املاء يف كل مكان يف املنزل وخارجه وهو مي�شي يف 

الطرقات وال�شوارع ويف و�شائل املوا�شالت ويف مقر العمل.
البالغ  االإن�شان  ينبغي على  التي  الكمية  اللرت هي  ون�شف  لرت 
حني  امل��اء  من  اإ�شافية  كميات  �شرب  وعليه  ي��وم.  كل  �شربها 
يتعرق كثريا لتعوي�ش فقد املاء. حتى اأنه ال باأ�ش من االإفراط 
يف �شرب املاء اأحيانا الأن باإمكان الكليتني ال�شليمتني العمل على 

موازنة كميات ال�شوائل يف اجل�شم.

�لأع�ساب  ����س���اي  ه���ي  �ل��ع��ط�����ض  رّي  م�������س���روب���ات  �أف�������س���ل 
عن  �ل�ستغناء  وينبغي  بال�سكر.  �ملحالة  غري  و�ل��زه��ور�ت 
�لإن�سان ب�سرب  و�إذ� قام  �ل�سرب.  �سو�ئل  �ل�سكر يف  �إ�سافة 
ليرت ون�سف �لليرت من ع�سري �لليمون �أو من م�سروبات 
�لطاقة مثال فاإن هذ� يعادل ثلث ما يحتاجه �جل�سم من 
�لطاقة يف �ليوم �لو�حد. ول يوجد �عرت��ض على �ل�سرب 
�ليومي للقهوة و�ل�ساي �لأ�سود �لأحمر و�ل�ساي �لأخ�سر 

ولكن باعتد�ل.
�حلنفيه  م��اء  ب�سرب  م��ان  كون�ستانت�سه  �خل��ب��رية  تن�سح 
�ملياه  �أملانيا مثال. �سرب  �لنظيفة، مثل مياه �حلنفيات يف 
�ملعدنية �لغنية بغاز �لأوك�سجني غري �سروري، وقد يوفر 
ع��دم ���س��ر�ئ��ه بع�ض �مل���ال �أي�����س��ا. ويف ح��ال مت ���س��رب مياه 
معدنية يف �ملناطق �لتي ت�سيف يف طعامها �لكثري من ملح 
�لطعام )كلوريد �ل�سوديوم( فينبغي يف هذه �حلالة �قتناء 

مياه معدنية قليلة �ل�سوديوم.

�أيهما �أف�سل: �سرب �ملاء �لبارد �أم �لفاتر؟
هل �سرب �ملاء �أثناء �لأكل خطر على �ل�سحة؟ �أيهما �أف�سل 
�ملاء �لبارد �أم �لفاتر؟ �أ�سئلة تدور حول �أحد �أهم �لعنا�سر 
معرفة  وت�ساعد  �مل��اء.  وهو  �لإن�سان  ج�سم  يحتاجها  �لتي 
بع�ض �لقو�عد �لعلمية على حتقيق �ل�ستفادة �ملرجوة من 

�ملاء.
�لذي  �لإن�سان  بالن�سبة جل�سم  �مل��اء  �أهمية  ل خالف على 
يتكون من نحو %75 من �ملاء، وهي �أهمية تزيد ب�سكل 
كبري خ��الل ف��رت�ت �ل�سيف وم��ع �رت��ف��اع درج��ة �حلر�رة. 
وي��ح��ت��ار �ل��ك��ث��ريون يف �خ��ت��ي��ار �أف�����س��ل درج���ة ح����ر�رة ملياه 
حني  يف  �ل���ربودة  �سديدة  �ملياه  يف�سل  فالبع�ض  �ل�سرب، 

يرى �آخرون �أن �ملاء �لفاتر هو �لأف�سل لل�سحة.
وين�سح طبيب �أغذية �أملاين بتجنب �ملاء �لبارد �أو �ل�ساخن 

�مل�سروبات  �أن  من  فبالرغم  �ل�سديد،  �حلر  ف��رت�ت  خالل 
�أيام  خالل  بالنتعا�ض  �إح�سا�سا  تعطي  عام  ب�سكل  �لباردة 
�لعرق.  �إف����ر�ز  ن�سبة  م��ن  ت��زي��د  �أن��ه��ا  �إل  �حل����ارة،  �ل�سيف 
وي��و���س��ح ط��ب��ي��ب �ل��ت��غ��ذي��ة م��ات��ي��ا���ض ري����دل �لأم�����ر ملوقع 
�أبوتيكني �أوم�ساو بقوله، �إن �جل�سم يعمل بقوة عند تناول 
حر�رته  درج��ة  على  �حلفاظ  يحاول  �إذ  �لباردة  �مل�سروبات 
�لد�خلية، وهنا تتقل�ض �لأوردة و�ل�سر�يني ثم تت�سع مرة 
�أخرى وهو ما يوؤدي �إىل �لتعرق. ويحدث نف�ض رد �لفعل 

من �جل�سم عند تناول �مل�سروبات �ل�ساخنة �أي�سا.
�أنه  �إذ  �لفاتر  �مل���اء  على  بالعتماد  �خل���رب�ء  ين�سح  وه��ن��ا 
�لأن�سب لدرجة حر�رة �جل�سم �لد�خلية، حتى �إن مل يكن 
منع�سا بنف�ض درجة �ملاء �سديد �لربودة. �ملعروف �أي�سا �أن 
�ملاء يحمل �أهمية كربى لتنقية �جل�سم من �ل�سموم ويقول 
�خلرب�ء وفقا ملوقع فا�سر هيلفت �لأملاين، �إن �ملاء �لفاتر له 
�ملاء  �ل�سموم من �جل�سم على عك�ض  �إز�ل��ة  �أك��رب على  ق��وة 

�لبارد �لذي يحتاج �جل�سم لطاقة كبرية للتعامل معه.
�أف�سل وقت ل�سرب �ملاء

وه���ن���اك ب��ع�����ض �مل��ع��اي��ري ل�����س��رب �مل����اء ت�����س��اع��د يف حتقيق 
�إذ يف�سل تناول كوبني من �ملاء بعد  �أق�سى ��ستفادة منه، 
�ل�ستيقاظ مبا�سرة وذلك لتعوي�ض �ل�سو�ئل �لتي يفقدها 

�جل�سم �أثناء �لليل.
فهو  �لوجبات  قبل  �ملاء  لتناول  لأف�سل وقت  بالن�سبة  �أما 
�لبنكريا�ض  �أن  �إذ  ���س��اع��ة،  ن�سف  ب��ح��و�يل  وج��ب��ة  ك��ل  قبل 
ت��ك��ف��ي ملعادلة  �مل����اء  ب��ه��ذ� ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة م��ن  يح�سل 
بالمتالء  �ل�سعور  من  يقي  �أم��ر  وهو  �له�سمية  �لع�سارة 

بعد تناول �لطعام �أو �لتج�سوؤ و�لإ�سابة بحرقة �ملعدة.
ثمة خالفات عديدة حول تناول �ملاء �أثناء وبعد �لوجبات 
فهناك �آر�ء خمتلفة يف هذ� �ملو�سوع. وين�سح �لأطباء وفقا 
ملوقع فا�سر هيلفت، بعدم تناول �أي م�سروبات بعد �لطعام 

�لطعام  له�سم  للمعدة  فر�سة  �إع��ط��اء  يجب  �إذ  مبا�سرة 
ب�سرعة وكفاءة، بعيد� عن �ل�سو�ئل �لتي توؤدي �إىل تخفيف 

�سو�ئل �ملعدة �لتي ت�سرع من عملية �له�سم.
وميكن �لعودة لتناول �ملاء بعد �ساعتني ون�سف تقريبا من 
�له�سم.  عملية  لتنتهي  �لكايف  �لوقت  وهو  �لطعام  تناول 
�ملاء  تناول  �أ�سر�ر  �أن هناك مقولت متد�ولة حول  ورغم 
�أث��ن��اء �ل��ط��ع��ام، �إل �أن �لأط��ب��اء ي��وؤك��دون �أن���ه �أم���ر طبيعي 
�لإن�سان  فيه  ي�سعر  وق��ت  �أي  يف  �مل���اء  ب�سرب  وين�سحون 
ومن  �لطعام.  تناول  �أث��ن��اء  ذل��ك  ك��ان  و�إن  حتى  بالعط�ض 
�لريا�سة  ق��ب��ل مم��ار���س��ة  و�ف����رة  بكمية  �مل���اء  ت��ن��اول  �مل��ه��م 

ملو�جهة �ملجهود �لذي يبذله �جل�سم.

الكمية املنا�شبة
يتناولها  �ل��ت��ي  �مل���اء  كمية  ت���رت�وح  �أن  يجب  ع��ام  وب�سكل 
�لإن�سان يوميا بني لرتين �إىل �أربعة لرت�ت، �إذ �أن �ملعادلة 
�لتي يعتمد عليها �لأطباء هي 30 �إىل 40 ميليلرت� لكل 
كيلوغر�م وزن، ما يعني �أن حاجة �جل�سم للماء تزيد مع 
زيادة �لوزن. ومن �ملهم مر�عاة �أن هذ� �ملقد�ر من �ملاء هو 
زيادته  �حل��رك��ة ويجب  ع��دم  ح��ال  م��ا يحتاجه �جل�سم يف 
كلما بذل �لإن�سان �أي جمهود يت�سبب يف �إفر�ز �لعرق ب�سكل 

كبري كالريا�سة �أو �ل�ساونا.
تناول  بعد  �ليومية  �مل���اء  كمية  ل��زي��ادة  �لإن�����س��ان  وي��ح��ت��اج 
لأنها  �لأع�ساب،  �أن��و�ع  وبع�ض  و�لقهوة  �لغازية  �مل�سروبات 
تفقد �جل�سم كميات �إ�سافية من �ملاء نتيجة حتفيز �لكلية 

على �لعمل.
كميات كبرية من  يتناولون  �لذين ل  �لأ�سخا�ض  ويحتاج 
ويرجع  يوميا  �مل��اء  ل��زي��ادة مقد�ر  و�خل�����س��رو�ت،  �لفو�كه 
ذلك �إىل �أن �ل�سو�ئل �لتي يح�سل عليها �جل�سم من خاليا 

�لفو�كه و�خل�سرو�ت تعو�ض نق�ض �ملاء يف �جل�سم.

احذر الطعام غري املحفوظ جيدا يف ال�صيف
تن�سط  �حل����ر�رة  درج���ة  �رت��ف��اع  وم���ع  �ل�سيف  يف 
يف  كامبيلوباكتور  وبكرتيا  �ل�سلمونيال  ع�سيات 
�لظهور على �للحوم وحتى �خل�سرو�ت �لطازجة، 
وتعر�ض من يتناولها لالإ�سابة باإمر��ض معوية. 
ف�سل  يف  �لغذ�ئي  �لت�سمم  لتجنب  ن�سائح  ه��ذه 

�ل�سيف.
�لنا�ض  ي���خ���رج  �حل�����ار  �ل�����س��ي��ف  ف�����س��ل  يف 
يحملون  �ل���ع���ام���ة  �حل����د�ئ����ق  يف  ل��ل��ت��ن��زه 
معهم طعامهم يف رحالت ق�سرية حتت 
�لأ�سجار وقرب �لأنهار. كثري من �لنا�ض 
ط��ري��ق��ة حفظه  ك���ث���ري� يف  ي��ح��ت��اط  ل 
فبع�سها  م��ع��ه.  يجلبه  �ل����ذي  ل��ل��غ��ذ�ء 
ي��ف�����س��د ب�����س��ب��ب �حل������ر وي���ع���ر����ض من 
يتناوله لالإ�سابة بع�سيات معوية مثل 
�أو بكرتيا كامبيلوباكتور،  �ل�سلمونيال 

�لتي ت�سبب �لت�سمم و�لإ�سهال.
روبرت  معهد  �ظ��ه��ر  مثال  �أمل��ان��ي��ا  ففي 
�ألف �سخ�ض  �أكرث من ثمانني  �إ�سابة  كوخ 
�سهري  بني  �لع�سيات  بهذه  �لت�سمم  نتيجة 

ت�سيب  �ل�سلمونيال   .2014 و�سبتمرب  يونيو 
�للحوم، مثل حلوم �لبقر و�لدجاج. 

�لطازجة  �خل�سرو�ت  على  يظهر  بع�سها  �أن  كما 
مثل �لطماطم و�ل�سلطة.

ول��ت��ج��ن��ب ت��ع��ر���ض �لأط��ع��م��ة ل��ه��ذه �لأن������و�ع من 
�لع�سيات ين�سح موقع "�سبيغل �ون لين" �لأملاين 
بو�سعها باأ�سرع وقت بعد �سر�ءها يف �لثالجة. كما 
درجات  يف  مبا�سرة  ب��ال��ذ�ت  �ل��دج��اج  حفظ  يجب 
حر�رة منخف�سة حتت 4 درجات مئوية. وين�سح 
تقطيع  يف  �مل�ستخدمة  �خل�سبة  بتنظيف  �مل��وق��ع 
غ�سل  �مل����رء  ين�سى  ول  �ل�����س��اخ��ن.  ب��امل��اء  �ل��ل��ح��وم 

�ليدين قبل وبعد �لتقطيع.
فهذه  �لبي�ض.  ه��و  �لع�سيات  لهذه  �آخ��ر  م�سدر 
�لع�سيات تعلق بالبي�ض من ج�سد �لدجاج مبا�سرة 
بعد خروجه منها. وين�سح �ملوقع بغ�سل �لبي�ض. 
ومن ي�ستخدم �لبي�ض يف �سنع وجبات معينة مثل 
فعليه  �ملايونيز�  �أو  �ليطالية  �لتري�ميزو  حلوى 
 6 م��ن  �ق��ل  ح���ر�رة  درج���ة  �أن ي�سعها مبا�سرة يف 

درجات مئوية يف �لثالجة.

ل تنتظر حتى ت�صعر بالعط�ض.. ا�صرب املاء دائما!
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�ش�ؤون حملية

بهدف تعزيز تناف�شية بيئة االأعمال 

اقت�صادية ابوظبي تد�صن من�صة ملركز ابوظبي لالأعمال يف العني التجاري
اجناز اخلدمات الرقمية بن�شبة 100 % دون الرجوع اإىل مركز خدمة املتعاملني

�شمن 44 برناجمًا اأكادمييًا 

والعني  اأبوظبي  يف  بفروعها  اأبوظبي  جامعة  يف  للدرا�صة  ينتظمون  وطالبة  طالب   7,650

ينطلق 20 �شبتمرب وي�شتمر حتى 19 مار�ش بالتعاون مع "هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة"

الذاكرة" رحلة يف  "احلج:  معر�ض  �صرديات  الكبري" يك�صف عن  زايد  ال�صيخ  " مركز 

•• اأبوظبي – الفجر

ممثلة  �ب��وظ��ب��ي  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  نظمت 
�لعني  مركز  يف  لها  من�سة  لالأعمال  �أبوظبي  مبركز 
من  ع���دد  يف  �لتعريفية  حملتها  �إط����ار  يف  �ل��ت��ج��اري 
�ملر�كز �لتجارية يف �إمارة �أبوظبي بهدف �لتقاء مدر�ء 
وم�سوؤويل �ملركز باجلمهور من �مل�ستهلكني و�ملهتمني 
ب��ق��ط��اع �لأع���م���ال ل��ت��ق��دمي ���س��رح ع��ن �ه���م �خلدمات 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��رق��م��ي��ة و�مل���ب���ادر�ت و�مل�����س��اري��ع �لتي 

تنفذها لتعزيز بيئة �لأعمال يف �إمارة �أبوظبي.
�لرت�خي�ض  �إد�رة  م���دي���ر  �مل�����رر  ع��ل��ي  حم��م��د  و�أك�����د 
�لتجارية مبركز �بوظبي لالعمال يف ت�سريح لو�سائل 
�لد�ئرة يف مركز  �لإع��الم خالل م�ساركته يف من�سة 
�لظاهري  �لتجاري وبح�سور خالد حمر عني  �لعني 
�لد�ئرة  بفرع  �لقت�سادية  �لرت�خي�ض  �د�رة  مدير 
�ل��ع��ام��رى م��ن �حل��م��اي��ة �لتجارية  ب��ال��ع��ني وم���ب���ارك 
وعادل �لنقبى من �د�رة �لرت�خي�ض- حر�ض �لد�ئرة 
ب�سكل  وتعريفهم  �جلمهور  مع  �لتو��سل  تعزيز  على 
م��ب��ادر�ت وم�ساريع  �ل��د�ئ��رة من  به  تقوم  مبا�سر مبا 
م���ن ���س��اأن��ه��ا �أن ت�����س��ه��م يف ف��ت��ح جم����الت �و����س���ع من 
�لن�سطة �لقت�سادية و�لتعريف بحقوقهم وو�جباتهم 

كم�ستهلكني.
�ملر�كز  جت���وب  �ل��ت��ي  �ل���د�ئ���رة  من�سة  �ن  �ىل  و�����س���ار 
�بوظبي  م��رك��ز  يف  و��ستهلتها  �ب��وظ��ب��ي  يف  �لتجارية 
�لتجاري ويا�ض مول وت�ستمر يف مركز �لعني �لتجاري 
�لتي  �خل��دم��ات  �ه��م  ع��ن  معلومات  للجمهور  ت��وف��ر 
�للكرتوين  و�مل���وق���ع   ADBC ت��ط��ب��ي��ق  ي��ق��دم��ه��ا 
للد�ئرة بال�سافة �ىل مبادرة تاجر �بوظبي و�خلدمة 

�مل�ستهلكني  وو�ج���ب���ات  ب��ح��ق��وق  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�سمن حملة �عرف حقوقك كم�ستهلك.

و�و����س���ح �مل����رر ب����اأن �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��ن�����س��ة �لد�ئرة 
ي�ستقبلون �لزو�ر و�جلمهور للتعريف بباقة �خلدمات 
لالأعمال  �بوظبي  مركز  يقدمها  �لتي  �لإلكرتونية 
و�لتي  �لل��ك��رتوين  و�مل��وق��ع  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  �سمن 
حققت حتول رقميا لكافة �خلدمات بن�سبة 100 % 
مما �سهل على �ملتعامل �جناز معامالته من �ي مكان 

دون �حلاجة �ىل مر�جعة مركز خدمة �ملتعاملني .
�طلقتها  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  ت��اج��ر  �ن رخ�سة  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل�سرت�تيجية  �ملبادرة  �هم  من  تعد  موؤخر�  �لد�ئرة 
تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  �مل��و�ط��ن��ني  فئة  ت�ستهدف  �ل��ت��ي 
دخول  م��ن  وميكنهم  �لع��م��ال  ق��ط��اع  يف  م�ساركتهم 
�لن�سطة  م��ن  �لعديد  يف  و�ل�ستثمار  �لع��م��ال  ع��امل 
�لقت�سادية �لتي متنح �لد�ئرة �ملو�فقة على ترخي�سها 
كمرحلة �وىل وت�سمل حتى �لن 46 ن�ساطا �قت�ساديا 

دون �حلاجة لعقد �يجار �ملن�ساأة �و عقد �لتاأ�سي�ض .
�لتنمية �لقت�سادية  تهدف من ور�ء  وقال �ن د�ئ��رة 
�لأعمال  وي�����اردة  �لب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز  �مل���ب���ادرة �ىل  ه���ذه 
و����س��ت��ح��د�ث م�����س��اري��ع و�ع���م���ال ل��ف��ئ��ة �مل��و�ط��ن��ني يف 
�ملتنقلة  بال�سيار�ت  �ملعنية  و�لثانية  �لوىل  مرحلتيها 
�ملزيد  ج��ذب  يف  و�مل�ساهمة  مميز�تها  من  لال�ستفادة 
�إم���ارة  �ل��ت��ج��اري يف  �مل��و�ط��ن��ني لتعزيز �ل��ن�����س��اط  م��ن 

�بوظبي.
�لرت�خي�ض  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���رر  علي  حممد  و�و���س��ح  
�ملر�كز  يف  �ل��د�ئ��رة  من�سة  �ن  ب��ال��د�ئ��رة  �لقت�سادية 
�لتجارية تتيح �لفر�سة لتعريف �جلمهور بحقوقهم 
حقوقك  �ع��رف  حلملة  ��ستكمال  وذل��ك  وو�جباتهم 

خطتها  ���س��م��ن  �ل���د�ئ���رة  ت��ن��ف��ذه��ا  و�ل��ت��ي  كم�ستهلك 
�ل�سنوية لتوعية �جلمهور و�مل�ستهلكني بكافة �لظو�هر 

�ل�سلبية ملمار�سات �لن�ساط �لتجاري.
�ملمار�سات  ك��اف��ة  متابعة  على  �ل��د�ئ��رة  ح��ر���ض  و�أك���د 
�ل�سلبية �لتي من �ساأنها �أن توؤثر على �أد�ء قطاع بيئة 
�أبوظبي و�لق�ساء عليها م�سيد� يف  �إم��ارة  �لأعمال يف 
هذ� �ل�سياق بدور �سركاء �لد�ئرة �ل�سرت�تيجيني من 
�جلهات �حلكومية و�سبه �حلكومية و�لقطاع �خلا�ض 
�لر�مية  �ل�سرت�تيجية  �أهد�فها  �ل��د�ئ��رة  حتقيق  يف 

�ىل حتقيق بيئة �أعمال تناف�سية يف �إمارة �أبوظبي.
من جانبه �فاد خالد حمر عني �لظاهري مدير �د�رة 
�ل��رت�خ��ي�����ض �لق��ت�����س��ادي��ة ب��ف��رع �ل���د�ئ���رة ب��ال��ع��ني �ن 
�قت�سادية يف منطقة  و683 رخ�سة  �لفا   31 هناك 
�لعني م�سجلة لدى �لد�ئرة حتى �سهر �غ�سط�ض من 
�إن نتائج موؤ�سر�ت  2017 م�سري� �ىل  �لعام �جلاري 
يتعلق بحركة  �لعام �جل��اري فيما  �لول من  �لن�سف 
تعك�ض  �ل���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  �لق���ت�������س���ادي���ة يف  �ل���رخ�������ض 
��ستمر�رية �لطلب على �حل�سول على �أن�سطة جتارية 
متنوعة من قبل رجال �لأعمال �ملو�طنني و�لأجانب.

�ل��ت�����س��اع��دي حلركة  �ل��ن�����س��ق  ����س��ت��م��ر�ر  �أن  و�أ����س���اف 
بف�سل  ي��اأت��ي  �لعني  منطقة  يف  �لقت�سادي  �لن�ساط 
حزمة �لإجر�ء�ت و�لت�سهيالت و�ملبادر�ت �لتي نفذتها 
�بوظبي  ت��اج��ر  �همها رخ�سة  وم��ن  م��وؤخ��ر�  �ل��د�ئ��رة 
ن�ساط  �أي  على  �حل�سول  �سهولة  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي 
جتاري يف �لإمارة و�إجناز �ملعامالت بال�سرعة �ملالئمة. 
ف��اإن عدد  �لقت�سادي  �لن�ساط  ن��وع  �ن��ه ح�سب  و�ف���اد 
منطقة  يف  �لد�ئرة  لدى  �مل�سجلة  �لتجارية  �لرخ�ض 
و�حلرفية  رخ�سة  و985  �لفا   21 �ىل  ت�سل  �لعني 

8622 رخ�سة و101 رخ�سة زر�عية وثروة �سمكية 
رخ�ض   705 �ىل  بالإ�سافة  �سياحية  رخ�سة  و270 
مهنية . و��ساف خالد حمر عني �لظاهري بان عدد 
�ل�سكل  �لعني ح�سب  �لرخ�ض �لقت�سادية يف منطقة 
23 �لفا و683 موؤ�س�سة  �لقانوين موزعة على عدد 
�سركة  رخ�سة  و3862  �سركة  فرع  و3940  فردية 
و67  �ل��و�ح��د  �ل�سخ�ض  �سركة  و95  م�سوؤولية  ذ�ت 
�سركات   6 ت��و���س��ي��ة  ���س��رك��ة  و26  ت�����س��ام��ن  ���س��رك��ة 
 3 وع��دد  خا�سة  م�ساهمة  �سركة  و1  عامة  م�ساهمة 

�سركات مهنية وجمعية تعاونية و�حدة.  
منطقة  يف  �لتجارية  �لرت�خي�ض  معامالت  وب�����س��اأن 
�ملوقع  �ل���ك���رتون���ي���ا ع���رب  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �ل���ت���ي مت  �ل���ع���ني 
خالد  ��سار   ADBC وتطبيق  للد�ئرة  �للكرتوين 
زي��ادة يف معدلت  هناك  �ن  �ىل  �لظاهري  حمر عني 
�لنتقال  بف�سل  �لعني  �لكرتونيا يف  �ملعامالت  �جناز 
�لفرتة من  �ملعامالت حيث مت خالل  لكافة  �لرقمي 
�لعام �جل��اري جتديد عدد  �غ�سط�ض من  يناير حتى 
�إ�سد�ر  مت  فيما  �لكرتونيا  رخ�سة  و169  �لفا   23
 4531 1177 رخ�سة جديدة وتعديل ن�ساط  عدد 

رخ�سة و�لغاء 104 رخ�ض.
�لتجاري  �ل��ع��ني  م��رك��ز  يف  �ل���د�ئ���رة  من�سة  و���س��ه��دت 
حيث  و�مل�ستهلكني  باجلمهور  �لد�ئرة  م�سوؤويل  لقاء 
مت خاللها تبادل �حلديث ب�ساأن �خلدمات و�ملبادر�ت 
ريادة  تعزيز  على  تركز  و�لتي  �لد�ئرة  �طلقتها  �لتي 
�لقت�سادية  �لن�سطة  خمتلف  يف  و�لبتكار  �لعمال 
كما مت �لجابة على كافة ��سئلة و��ستف�سار�ت �جلمهور 
ب���اخل���دم���ات   �للكرتونية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة م��ن��ه��ا  وخ��ا���س��ة 

ومبادرة تاجر �بوظبي.

•• اأبوظبي – الفجر

�نتظم نحو 7،650 طالب وطالبة للدر��سة يف بر�مج 
تطرحها  �لتي  و�لدكتور�ه  و�ملاج�ستري  �لبكالوريو�ض 
�أبوظبي  �ل��ث��الث��ة يف  �أب��وظ��ب��ي ع��رب ف��روع��ه��ا  ج��ام��ع��ة 
�لأول  �لدر��سي  �لف�سل  بد�ية  ودبي وذلك مع  و�لعني 

من �لعام �لأكادميي 2017 2018-.
�أبوظبي  جامعة  مدير  �أحمد  وق��ار  �لربوفي�سور  و�أك��د 

�لعدد  ل��ه��ذ�  با�ستقبالها  �جل��ام��ع��ة  �ع���ت���ز�ز  ب��الإن��اب��ة 
�لكبري من �لطالب و�لطالبات �مل�ستجدين و�لعائدين 
�جلامعة  و�أن  خا�سة  �ملتنوعة،  بر�جمها  يف  للدر��سة 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ط��ل��ب��ة ه���م حم���ور  ب����اأن  ت���وؤم���ن 
ولذلك فاإننا نتطلع د�ئماً �إىل دعمهم يف كل ما نقدمه 
�لتخ�س�سات  متنوعة  �أكادميية  وب��ر�م��ج  خدمات  من 
�لعمل  ل�سوق  �ملتغرية  �لحتياجات  ملو�كبة  وم�سممة 
يف �ستى قطاعات �لأعمال ومبا يوؤهلهم لي�سبحو� قادة 

�لغد. 
و�أ�ساف �لربوفي�سور وقار: نحر�ض يف جامعة �أبوظبي 
على دعم روؤية �لقيادة �لر�سيدة لدولة �لإمار�ت لإر�ساء 
دعائم �قت�ساد متنّوع قائم على �ملعرفة ميتلك �لقدر�ت 
�ملطلوبة لالبتكار و�لإبد�ع وحتقيق مر�كز متقدمة يف 
كاإحدى  مركزنا  وم��ن  �لعاملية،  �لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت 
�جلامعات  �سمن  �سنفت  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
�ملرموقة يف �لعامل وفقاً لت�سنيف كوكاريللي �سيموند 

فاإننا   2018 ل��ع��ام  �ل��ع��امل  جل��ام��ع��ات   QS �ل��ع��امل��ي 
قادرون على �مل�ساهمة �لإيجابية �لفاعلة لتحقيق هذه 

�لروؤية.
و�لإر�ساد  �لتعريف  فعاليات  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  م��ن 
يف  ت�ستمر  للدر��سة  �مل�ستجدين  و�لطالبات  للطالب 
وتت�سمن  �جل��اري،  �سبتمرب   13 �إىل   11 �لفرتة من 
ت��ه��دف �إىل تعريف  ور�����ض ع��م��ل وف��ع��ال��ي��ات و�أن�����س��ط��ة 

�لطلبة �جلدد بطبيعة �حلياة �جلامعية.

•• اأبوظبي - الفجر

 ك�����س��ف م��رك��ز ج��ام��ع �ل�����س��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري ع���ن �لق�سة 
�لذ�كرة" �لتي ينظمه  "�حلج: رحلة يف  �ل�سردية ملعر�ض 
من  �لفرتة  يف  �فتتاحه  على  �سنو�ت  مرور10  مبنا�سبة 
حتت   2018 مار�ض   19 وحتى  �جل��اري  �سبتمرب   20
رعاية �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ض 
جمل�ض �لوزر�ء، وزير �سوؤون �لرئا�سة، بالتعاون مع هيئة 

�أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة.
�مل��رك��ز �م�����ض، ق��ال �سعادة  وخ��الل م��وؤمت��ر �سحفي نظمه 
يو�كب  �مل��ع��ر���ض  �إن  �مل��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �لعبيديل  يو�سف 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �لإم�����ار�ت  ج��ه��ود 
"حفظه �هلل" يف تعزيز  �لدولة  �آل نهيان رئي�ض  ز�ي��د  بن 

�لت�سامح و�لتعاي�ض.
ميثل  �لذ�كرة"  يف  رح��ل��ة  "�حلج:  م��ع��ر���ض  �إن  وق����ال   
�لثقافية  و�مل��ب��ادر�ت  �لنجاحات  �سل�سلة  �إىل  �إ�سافة  �أي�سا 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم بها �مل��رك��ز، و�ل���ذي عمل على 
منرب�  ب��ات  حتى  و�لقيم  �ملفاهيم  م��ن  جمموعة  تر�سيخ 
للتو��سل بني �ل�سعوب و�لثقافات على �ختالفها، ومنارة 

لإ�سعاع �حل�سارة �لإ�سالمية.
�لعا�سمة  �لأب��رز يف  �لثقايف  باأنه �حلدث  �ملعر�ض  وو�سف 
�أبوظبي �لذي يقام على �أر�ض "جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري" 
�لذي يتبو�أ مكانة خا�سة يف نفو�ض �أَبناء �لإمار�ت ويحمل 
��سم �لو�لد و�لقائد �ملوؤ�س�ض �لذي مل تقت�سر جهوده على 
و�إر�ساء  �لعقول  بناء  لت�سمل  �م��ت��دت  ب��ل  �لبنيان،  �إع���الء 
�لّدين  تعاليم  م��ن  �مل�ستلهمة  �لرفيعة  و�مل��ب��ادئ  �لقيم 
�حلنيف وو�سطيته يف جمتمع �لإم��ار�ت، حتى بات مثال 

حتتذى بني جمتمعات �لعامل يف ت�ساحمه مع �لآخر دون 
�لتخلي عن �أ�سالته وثو�بته. 

�لذ�كرة" يكت�سب  "�حلج: رحلة يف  �أن معر�ض  �إىل  ون��وه 
�ملغفور  ح��ج  رحلة  على  �ل�سوء  بت�سليطه  خا�سة  �أهمية 
ثر�ه(  �هلل  )طيب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه 
�لإن�سانية  و�ل����روؤى  �لإمي��ان��ي��ة  �جل��و�ن��ب  و�ل��وق��وف على 
و�سلوكا  و�قعا  �لإ�سالم  ترجم  �لذي  �لقائد  ذلك  يف حياة 
لتعزيز  فر�سة  �ملعر�ض  �لعبيديل  و�عترب  حياة.  ومنهج 
�ملختلفة  �لأج���ي���ال  ب��ني  و�ل��ت��و����س��ل  و�ل��ت��الق��ي  �لت�سامح 
�لإرث  على  للتعرف  �لثقافات  خمتلف  من  �لدولة  وزو�ر 
�لتاريخي �لعريق لدولة �لإمار�ت وروحانيات وجماليات 
منوها  خا�ض..  ب�سكل  �حلج  وفري�سة  �لإ�سالمي  �لدين 

فعلية  ترجمة  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  مثل  �إق��ام��ة  �أن  �إىل 
�مل�ستلهمة من �لقيم �حل�سارية و�لإن�سانية  لروؤية �ملركز 

للو�لد �ملوؤ�س�ض �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان.
عام  م��دي��ر  غ��ب��ا���ض،  �سعيد  �سيف  ���س��ع��ادة  ق��ال  م��ن جهته، 
"�إن تخ�سي�ض معر�ض  �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة  هيئة 
بهذ� �حلجم عن تاريخ و�إرث رحلة �مل�سلمني �ملقد�سة �إىل 
�لرتويج  �لهيئة يف  ياأتي من م�سوؤولية  بيت �هلل �حل��ر�م، 
و�إب��ق��ائ��ه��ا حية،  و�حل���ف���اظ عليها  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��م��ق��وم��ات 
فاملعر�ض يقدم م�ساهد بانور�مية مليئة بالتفا�سيل عن 
وُيذكر  خ�سو�سا،  و�حل���ج  عموما  �لإ���س��الم��ي��ة  �حل�����س��ارة 
مببادئ ر�سالة �لإ�سالم �خلالدة للب�سرية، وهي �لت�سامح 
�ل��ت��ن��وع و�مل�����س��او�ة و�ل��ع��د�ل��ة، وه���ي نف�ض �ملبادئ  وق��ب��ول 

�لتي تقوم عليها �سيا�سة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
ب�سالم  �أر�سها  على  يتعاي�ض  �إذ  �لت�سامح،  �إىل  و�لد�عية 
ويقدم  م��ت��ع��ددة.  ث��ق��اف��ات  م��ن  100 جن�سية  م��ن  �أك���رث 
�لن�سيج  يف  �ل��ت��ن��وع  ح��ج��م  ع��ل��ى  ملمو�ساً  دل��ي��اًل  �مل��ع��ر���ض 

�لإ�سالمي �لذي تنتمي �إليه �أعر�ق �لنا�ض جميعاً".
جيدة  منا�سبة  �ل�ستة  �مل��ع��ر���ض  �أ���س��ه��ر  �ستكون  و�أ����س���اف 
باحلج،  �ملرتبطة  �لإن�سانية  �لقيم  م��ن  �ل��ع��دي��د  لإح��ي��اء 
مكان  كل  يف  �مل�سلمني  بها  يتمتع  �لتي  بالقوة  و�لتذكري 
بتنوع �أعر�قهم وثقافاتهم وتقاليدهم، خا�سة �أن برنامج 
جل�سات �لنقا�ض وور�ض �لعمل �لتعليمية وعرو�ض �لأفالم 
�مل�سيئة  �لنقاط  من  �لكثري  �سيثري  �ملر�فقة  �ل�سينمائية 
وقتنا  يف  و��ستح�سارها  ع��ن��ده��ا  �ل��ت��وق��ف  ي�ستحق  �ل��ت��ي 
مت  �ملثمر�لذي  �ملوؤ�س�سي  بالتعاون  غبا�ض  و�أ�ساد  �حل��ايل. 
وتكوين  �ملعر�ض  مقتنيات  جلمع  عالية  م�ستويات  على 
م��وؤ���س�����س��ة حملية   15 ���س��اه��م��ت  ح��ي��ث  �ل�����س��ردي��ة،  ق�سته 
و�أفر�د  �خلا�سة  �ملجموعات  �أ�سحاب  من  و�أف��ر�د  وعاملية 
م���ن �جل��م��ه��ور يف ذل���ك م���ن خ���الل 182 ق��ط��ع��ة ن���ادرة 
ملقتنيات ت�سم خمطوطات �إ�سالمية و�سور� فوتوغر�فية 
و�آثار� وتذكار�ت �سخ�سية ، �حتفاء� بالإرث �لغني للرحلة 

�ملقد�سة �إىل بيت �هلل �حلر�م.
وت�سم قائمة �ملوؤ�س�سات �مل�ساهمة كال من: هيئة �أبوظبي 
لل�سياحة و�لثقافة، �سركة �أبوظبي لالإعالم، مركز ز�يد، 
)�إد�رة  �لإ�سالمية  �ل�سارقة للح�سارة  بلدية دبي، متحف 
�لقيوين،  ب���اأم  و�ل����رت�ث  �لآث����ار  د�ر  �ل�����س��ارق��ة(،  م��ت��اح��ف 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�س�سة 
و�لإن�����س��ان��ي��ة، د�ر �لآث����ار �لإ���س��الم��ي��ة يف �ل��ك��وي��ت، متحف 
بيناكي يف �ليونان، �سركة عائلة خليلي، جمموعة فرجام. 

التوقف  عدم  حال  يف  نقاط  و10  غرامة  درهم   1000
الكامل عند فتح ذراع قف باحلافالت املدر�صية

 
•• اأبوظبي - الفجر

دعت �سرطة  �أبوظبي يف �طار حملتها حتت �سعار" يف �سالمتهم �سعادتنا" 
�إىل �لتوقف �لكامل عند فتح ذر�ع قف �جلانبية للحافلة  �سائقي �ملركبات 
�ملدر�سية يف كال �لجتاهني مب�سافة ل تقل عن خم�سة �أمتار  ل�سمان عبور 

�لطلبة  ب�سالمة و�أمان.
وحثت �سائقي �ملركبات على �للتز�م بتعديالت �لالئحة �لتنفيذية لقانون 
نقاط   10 وت�سجيل  دره��م   1000 تفر�ض غر�مة  و�لتي   و�مل��رور  �ل�سري 

مرورية عن هذه �ملخالفة. 
 500 كما تن�ض �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�سري و�مل��رور على �لغر�مة  
درهم وت�سجيل 6 نقاط مرورية على �سائق �حلافلة �ملدر�سية يف حال عدم 

فتح ذر�ع قف عند �إنز�ل �أو ركوب �لطلبة.
�ل��ت��وق��ف ب�سكل حماذ  �إىل ����س���رورة  �مل��در���س��ي��ة  ���س��ائ��ق��ي �حل���اف���الت  ودع����ت 
 " "�لومي�ض  �إ���س��ار�ت  وت�سغيل    ، فيها  �مل�سرح  �لأم��اك��ن  وعند  للر�سيف 
�لأمامية و�خللفية ، فيما يجب على �سائقي �ملركبات �لأخرى �لتوقف عند 
�ملفردة توقفاً  كاماًل جلميع   ( �جلانبية يف �لطرق  �إ�سارة )قف  فتح ذر�ع  
�ملركبات �ل�سائرة  بكال �لجتاهني و�لتوقف �لكامل  يف �لطرق �ملزدوجة يف  

�جتاه �سري �ملركبة  مب�سافة  لتقل عن  خم�سة �متار. 
�لتعليمية  و�لهيئات  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  �مل��در���س��ة  دور  تعزيز  �أهمية  و�أك���دت 
�ل�سالمة  توفري  يف  ي�سهم  مب��ا  �ملدر�سية،  �حل��اف��الت  و�سائقي  و�لإد�ري�����ة، 
للطالب و�لعمل على حتفيزهم على �للتز�م بال�سرت�طات �لوقائية  مبا 

ي�سهم يف تر�سيخ �ل�سلوكيات �ليجابية مرورياً.
وت��اأم��ني �سالمتهم   ، �لأب��ن��اء  �لرقابة على  تعزيز  �لأ���س��رة يف  ب��دور  ونوهت 
ت�سافر  �سرورة  على  كما حثت    ، �ملعنية  �ل�سرطية  �جلهات   بالتعاون مع 
�لوعي  وت��ع��زي��ز  �حلملة  �ه���د�ف  حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  �مل�سرتكة  �جل��ه��ود 
�لأ�سري لدى جميع �سر�ئح �ملجتمع  ، وطلبة �ملد�ر�ض ، لتوفري بيئة تعليمية 

وجمتمعية  �آمنة وم�ستقرة يف جمتمعنا . 

كلية العلوم حتتفي باإجنازات 
املراأة يف "يوم املراأة والعلوم"

•• العني - الفجر

نظمت كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت فعاليات " يوم �ملر�أة و�لعلوم" وذلك 
وذلك  و�لتطور،  �لتنمية  م�سرية  يف  وم�ساهمتها  �مل��ر�أة  لإجن���از�ت  تكرمياً 
�م�ض مب�سرح مبنى كلية تقنية �ملعلومات يف �حلرم �جلامعي مبدينة �لعني، 
�ل��ع��ل��وم-وع��دد من  – عميد كلية  �أح��م��د م��ر�د  �ل��دك��ت��ور  بح�سور �لأ���س��ت��اذ 

�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية و�لطالبات.
�مل��ر�أة بو�سع ب�سمتها  �أحمد مر�د على �لدور �لذي تقوم به  و�أكد �لدكتور 
وف��ع��اًل يف م�سرية  ب����ارز�ً  �أ�سبحت ع�����س��و�ً  �مل��ه��م��ة، حتى  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
�ملر�أة  حققت  حيث  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لتقدم  �لزده���ار 
�لقطاعات  �إجن����از�ت كبرية يف خمتلق  �لحت���اد  خ��الل م�سرية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لو�سول  م��ن  �ل��الحم��دود  و�ل��دع��م  �لر�سيدة  �لقيادة  بف�سل  و��ستطاعت 
�ىل �أعلى �ملنا�سب مثبتة قدرتها على �مل�ساهمة �لفعالة يف م�سرية �لتنمية 

�لجتماعية و�لقت�سادية يف �لدولة.
ومن جهتها، قالت �لدكتورة منى �لفال�سي –�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �لكيمياء-
خالل كلمتها �لتي �ألقتها ممثلة بها �ملر�أة يف كلية �لعلوم، �ملر�أة �لإمار�تية 
هي �لأوىل عربياً من ناحية �لتمكني، فقد كانت �ليد �ل�سخية �ملعطاء منذ 
فرتة ما قبل �لنفط ويف ظل �لظروف �لقا�سية،" و�أ�سافت "�إن كلية �لعلوم 
بجامعة �لإمار�ت حتتفي �ليوم باأكرث من 65 �مر�أة عاملة ومثابرة وحمبة 
لعملها، وقادرة على بذل �ملزيد لهذ� �لوطن �لغايل �لذي �أتاح لها �لفر�ض 

�لعديدة لتكون �لأم و�لقائدة و�ملربية.
وت�سمنت فعاليات يوم �ملر�أة و�لعلوم، على حلقة نقا�سية �أد�رتها �لدكتورة 
�لأ�ستاذة  من  كل  فيها  �جليولوجيا-و�سارك  ق�سم  من   – �ل�سام�سي  دلل 
رجاء �مل�سكري – م�ساعد �أكادميي من ق�سم علوم �حلياة-و�لأ�ستاذة عفر�ء 
�لنعيمي  �لكيمياء-و�لأ�ستاذة �سالمة  بق�سم  – �أخ�سائية خمترب  �لبلو�سي 
– مدر�سة  �ل�سويدي  �آمنة  �لفيزياء-و�لأ�ستاذة  بق�سم  �أكادميي  – م�ساعد 
�لدور  عن  �مل�ساركات  حتدثت  حيث  �لريا�سيات-،  ق�سم  من  �لهيئة  خ��ارج 
�لذي تقوم به �ملر�أة و�لتحديات �لتي تو�جهها يف مهنتها وعن كيفية �لتغلب 

على هذه �لتحديات.
�لكو�در  �لكلية بتكرمي  �أحمد مر�د عميد  �لدكتور  �لفعالية قام  ويف نهاية 
�لطالبات  مع  �لنقا�ض  باب  فتح  �إىل  بالإ�سافة  �لكلية،  �ملميزة يف  �لن�سائية 

للم�ساركة يف �لفعالية.



النوم  1-
وتعّرقاً  ح��اّدة  ب��ذل جهود  دوم��اً  �لع�سالت  �سقل  يتطّلب  ل 
ومم��ار���س��ة ح��رك��ات م��وؤمل��ة، ب��ل يحافظ �ل��رج��ل �ل��ذك��ي على 
ع�سالته يف فر��سه �أي�ساً. وفقاً للخرب�ء، ت�ستعيد �لع�سالت 
ق��ّوت��ه��ا خ���الل وق���ت �أ���س��رع م��ن �ل��ع��ادة �أث��ن��اء م��ر�ح��ل �لنوم 
رفع  بتمارين  تقوم  كنت  �إذ�  �لن�ساط.  جت��ّدد  �لتي  �لعميق 
ف �ساعة من �لنوم على �ملّدة �لتي �عتدت  �لأثقال كاملًة، �أ�سِ

عليها.

االأثقال وزن  تخفيف   2-
وقت  خالل  كثرية  متّطط  بتمارين  �جل�سم  حتمية  ت�ساهم 
ق��درة �جل�سم  تعزيز  يعني  ما  �لع�سالت،  تن�سيط  ق�سري يف 
على رفع �أوز�ن ثقيلة ب�سرعة �أكرب، ما يعطي �جل�سم مكا�سب 
�أكرث خالل وقت �أق�سر. جّرب رفع %30 من �لأثقال �لتي 
ميكنك حملها يف �لعادة، طو�ل 10 دقائق، تز�مناً مع حركات 

�سريعة من �لقرف�ساء ورفع �لأثقال و�لندفاع.

الراحة  3-
ي�����س��ت��ف��ي��د �جل�������س���م من 
منافع �إ�سافية يف حال 
كامل  ي��وم  تخ�سي�ض 
بعد  �ل������ر�ح������ة  م�����ن 
من  قا�سية  جل�سة 

�لتمارين. بعد ممار�سة �لريا�سة، يدخل �جل�سم يف مرحلة 
�لعملية  هذه  قاطعَت  �إذ�  �ساعة.   48 ط��و�ل  �لع�سالت  منّو 
عرب ممار�سة جل�سة ريا�سية �أخرى، لن ت�ستفيد من �جلهود 

�لتي بذلتها.

املنا�شب الغذاء   4-
�لطعام  ب��وج��ب��ة  �ل��ع�����س��الت  ت��ب��د�أ عملية من���ّو  �أن  ب��اإم��ك��ان��ك 
�إنتاج �لهرمون  �لتي ت�ستهلكها. وفقاً للخرب�ء، تزيد عملية 
حني   20% بن�سبة  �لع�سالت  من��ّو  عن  �مل�سوؤول  �لأ�سا�سي 
قبل  و�لربوتينات  �لكربوهيدر�ت  من  غ��ر�م   200 تتناول 

�ساعتني من ممار�سة �لتمارين �لريا�سية.

الريا�شة قبل  االأكل  توقيت   5-
�لريا�سية.  �لتمارين  ي�سبق  �ل��ذي  �لطعام  بتناول  تتاأخر  ل 
وجدت �لدر��سات يف جامعة كاليفورنيا �أن ممار�سة �لريا�سة 
�إن��ت��اج هرمون منو  تعيق  �لأم��ع��اء قد  �لطعام يف  قبل ه�سم 

�لع�سالت بن�سبة 54%.

الريا�شية اجلل�شات  تفويت   6-
�جلمع  �لع�سالت،  لك�سب  فاعليًة  �لطرق  �أك��رث  من 
بني حركات معقدة تطاول �أنحاء �جل�سم كله، ثالث 
م���ّر�ت �أ���س��ب��وع��ي��اً، ب��دل مم��ار���س��ة مت��اري��ن ت�ستهدف 
م��ن��اط��ق م��ع��ّي��ن��ة م���ن �جل�����س��م ب�����س��ك��ل ي���وم���ي. �ب����د�أ 
ورفع  و�لن��دف��اع  �لقرف�ساء  ح��رك��ات  مبمار�سة 

�لأثقال.

ال�شحيح التنّف�ش   7-
قبل رفع �لأثقال، �خرت جملة معينة 
مل�ساعدتك  حم��دد�ً  د�خلياً  �سوتاً  �أو 
ع��ل��ى �ل��ت��ن��ّف�����ض ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح قبل 
بدء �لتمارين. ت�ساهم هذه �ل�سعائر 
�لتنومي  ت�����س��ب��ه  ح����ال����ة  دخ�������ول  يف 
�مل��غ��ن��ط��ي�����س��ي، م���ا ي���زي���د ق�����درة حتّمل 

�جل�سم بن�سبة 20%. 

اال�شتحمام اأثناء  مترين   8-
�ل�ستحمام.  �أثناء  �لع�سالت  تقوية  ميكن 
ب��ع��د مم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة، ق��ف حت��ت مياه 
ب���������اردة م�������ّدة دق����ي����ق����ة، ث�����م حت�����ت مياه 
���س��اخ��ن��ة ل��دق��ي��ق��ة �أخ�����رى. ك����ّرر �لأم���ر 
�لدقائق،  ه��ذه  م���ّر�ت. خ��الل  خم�ض 
وتتقّل�ض،  �لدموية  �لأوعية  تتو�ّسع 
�لالكتيك،  ح��م�����ض  م��ن  فتتخّل�ض 
��ستعادة  يف  �ل��ع�����س��الت  ي�����س��اع��د  م���ا 

ن�ساطها و�لنمو ب�سرعة �أكرب.

اأقّل! بتمارين  اأقوى  ع�شالت   9-
مي��ك��ن��ك �لح��ت��ي��ال ع��ل��ى ج�����س��م��ك لتقوية 

��ستبد�ل  ي�ساهم  �أق����ّل.  مت��اري��ن  مم��ار���س��ة  ع��رب  �ل��ع�����س��الت 
�أثقال  رف��ع  على  تعتمد  �ل��ت��ي  �ملكّثفة  �لريا�سية  �جلل�سات 
م�ستوى  �رت���ف���اع  يف  ث��ق��ي��ل��ة،  �أوز�ن  رف���ع  ب��ت��م��اري��ن  خ��ف��ي��ف��ة 
�لهرمونات �مل�سوؤولة عن منّو �لع�سالت. نن�سحك مبمار�سة 
3 �إىل 4 جمموعات من هذه �لتمارين يف �لأ�سابيع �لأربعة 
مع  ح��رك��ة(   15 �إىل   10 ت�����س��اوي  جم��م��وع��ة  )ك���ل  �لأوىل 
��ستعمال %65 من قدرتك على رفع �لأثقال؛ ثم عليك �أن 
متار�ض 4 �إىل 6 جمموعات من هذه �لتمارين يف �لأ�سابيع 
�لأربعة �لتالية )كل جمموعة ت�ساوي 3 �إىل 6 حركات( مع 

��ستعمال %80 من قدرتك على رفع �لأثقال.

بالدهون الغنية  املاأكوالت   10-
توؤدي �حلميات �لغذ�ئية �لتي تقّل فيها �لدهون �إىل تر�جع 
�إنتاج هرمون �لتي�ستو�ستريون، ما يحّد من منّو �لع�سالت. 
�ملاأكولت  ت��ن��اول  يف  �ملبالغة  ب��ال�����س��رورة  ذل��ك  يعني  ل  لكن 

�لد�سمة، بل يكفي تناول �لدهون باعتد�ل.

املو�شيقى  11-
ثبت �أّن للمو�سيقى 
م�سّكناً  م���ف���ع���وًل 
ل�������������الأمل �أث�������ن�������اء 

�لأثقال،  رفع  متارين 
متابعة  �ح��ت��م��ال  ي��زي��د  م���ا 

�لنهاية  ح��ت��ى  �ل��ري��ا���س��ة  ج��ل�����س��ة 
بن�سبة �لثلث.

املاء  12-
�إ�سرب �أكرث من ليرتي ماء يومياً لزيادة منّو �لع�سالت 

بن�سبة %10. توّلد �لربوتينات خمّلفات ُيفرت�ض �أن تذوب 
يف �ملاء، ما يعني �أن �لع�سالت ل ت�ستعيد ن�ساطها بال�سرعة 

عينها يف حال ��ستهالك كمية غري كافية من �ملاء.

النوم قبل  املنا�شب  الع�شاء   13-
تناول �لطعام �ملنا�سب قبل �لنوم لتح�سل على ع�سالت قوية 
للتجّدد  معينة  مغذيات  �إىل  �لع�سالت  حتتاج  يجب.  كما 
تناول  �لنوم،  �إىل  90 دقيقة من �خللود  �لنوم. قبل  خالل 
�حلليب  من  وك��وب  حمّم�ض  خبز  مع  م�سلوقتني  بي�ستني 

�لقليل �لد�سم.

الفيتامينات  14-
�لزكام  �لعمر، ل يف مو�سم  �لفيتامينات ط��و�ل  تناول  يجب 
يف  و�ل�سيلينيوم،   ،A، C، E �لفيتامينات  ت�ساهم  فح�سب. 
�أثناء مترين  �ل�سارة  �لعنا�سر  �لناجمة عن  �مل�ساوئ  جتّنب 
رفع �لأثقال. كذلك، ت�ساعد هذه �لعنا�سر يف ت�سريع عملية 

��ستعادة قوة �لع�سالت بعد بذل �جلهود �حلادة.

الثقيلة املعادن   15-
ي�ساهم �لكروم حتديد�ً يف حت�سني قدرة �جل�سم على حتويل 

�لأحما�ض �لأمينية �إىل ع�سالت.

الغداء ا�شرتاحة   16-
دخول  �إىل  فقط  �ساعتني  �لطعام  وج��ب��ة  ت��اأخ��ري  ي���وؤدي  ق��د 
�جل�����س��م يف ح��ال��ة م��ن �جل���وع �ل�����س��دي��د، م��ا ي��ح��ّد م��ن جتدد 
48 �ساعة. �حتفظ بوجبات خفيفة قليلة  �لع�سالت طو�ل 
�لف�ستق،  مثل  مكتبك،  يف  بالربوتينات  غنية  لكن  �لدهون 

�ألو�ح �لربوتينات...

ال�شكريات  17-
ي�ساهم ��ستهالك �سكريات ب�سيطة خالل ممار�سة �لتمارين 
يف �م��ت�����س��ا���ض �مل���غ���ذي���ات �ل��ت��ي ت��ع��زز من����ّو �ل��ع�����س��الت بعد 

�لريا�سة. تناول بع�ض �ل�سكاكر بني مترين و�آخر.

التمّطط  18-
ب���ني خمتلف  �ل��ت��م��ّط��ط  ي�����س��اه��م 
�ل���ت���م���اري���ن يف دف�����ع ك��م��ي��ة دم 
�لع�سالت  ن���ح���و  �إ�����س����اف����ي����ة 
ي�سّرع  م��ا  �إره��اق��ه��ا،  دون  م��ن 
عملية ��ستعادة �لن�ساط خالل 
جّرب  �لريا�سة.  ممار�سة 

ح������رك������ات �لن������دف������اع 

و�لتمّطط بال�ستناد �إىل ق�سيب حديدي.

املغّذيات اأقرا�ش   19-
لتحقيق حّد �أق�سى من منّو �لع�سالت، يجب قمع �لهرمونات 
�لتي ت�سعف �لأن�سجة �لع�سلية. ك�سفت �لأبحاث �لأمريكية 
لدى   25% بن�سبة  �لكورتيزول  هرمون  م�ستويات  تر�جع 
�مليتيل بوتري�ت  ي��ت��ن��اول��ون م��غ��ّذي  �ل��ذي��ن  �ل��رغ��ب��ي  لع��ب��ي 

�لهيدروك�سي.

املنا�شب التمارين  توقيت   20-
ميكن ك�سب منافع �إ�سافية من �لتمارين نف�سها من خالل 
�عتماد �لتوقيت �ملنا�سب ملمار�سة �لريا�سة. �أظهرت �لأبحاث 
زيادة نب�سات �لقلب، وعملية �لأي�ض، ون�سبة �ملرونة، و�سرعة 
ردود �لفعل، عند ممار�سة �لريا�سة بني �خلام�سة و�ل�سابعة 
بفاعلية  �ملغذيات  �لذي ميت�ّض  �أد�ء �جل�سم  يتح�ّسن  م�ساًء. 

�أكرب يف فرتة �مل�ساء مقارنًة بفرتة �ل�سباح.

احلليب �شرب   21-
نن�سحك ب�سرب 500 ملل حليب يومياً. لحظت �لأبحاث 
ل���دى مم��ار���س��ي رفع   10% بن�سبة  �ل��ع�����س��الت  زي����ادة من���ّو 
�لأثقال �لذين ي�سربون �حلليب مقارنًة بالأ�سخا�ض �لذين 
ي�ستهلكون م�سروبات �لطاقة. كذلك، ي�ساهم �حلليب 
�إىل  ت�سل  �ل��ده��ون  من  �إ�سافية  ن�سبة  فقد�ن  يف 

.20%

�ملفيدة  �لأطعمة  تناول  يعد  للمخ:  �ملفيدة  �لأطعمة   –  1
�أف�سل  �أح���د  �ل��ده��ن��ي��ة،   3 �أوم��ي��غ��ا  ب��اأح��م��ا���ض  و�لغنية  للمخ 
�لطرق للحفاظ على �سالمة �لعقل، وَت�ْسَمل هذه �لأطعمة: 
�أنو�عاً خمتلفة من �لأ�سماك مثل �ل�سلمون و�لتونة و�ل�سلمون 

ة �جلوز. �ملرقط، وكذلك �ملك�سر�ت وَخا�سَّ

�أَْظ�����َه�����َرت  ب���ان���ت���ظ���ام:  �ل���ري���ا����س���ة  – مم���ار����س���ة   2
ب�سكل  �لريا�سية  �لتمارين  ممار�سة  �أن  �لأب��ح��اث 

َي���ْوِم���ي ت��ع��د م��ن �أف�����س��ل و���س��ائ��ل �حل��ف��اظ على 
�لدر��سات  �إح���دى  �����َدت  كَّ َو�أَ �لعقلية.  �ل�سحة 
�لريا�سة  �ل��ذي��ن مي��ار���س��ون  �لأ���ْس��َخ��ا���ض  �أن 
بانتظام يف مرحلة منت�سف �لعمر ينخف�ض 

اَبة باخلرف يف وقت لحق  لديهم خطر �لإِ�سَ
من �حلياة.

�لعقلية:  – �لتدريبات   3

للحد من فر�ض �نخفا�ض وظائف �لدماغ عند �لكرب، يجب 
�لعقلية  بالتدريبات  �للتز�م 
م����ث����ل �ل������ت������اأم������ل وح����ل 
�ملتقاطعة  �لكلمات 
من  وغ��������ريه��������ا 
�����َط�����ة  �لأَْن�����������سِ
�ل����ذه����ن����ي����ة 

�لتي حتافظ على �ل�سحة �لعقلية.

�أَْظَهَرت در��سة حديثة  4 – تاأخري �سن �لتقاعد عن �لعمل: 
�أن �إحدى �لطرق �لفعالة يف �لوقاية من �خلرف هي تاأخري 

�سن �لتقاعد ومو��سلة �لعمل لأَْطَول فرتة ممكنة.
و�سملت حو�يل  فرن�سا  �أج��ري��ت يف  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  ووج���دت 
500 �ألف �سخ�ض، �أنه مع كل �سنة �إِ�َساِفيَّة من �لعمل قبل 
اَبة باخلرف بن�سبة  �لتقاعد، ميكن لالأَْفَر�د تقليل خطر �لإِ�سَ
%3.2، و�ل�سبب �أن �لعمل لفرتة �أَْطَول ميكن �أن يقلل من 
بانخفا�ض  مبا�سرة  يرتبط  و�ل���ذي  �خل���رف  خطر 

ن�ساط �لدماغ.

كما  �لْجِتَماِعّية:  �لعالقات   –  5
���اً �أن  ْي�������سَ �أَْظ�����َه�����َرت �لأب���ح���اث �أَ
�لعالقات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�لْج��ِت��َم��اِع��ّي��ة ���س��و�ء مع 
�لأ�سدقاء  �أو  �لعائلة 
ي�����ق�����ل�����ل م���������ن خ���ط���ر 
���اَب���ة ب���اخل���رف يف  �لإِ����سَ
م��ن �حلياة،  وق���ت لح���ق 
����َط����ة  �لأَْن���������سِ ف����الن����خ����ر�ط يف 
�لْجِتَماِعّية، يخف�ض م�ستوى �لتوتر 

ويجنبك �لكتئاب؛
�لت�سالت  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  �ل�����ذي  �لأْم������ر   
��ا يقلل َك��ِث��رَي�ً من خطر  بني خاليا �مل��خ؛ مِمَّ

�خلرف.

�شحة وتغذية
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اإّن الريا�شة ن�شاط اأو جمهود ج�شدي يقوم به االإن�شان بهدف ك�شب اللياقة البدنية، والذي يعود 
الطاقة  ا�شتهالك كمية من  البدين يحفز اجل�شم على  التمرين  اإّن  ال�شحة، حيث  بالفائدة على 
تفوق ما ي�شتهلكه اجل�شم عند اأدائه للن�شاطات اليومية املعتادة، مما يوؤثر ب�شكٍل طبيعي و�شحي 

يف كّل من القلب، واملجاري التنف�شية، وبالتايل هو يوؤدي ذلك اإىل زيادة �شرعة نب�شات 
الغدد  اإف��رازات  زيادة  ثّم  ملحوظ،  ب�شكٍل  التنف�ش  يف  �شعوبة  ظهور  وكذلك  القلب، 

العرقية، ومن املعروف اأّن ملمار�شة الريا�شة العديد من الفوائد ال�شحية التي تعود 
بالنفع على اجل�شم..

مدار  على  ع�شالتك  ق��وة  ل�شيانة  الفاعلة  اخل��ط��وات  من  �شريعًا  م�شارًا  اتبع 
االأ�شبوع.

اَبة باخلرف عند الكرب. يعتقد كثريون اأن الوقاية من اخلرف اأمر م�شتحيل، لكن هذا االعتقاد خاطئ جملة وتف�شياًل، فهناك العديد من االْحِتَياطات التي ميكنك اتخاذها ملنع االإِ�شَ
واإليكم فيما يلي 5 طرق ت�شاعد يف الوقاية من اخلرف يف امل�شتقبل، َح�ْشَب الَعَرِبّية نت، َنْقاًل عن “ديلي هيلث” املعني بال�شحة:

ال�صن تقدم  مع  باخلرف  الإ�صابة  من  حتمي  ن�صائح   5

فوائد اأكرث بتمارين اأقّل

خطوات فاعلة ت�صاعدك على  تقوية ع�صالتك
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منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 103950   
باإ�سم : دبي �لعاملية

وعنو�نه : �ض.ب. 17000 ،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
بتاريخ : 2011/12/4 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 160590 

�شورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف: 2017/12/05 وحتى تاريخ: 2027/12/05.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120

EAT 33832

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104057   
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون 

 08933 ، ،  نيو جري�سي  ، نيوبرنزويك  ب��الز�  �أن��د  جون�سون  : و�ن جون�سون  وعنو�نه 
7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 104388 
�شورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف: 2017/12/09 وحتى تاريخ: 2027/12/09.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120

EAT 35064

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 103951  
باإ�سم : م�ساريع �لفهيم �سركة ذ�ت  م�سوؤولية حمدودة

وعنو�نه : �ض.ب. 55437 ،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2011/12/4 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 160726 

�شورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف: 2017/12/05 وحتى تاريخ: 2027/12/05.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120

EAT 34511

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 �لرقيم للملكية �لفكرية. 

PRO-SOUND :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت �لرقم: 96308           بتاريخ: 2007/06/19
با�س��م :  �ض. �ل�ساطر للتجارة )�ض.ذ.م.م( .

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �ض.ب)28484(، هاتف :042242664، فاك�ض )042241887(.
�لفئة : 9

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�سرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ض �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�سل  �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�سجيل 
�أو �إر�سال �أو ن�سخ �ل�سوت �أو �ل�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��ض ت�سجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�سوبية  و�أج��ه��زة  م��ع��د�ت  حا�سبة،  �آلت  �لنقد  ت�سجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
و�لو�قعة يف �لفئة )5( 

 اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 �لرقيم للملكية �لفكرية. 

ROCKANY PLUS :بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة حتت �لرقم: 99743          بتاريخ: 2007/09/09
با�س��م :  �ض. �جلد�ر للتجارة

: )7220(، هاتف :065344172،  �ل�سارقة، �ض ب  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  وعنو�نه: 
فاك�ض:065344173 .

�لفئة : 7
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن  )عد� ما كان منها للمركبات �لربية( ، قارنات �آلية 
 ، ، معد�ت زر�عية عد� ما  وعنا�سر نقل �حلركة )عد� ماكان منها للمركبات �لربية( 

يد�ر منها باليد، �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض .( 
و�لو�قعة يف �لفئة )7( 

 اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك:�آدم كون�سلتينج
مالول  MALAWAL: طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :268515     بتاريخ : 2017/2/20
با�س������م :لفيتا للتموين باملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م

وعنو�نه:خمزن رقم 1-5 ملك عبد�لو�حد �حمد ر��سد بن �سبيب �خلبي�سي - دبي - �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة  - �سندوق �لربيد:85637

�شورة العالمة

و�مل�سروبات  �لطعمة  ت��وف��ري  خ��دم��ات  ب��ال��ف��ئ��ة:43  �ل��و�ق��ع��ة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذل���ك 
وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت.

و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن خلفية بي�ساء يتو�سطها كلمتني باللغتني �لعربية و�لجنليزية 
مالول و MALAWAL باللون �لبني �لغامق.

�ل�سرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120

منوذج اعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك:�آدم كون�سلتينج
SHREDEX: طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :269040     بتاريخ : 2017/3/1
با�س������م :مان�سي�ض ليمتد

وعنو�نه:جممع �لذهب و�لملا�ض ، مبنى رقم 6 ، �لدور �لر�ض - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  
دبي

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:40 معاجلة �ملو�د.
باللون   SHREDEX كلمة  يتو�سطها  حمر�ء  خلفية  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�سف 

�لبي�ض.
�ل�سرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �صبتمرب 2017 العدد 12120 العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3178  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1-�ل�سدرة لل�سيانة �لعامة جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�سجاد جم�سيد قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16046( درهم 
 )1301( مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3173  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1-�سريى د�ن ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أق��ام  عليك  �لتنفيذ/دلل مياه عبد�حلق قد  �لقامة مبا �ن طالب 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )10088( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )927( مبلغ  �ىل 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2419  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1-ريفا ديجيتال منطقة حرة  �ىل 
�أق��ام  عليك  �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/دني�ض كومار ر�غفان قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )250714( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

 اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/148  ا�صكالت عقارية

مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم:352/2017 تنفيذ عقاري
 لوقف �لجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �لإعالن:م�ست�سكل:�لن فوؤ�د �خلويري
م�سوؤولية  حرة  منطقة  �سركة  ��ض  �ي  �سي  �سركة  �سده:1  �عالنه:�مل�ست�سكل  �ملطلوب 

حمدودة ، جمهول حمل �لقامة
 2017/9/17 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  ق��د حت���ددت جل�سة  ب��ان��ه  نعلنكم  �لع���الن:  مو�سوع 
يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع���اله  �ل���س��ك��ال  يف  للنظر   ch1.B.6 بالقاعة  ���ض  �ل�����س��اع��ة:11:00 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره 

�لقانوين بحقكم. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3  ا�صتئناف تظلم مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �بوبكر بوتو كاتيل باتوكادو حممد �بوبكر 2- �بو 
ح�سن بوتو كاتيل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /ماليكال ت�ساكو 
�حلكم   / ��ستاأنف  قد  �لزعابي   �سالح  مفتاح  علي  وميثله:�حمد  م��اين 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/155 تظلم مدين     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/10/4 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/748 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�يفنتز  �ند  كا�ست  ب��رود  فور  �سريفي�سز  بزن�ض  جلوبال  �سركة  �لطاعن/1- 

منطقة حرة ذ.م.م - حاليا - ميوزيك بال�ض منطقة حرة
وميثله:حممد �حمد حممد عبد�هلل 

باعالن �ملطعون �سده:1- نا�سيونال برود كا�ست �سنرت منطقة حرة �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله 
�سحيفة  على  للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب 

�لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/1616  مدين  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- حياة علي �بر�هيم �سامل عبد�لرحمن جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/2/13 يف �لدعوى �ملذكورة 
مبلغ  ب���اد�ء  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.ع  للتاأمني  �لم����ار�ت  ل�سالح/�سركة  �ع��اله 
ثالثمائة ثالثة وت�سعون درهما و�ربعمائة درهم للمدعية مع �لفائدة �لقانونية %9 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مه �لر�سوم و�مل�سروفات وخ�سمائة 
درهم كاتعاب للمحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1631  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جاكوب �سامر�ج �سيلفني �سري�ستوفري �سيلفني �سري�ستوفري 2- 
�سيام تامارك�سان �و�سا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سرف ماناجانديل �بر�هي 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �جل�سمي  عبد�هلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين 
للمدعي مببلغ وقدره  ي��وؤدو�  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة 
)400.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/9/19 �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�لأقل  ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/906  جتاري  جزئي 
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  و�لن�سر  للطباعة  ري��ك��ورد  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
نعلنكم  لوتاه  ���ض.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن  رينتال  كار  �ملدعي/باحل�سا 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/16 يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/باحل�سا كار رينتال �ض.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )107567(
ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�ساريف  �لر�سوم  عن  ف�سال  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  يف:2017/3/15 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
�ل�سيخ  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/2189  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- مطعم �ل�سوكة �لذهبية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�ونا�سى �لتجارية �ض.ذ.م.م وميثله:فاطمة مو�سى علي نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/24 يف �لدعوى �ملذكورة 
بان  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  بالز�م  ����ض.ذ.م.م  �لتجارية  ل�سالح/�ونا�سى  �ع��اله 
تاريخ:2016/9/25  من   %9 وفائدة  دره��م   )204352( مبلغ  �ملدعية  �ىل  ت��وؤدي 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04550/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/04779/2017  �صكني- ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده :عبد �هلل ر��سد حممد �سيف - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: ق�سر �مللوك للعقار�ت - �ض م خ      
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

�ملنفذ �سده ب�سد�د مبلغ وق��دره )3666( دره��م  كقيمة �يجارية للفرتة من  �ل��ز�م   -1
تاريخ 2017/4/10 وحتى 2017/5/1 

2- �لز�م �ملنفذ �سده ب�سد�د مبلغ وقدره )30000 ( درهم قيمة �ل�سكيات �ملرجتعة 
3- �لز�م �ملنفذ �سده ب�سد�د مبلغ وقدره )3000( درهم غر�مة �ل�سيكات �ملرتدة 

3- �لز�م �ملنفذ �سده ب�سد�د مبلغ وقدره )10500( درهم غر�مة �لغاء عقد �ليجار 
 5- �لز�م �ملنفذ �سده بر�سوم وم�ساريف �لدعوى ، وت�سليم بر�ءة �لذمة من �لكهرباء و�ملياه 
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
)مالحظة / �سيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم �فادة �لعالن بالن�سر 

خالل ع�سرة �يام من تاريخ ��ستالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/06679/2017 / �صكني 
�ىل �ملدعى عليه : مطعم ونادي للوز - �ض ذ م م  

مبا �أن �ملدعي : �م بي �م �لعقارية - ذ م م   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/06679/2017 /�سكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد� بدلت �ليجار من تاريخ 2017/5/10 وما ي�ستجد من �جرة 
ولغاية تاريخ �لتخلية �لفعي 

م��ن 2017/2/9 وحتى  للفرتة  للماأجور  �لج���رة  ���س��د�د  ع��ن  �مل��دع��ي  عليه ميتنع  �ن   - �خ��الء عقار 
2017/5/9 فرت�سد بذمته مبلغ 30000  درهم وميتنع عن �سد�د رغم �خطاره بال�سد�د �و �لخالء يف 

2017/4/27 وتعذر �لعالن و�عادة �عالنه بتاريخ 2017/6/28 بطريق �لن�سر 
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/2/9 وحتى 
�و �لخالء يف 2017/4/27 وتعذر �لعالن و�عادة �عالنه بتاريخ  2017/5/9 رغم �خطاره بال�سد�د 

2017/6/28 بطريق �لن�سر عن �ل�سد�د 
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري 

�ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
طالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق 2016/9/17   �لحد  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لوىل(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  2.30م  �ل�ساعة 
ف�ض �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ 

�لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/06665/2017/ جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : طريق �ملجاز للتجارة - �ض ذ م م   

مبا �أن �ملدعي : �م بي �م �لعقارية - ذ م م   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/06665/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�مه مبا ي�ستجد من �يجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي 
للماأجور للفرتة من 2016/10/31  �لج��رة  �سد�د  �ملدعي عليه ميتنع عن  �ن   - �خ��الء عقار 
وحتى 2017/5/31 وما ي�ستجد من �يجار حتى �لخالء �لفعلي فرت�سد بذمته مبلغ 23333 

درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �لخالء يف 2017/6/28 ن�سر� 
�نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة  2016/10/31  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/5/31 ورغم �خطاره يف 2017/6/28 بطريق �لن�سر ميتنع عن �ل�سد�د 
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
طالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��الن��ك��م  �إع����ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لوىل(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  2.30م  �ل�ساعة    2016/9/17
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة 
ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل 

لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/06743/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �سولر للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  

مبا �أن �ملدعي : موؤ�س�سة �رنكو للعقار�ت   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/06743/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
للماأجور للفرتة من 2017/1/1  �سد�د �لج��رة  �ملدعي عليه ميتنع عن  �ن   - �خ��الء عقار 
�خطاره  �سد�ده  رغم  دره��م وميتنع عن  بذمت مبلغ 110250  وحتى 2017/8/2 فرت�سد 

بال�سد�د �و �لخالء يف 2017/4/19
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/1/1 

وحتى 2017/8/2 ورغم �خطاره يف 2017/4/19 ميتنع عن �ل�سد�د 
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��الن��ك��م  �إع����ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�سابعة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  2.30م  �ل�ساعة    2016/9/17
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة 
ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل 

لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1536
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ بالل �أحمد عالء �لدين ، �سوري  �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف �لزبد�ين للمفرو�سات ، مبوجب رخ�سة  
تعديالت   - �جلن�سية  �سوري   ، �لطحلي  نادر  �سهري  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   )514224( رقم 
�خرى : تنازل مالك �لرخ�سة لخر وتغيري ��سم �لتجاري من )�لزبد�ين للمفرو�سات( 

�إىل )�لرمال �لملا�سية للمفرو�سات(. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1535
�جلن�سية  بنغالية   ، �حمد  فاروق  خاتون  حمفوظه  �ل�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�س�ض �لبالغة 100%  يف لتي�ست للخط و�لر�سم ، 
مبوجب رخ�سة رقم )500500( وذلك �ىل �ل�سيد/ �سيدو حممد يو�سف تاد�تيل بر�مبييل 

، هندي �جلن�سية 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة لخر. 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
�ىل  بطلب  �لكربي   �حمد  حممد  �سالح  جوهر  �ملو�طن/  تقدم 
حمكمة بني يا�ض �لبتد�ئية- ق�سم �لتوثيقات بتغيري ��سمه من 

)جوهر( �ىل) جابر (  
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر �لعالن.
حنان جمعة ال�صعدي   - كاتب عدل 

عبد الإله املتني  - قا�صي اإبتدائي          

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

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

  ال�صماء           
ب��اأن �ملدعوى/ عبد�هلل حميد  ر�أ���ض �خليمة  تعلن د�ئ��رة حماكم 
حمد �سيف �ملزروعي ، طالبا تغيري �ملقطع �لأول ل�سم �بنته من 
عائ�سة    / �لتغيري  بعد  ��سمها  ليكون   ، )عائ�سة(  �ىل  )جن��الء( 

عبد�هلل حميد حمد �سيف �ملزروعي   
و�ن من له م�سلحة يف �لعرت��ض �ن يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
ر�أ�ض  �م��ام ق�سم �ل�سهاد�ت يف حمكمة  يوما من تاريخ �لع��الن 

�خليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                 عمرو ال�صعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف  الق�صية  رقم 619 ل�صنة  2017 جتاري جزئي - ابوظبي 

�إىل �ملدعي عليها : �جلوكر �لأول للنقليات �لعامة 
حيث قررت حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لد�ئرة  �لتجارية �جلزئية �خلام�سة بندبنا خبري� ح�سابيا يف 

�لدعوى �ملذكورة �أعاله �ملرفوعة من / �سليمان حممد �أحمد �لفز�ري 
حيث �قامت �ملدعية �لدعوى �ملذكورة �أعاله عليها يطالبونكم فيها مبطالبة مالية مببلغ 18.000 
درهم )ثمانية ع�سر �لف درهما( ، لذ� يقت�سي ح�سوركم �جتماع �خلربة �لذي �سيعقد يف مكتب �خلبري 
�ل�سادة/ ��سعد عبا�ض و�سركاه ، �لكائن باإمارة �بوظبي ، جزيرة �لرمي - بناية �أدك�ض تاور �لطابق 35 
مكتب رقم 3505 )تليفون 026285650 فاك�ض 026282655( ، وذلك يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف 
�سباحا )9.30 �ض ( يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/9/20 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ويف حال 

تخلفكم عن �حل�سور �أو �إر�سال وكيل عنكم ف�سوف تبا�سر �خلربة  �أعمالها يف غيابكم. 
اخلبري احل�صابي املنتدب بالدعوى  
اأ�صعد زهري �صعدو عبا�س                 

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
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الدعوى رقم 2016/2150 جتاري كلي ابوظبي 

�ملدعي : بنك �بوظبي �لوطني 
�ملدعي عليهم : �سركة هيكتار �لعاملية للنقليات �لعامة - ذ م م 

�سركة هيكتار �لعاملية للنقليات �لعامة - ذ م م ، علي حم�سن ها�سم حممد �جلنيبي 
يرجى �لعلم بان بنك �بوظبي �لوطني قد رفع �سدكم �لدعوى رقم 2016/2150 
 2017/9/20 �لربعاء  يوم  خربة  �جتماع  ح�سور  �أرجو  لذ�  �بوظبي  كلي  جتاري 
�ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يف مقر �خلبري �لكائن يف دبي �أبوهيل بجو�ر حمطة 
مرتو �لقيادة بناية �آر كي �إم مكتب 5 �مليز�نني هاتف : 0505257979  لتقدمي ما 

لديكم من م�ستند�ت تعزز دفاعكم.  
اخلبري امل�صريف   
حممد مطر �صليم                  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
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اإعالن حكم بالن�صر    
2017/33  جتاري جزئي

�ملدعي :�سركة منار �لعمر�ن لتجارة وتاأجري �ل�سقالت  �حلديدية ، �جلن�سية :      ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - ر�أ�ض 
 �خليمة - �سارع حممد بن �سامل - بناية �لعبدويل - �لطابق �لثالث - مكتب 16 ، رقم �لهاتف : 97172229465+ 
�لعنو�ن   ،        : ، �جلن�سية  م  م  ذ  �لبناء -  مل��ق��اولت  �لعاملية  �ل��ي��اء  �لأل���ف �ىل  : م��ن  �مل��دع��ي عليه  �إىل 
 : �لهاتف  رق��م   ، �ل�سمنت  م�سنع  ب��ج��و�ر   - �سيف  �حمد  ملك   - �ملعال  فلج   - �ل�سارقة    - �لإم����ار�ت   :

 +9710565096667
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/8/21  �حلكم �لتايل: 

حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغا ماليا مقد�ره )192019.54( مائة و�ثنان 
�قامة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، فل�سا   54 و  درهما  ع�سر  وت�سعة  �لفا  وت�سعون 

�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مها بامل�ساريف ومبلغ مائة درهم �تعاب حماماة. 
�سدر يف 2017/8/21 

حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذ� �مليعاد 
دون �لطعن على �حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه

 رئي�س ق�صم الت�صجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعالن ن�صرا        

�إىل �ملدعي عليه /�ل�سيخ حمد بن ماجد بن �سقر 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ �أحمد حممد عبيد م�سعود 

قد �أقام �سدكم دعوى �يجارية بالرقم 2017/88  تنفيذ لدى جلنة ف�ض  �ملنازعات 
�ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا �أو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ �لإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة 

�سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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 اعـــــــالن       

�ل�سيد/   : خورفكان   و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�أحمد خليفه �حلو�سني - �جلن�سية : �لإم��ار�ت - وطلب �لت�سديق على حمرر  �إ�سماعيل 
ن�ساط   ، �ل��ت��ج��اري خم��زن منرية  �ل���س��م  100% يف  �لبالغة  )ت��ن��ازل(  يف ح�سته  يت�سمن 
�لتنمية �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية  د�ئ��رة  ، و�ملرخ�ض من  �لرخ�سة بقالة 
�ىل  بخورفكان   �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   1990/6/21 بتاريخ  �ل�سادر   140561 رقم 
�لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - �لهند   : �جلن�سية   ، حمزه  كانات  كوجيني  �ل�سيد/ 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/5849   

�ملنذرة : ميثاء �سعد ربيع بن �سعد �ل�سويدي 
�ملنذر �ليه : مو�سى عبد�هلل م�سبح  )جمهول حمل �لقامة( 

تنبه �ملنذرة �ملنذر �ليه باملبادرة ب�سرعة �سد�د قيمة �ملطالبة �لبالغة قيمتها 222.000 
درهم )مئتان �ثنان وع�سرون �لف درهم( عبارة عن �سيكان �سيك بالرقم 344959 بقيمة 
 214.000 بقيمة   410053 رقم  و�ل�سيك  �ل��دويل  �لتجاري  �لبنك  على  م�سحوب   8000
درهم م�سحوبة على م�سرف �بوظبي �ل�سالمي وذلك يف مدة �ق�ساها خم�سة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر . ويف حال عدم �ل�سد�د �ستقوم �ملنذرة باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونية �سد �ملنذر �ليه ل�سرتد�د قيمة �ملطالبة. 
  الكاتب العدل

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/326  نزاع تعيني خربة جتاري                      
قانونا  �ق�سام )وميثلها  ومتجر  ماركت  �سوبر  مارت  ئي  �ملتنازع �سده/1-   �ىل 
/ ر�جي�ض �سريات د�مود�ر�ن - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع/  مزرعة 
�جلزيرة للدو�جن - �ض ذ م م وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه  قد �قام عليك 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق 
2017/9/18  �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �مل�سلح  لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

الت�صويات الودية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1858  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �إ�ستياق �أحمد مالك عابد ح�سني - جمهول حمل �لقامة مبا 
 �ن �ملدعي/ �سركة جمموعة �لإمار�ت لالت�سالت - جمموعة �لإمار�ت - �ض م ع  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
و�لفائدة  12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   37.736.64(
تاريخ  �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة    2017/9/19
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
ق�صم التنفيذ

اخطاردفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 69 ل�صنة 2017 
�إىل �ملحكوم عليه / يو�سف عيد يو�سف حمبوب 

بحقكم  ��سدرت  قد  �لبتد�ئية  �لحتادية  كلباء  حمكمة  ب��اأن  لديكم  معلوما  ليكن 
حكما بالز�م بدفع مبلغ وقدره 466477 درهم 

ل�سالح �ملحكوم له / بنك �م �لقيوين �لوطني �ض م ع  بوكالة �ملحامني خالد كلندرو 
و�سجل  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  ق��د  ل��ه  �ملحكوم  �ن  وحيث   - �حل��م��ادي  حممد 
بالرقم �مل�سار �ليه �أعاله لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ 
�ليوم �لتايل للن�سر ، ويف  حال تخلفك عن �حل�سور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان 

�ملحكمة �ستبا�سر نظر �لق�سية يف غيابك. 
 قلم التنفيذ - حف�صه حممد النهم 
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية          

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية  

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 الدعوى 2016/205   جتاري جزئي

�سد �ملدعي عليه / حممد �أ�سرف جوند�ل 
�ملقامة من / بنك �أم �لقيوين - �ض م ع   

مبا �ن هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة �م �لقيوين �لبتد�ئية  حتت رقم  2016/205 
جتاري جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�سور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�سو�ض  م   1992 ل�سنة  �لثبات  قانون 
�ملو�سح  �لعنو�ن  على  �سيعقد يف مقر مكتبنا  و�ل��ذي  قانونا  �و من ميثلكم  �جتماع خربة 
�دناه وذلك يوم �لحد  �ملو�فق 2017/9/17  يف متام �ل�ساعة 30 : 11 �سباحا ،  ويرجى منكم 

�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04  -  فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

رقم 2017/64  نزاع تعيني خربة مدين
�ىل �ملدعي عليها )�سركة �إ�ستار لالأ�سمنت( 

حيث �ن �ملدعي )عالء �لدين حممد حمدي حممد( 
�لدعوى  �حالة  مت  �نه  وحيث   ، مدين(  خربة  عيني  نز�ع   2017/64( رقم  �لدعوى  �سدكم  �قام  قد 
�ىل �خلبري �حل�سابي/ علي عبد�هلل �سلطان �ملرزوقي / ذ� يتوجب عليكم �حل�سور لجتماع �خلربة 
�حل�سابية يف �لدعوى وذلك يف متام �ل�ساعة �لو�حدة من ظهر يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/9/21 يف مقر 
مكتب �خلبري �لكائن باإمارة دبي ، بجو�ر مركز �أبوهيل ، بناية �لفاميد )مقابل كنتاكي( �ملحل �خللفي،   
 ،  04/2650665 هاتف  قانونيون(  حما�سبون  �ملحيط  )موؤ�س�سة   )201( رقم  مكتب   ، �لثاين  �لطابق 
فاك�ض رقم 04/2650645 ، وعليه يرجى �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي كافة ما لديكم من 

م�ستند�ت ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم �مل�سي يف �إجر�ء�ت �خلربة �حل�سابية يف �لدعوى(

اخلبري احل�صابي املكلف يف الدعوى 
علي عبداهلل �صلطان املرزوقي   

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

     اإعالن مدعي عليها بالن�صر
�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       

يف  الدعوى رقم 2017/3620 مدين جزئي
�ىل �ملدعى عليها / �أنو�ر �ل�سرق �لو�سط للمنتجات �ل�ساحية 

حيث �ن �ملدعيني / 1- عبد�هلل حممد ح�سني �إمار�تية �جلن�سية 
2- جنالء عبد�لرقيب �وي�ض �لغوري - مينية �جلن�سية 

عليها  �ملدعي  بالز�م  فيها  ، يطالب  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  �قام عليك لدى هذه 
ب�سد�د مبلغ وقدره )95.153 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى 

وحتى �ل�سد�د �لتام ، بال�سافة للر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وعليه يقت�سي ح�سورك �أمام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لثالثة( قاعة رقم )152( يف 
�لدعوى  يوم 2017/10/10 وذلك لالجابة على  و�لن�سف من �سباح  �لثامنة  �ل�ساعة  متام 
�إر�سال وكيل عنك يف  وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و عدم 
�لوقت �ملحدد  فان �ملحكمة  �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك.   حرر بتاريخ : 2017/9/5 م 
  قلم الكتاب      

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 لدى حمكمة ال�صارقة البتدائية - املوقرة 

ال�صيد �صعادة/ رئي�س املحكمة البتدائية  املوقر 
�ملنذر / بنك �أم �لقيوين �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامني / خالد كلندر وحممد �حلمادي 

�ملنذر �ليه / جميد مرت�سى ب�سحوده بور - �ير�ين �جلن�سية  - عنو�نه : �إمارة �ل�سارقة - �سارع �ملدينة - بناية �ملدينة - �سقة 
رقم 106 - بالقرب من معر�ض �ل�سيار�ت - هاتف متحرك رقم : 0507152121 - 063580306 

- يخطر �لبنك �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د كامل مبلغ �ملديونية �ملرت�سدة يف ذمته و�لبالغ قدرها  49.600.22 )ت�سعة و�ربعون 
�لف و�ستمائة درهم و�ثنان وع�سرون فل�سا( بال�سافة �ىل ما يرتتب عنه من ر�سوم وفو�ئد تاأخريية وذلك يف موعد �ق�ساه 
��سبوعني من تاريخ ت�سلمكم �لنذ�ر حتى ل يقوم �لبنك �ملنذر باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية مبو�جهة �ملنذر �ليه 
لتح�سيل �ملبالغ �مل�سغولة بذمة �لخري ل�سالح �لبنك �ملنذر �ىل جانب �لفو�ئد حتى �ل�سد�د �لتام مع حتميل �ملنذر �ليه جميع 

ما قد ين�ساأ عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
- و�ي�سا يخطر �لبنك �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة حتويل �لر�تب �ل�سهري من جهة �لعمل مبا�سرة �ىل �لبنك �ملنذر خالل مدة 
�ق�ساه ��سبوعني من تاريخ ت�سلمكم �لنذ�ر ويف تعذر حتويل �لر�تب �ىل �لبنك �ملنذر فريجى �لعمل على حتويل مديونيتكم 

�ىل بنك �خر وذلك خالل موعد �ق�ساه ��سبوعني من تاريخ ت�سلمكم �لنذ�ر. 
بالوكالة عن البنك املنذر 
احلقوق الدولية - حمامون وم�صت�صارون قانونيون
املحاميان / خالد كلندر وحممد احلمادي   

طلب اإنذار عديل بالن�صر 
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

تبليغ حكم بالن�صر
يف الدعوى رقم 2016/1064 مدين )جزئي)

�ىل �ملحكوم عليه :  فهد �إبر�هيم عبد�هلل ح�سن / �إمارة دبي - ديرة - �سارع عود �ملطينة - فيال رقم 17 - بجو�ر 
�يزي مار�ت �سوبر ماركت - هاتف رقم /047052219 - متحرك / 0509913233 ، فاك�ض  رقم / 042612449  

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2017/1/11 م  
قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 

ل�سالح : �لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع 
بالتايل : حكمت �ملحكمة : - بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 313413.25 درهم و�لزمته فائدة 
قانونية قدرها 5% على ��سل �لدين من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2016/5/11 وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم 

و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�ست ما جاوز ذلك من طالبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ

حرر بتاريخ : 2017/3/8

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
انذار عديل بالن�صر

 رقم 2017/6117 
�ملنذر : عبد �لبا�سط طاهر ��سفاق بوكالة �ملحامية/ �ساره �ساه بيك �لبلو�سي 

�ملنذر �ليه : �سركة �سي تي بي لاللو�ن - �ض ذم م - جمهول حمل �لقامة 
ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليها - ب�سرورة �سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �ملرت�كمة لديكم و�لتي تقدر 
مببلغ 20000 درهم على �ن يتم �ل�سد�د خالل )ثالثون يوما( وذلك تنفيذ� لحكام �لقانون 
رقم 33 ل�سنة 2008 �ملعدلة فيه لحكام �لقانون رقم 26 ل�سنة 2007 وح�سب ن�سو�ض �لو�د 
�أ بلزوم �ل�سد�د و�إذ� مل يتم �ل�سد�د خالل �ملدة �لقانونية )ثالثون  26.25 �لبند 1 �لفقرة 
�لج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �ىل  �مل��ن��ذر  فيها  �سي�سطر  عندها  بالن�سر  �لع���الن  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا( 
�لقانونية �سدكم للمطالبة بالخالء مع �سد�د �مل�ستحقات �ليجارية وما ي�ستجد عليها من 
�إيجار�ت حتى �لخالء �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ور�سوم �لنذ�ر �لعديل مع �لز�مكم باعادة 

�ملاأجور �ىل حالته �لتي كان عليها وقت �ل�ستئجار.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
انذار عديل بالن�صر

 رقم 2017/6158 
املنذر : حممد جمال حممد خليفة �سقر �ملري - �إمار�تي �جلن�سية 

 عنو�نه / �إمارة دبي - �لقوز 1 - �سارع �مليد�ن - مركز خلفان �لتجاري - �لدور �لأول - مكتب 122 - ت/ 04-3806882 
بوكالة / مكتب �لدكتور جمال �ملري للمحاماة و�خلدمات �لقانونية  

�ملنذر �ليه / �أمري من�سور �إبر�هيم �إبر�هيم - هندي �جلن�سية  - عنو�نه / �إمارة عجمان - �لر��سدية - منزل 305  
بالقرب من بناية �ل�سروبا - �لهاتف ت / 0507990336 - �ض ب : 14979 

املو�شوع : اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )90( �سادر من  �ل�سيك  �سد�د مبلغ  ب�سرورة  للتنبيه عليه  �لعديل  �لن��ذ�ر  بهذ�  �ليه  �ملنذر  �ىل  �ملنذر  يتوجه 
�إمار�تي ل غري( وذلك خالل مهلة  بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني وق��دره )70.000(دره���م )فقط �سبعون �لف درهم 
�ق�ساها )15( يوم من تاريخ �إعالنه بهذ� �لنذ�ر ويف  حالة عدم ��ستجابة �ملنذر �ليه لتنفيذ م�سمون ما ورد بالنذ�ر 
�ملوثق لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2017/8/8 برقم حمرر )2017/1/175191( ف�سوف يقوم �ملنذر باتخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقه وذلك عن طريق �للجوء �ىل �جلهات �لق�سائية للح�سول على حكم بالز�م 
بكافة  �ليه  �ملنذر  �ل��ز�م  مع  عنه  �ملنا�سب  و�لتعوي�ض  �لقانونية  للفو�ئد  بال�سافة  �ملذكور  �ملبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر 

�لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية مع �لتعوي�ض �ملنا�سب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر

 رقم 2017/6234 
�ملخطر : �أوغايل بلي�سينج �يكود�كبو - بوكالة �ملحاميه/ �ساره �ساه بيك �لبلو�سي 

�ملخطر �ليه : حممد علي ر��سد �ل�سو�لح �ل�سحي - جمهول حمل �لقامة 
ي�����ن�����ذر �مل����خ����ط����ر - �مل����خ����ط����ر �ل�����ي�����ه - ب�����������س�����رورة �������س������د�د ق����ي����م����ة �ل���������س����ي����ك رق����م 
)244848902720121018840276015( �مل�ستحق لديكم مببلغ 80000 درهم و�ملرتد دون 
بيع  نظري  حرر  و�ل��ذي   2017/2/11 بتاريخ  �لول  �خلليج  بنك  على  و�مل�سحوب  �سرف 
�مل��و�د رقمى  تنفيذ� لحكام  وذل��ك  �أي��ام(  �ل�سد�د خ��الل )7  يتم  �ن  �سيارة جاجو�ر على 
144.143 من قانون �ملعامالت �ملدينة و�إذ� مل يتم �ل�سد�د خالل �ملدة �لقانونية )7 �يام( 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �ملخطر  �سي�سطر  عندها  بالن�سر  �لع��الن  تاريخ  من 
�سدكم للمطالبة ب�سد�د قيمة �ل�سيك وما ي�ستجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ 

�حلكم و�لر�سوم و�مل�ساريف.    
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر

 رقم 2017/6161 
املنذر : منري �حمد و��سم وىل حممد - باك�ستاين �جلن�سية 

عنو�نه / �إمارة دبي - �لقوز 1 - �سارع �مليد�ن - مركز خلفان �لتجاري - �لدور �لأول - مكتب 122 ، ت / 04-3806882 
- بوكالة / مكتب �لدكتور جمال �ملري للمحاماة و�خلدمات �لقانونية  

�ملنذر �ليه : �سيد جاويد ح�سني �ساه - كندي �جلن�سية  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ملمزر - مكتب رقم 303 - ملك 
�سلطان مر�د على �جلوكر - ت : 0508742103 - �لهاتف / ت : - 046755540 - �ض ب 13153 

املو�شوع : اإنذار عديل بالن�شر 
يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليه بهذ� �لنذ�ر �لعديل للتنبيه عليه ب�سرورة �سد�د مبلغ �ل�سيكني �أرقام )422.423( �سادرة 
من بنك �لعربي  �ملتحد مببلغ �جمايل وقدره )966.144(دره��م )فقط ت�سعمائة و�ستة و�ستون �لف ومائة و�ربعة 
و�ربعون درهم �إمار�تي ل غري( وذلك خالل مهلة �ق�ساها )15( يوم من تاريخ �إعالنه بهذ� �لنذ�ر ويف  حالة عدم 
��ستجابة �ملنذر �ليه لتنفيذ م�سمون ما ورد بالنذ�ر �ملوثق لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2017/8/8 برقم حمرر 
وذلك عن طريق  �لكفيلة بحفظ حقه  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �ملنذر  يقوم  ف�سوف   )2017/1/175201(
�للجوء �ىل �جلهات �لق�سائية للح�سول على حكم بالز�م �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور بال�سافة للفو�ئد �لقانونية 

و�لتعوي�ض �ملنا�سب عنه مع �لز�م �ملنذر �ليه بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية مع �لتعوي�ض �ملنا�سب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
انذار عديل بالن�صر

 رقم 2017/6239 
�ملنذره : علياء عبد�لرحيم �حمد عبد�هلل 

�ملنذر �ليها : زيد �حمد حم�سن �ملفلحي �حلارثي 
�ملو�سوع / �نذ�ر وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 541.468 درهم 

)خم�سمائة وو�حد و�ربعون �لف و�ربعمائة وثمانية و�ستون درهم(
وعليه فاننا ننذركم ونكلفكم ب�سرعة �لوفاء للمنذر مببلغ 541.468 �ملرت�سد يف ذمتكم 
ل�سالح �ملنذرة ، وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخه ، ويف حال �متناعكم فاننا �سنقوم 
باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم و�للجوء �ىل �جلهاتب �ملعنية و�لق�ساء للمطالبة 

بالز�مكم ب�سد�د ذلك �ملبلغ ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

�ىل �ملدعي عليه/ �سبوتلي�ض ميد خلدمات �لتنظيف - �ض ذ م م   
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�سة  2017/9/19 �ل�ساعة 8.30 

م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�سور  �ملحكمة  وكلفتكم 
�سوف  تخلفكم  و�مل�ساريف ويف حال  �لر�سوم  �ىل  بال�سافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 

ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري )مع تق�سري مدة �لإعالن(.  
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
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��سم �ملدعي
 �نابيل كا�سويون فيد�لون
ماريا يف لوريل �لون�سي 

�بريل رو�سي فيد�لون بنيد� 
لريما جابا�ض �سافلور 

كري�ستني ماري بوكاريلي برييدو
يف �ندر�دي فرنانديز

لفلني ديريت جر�سيا 

 مبلغ �ملطالبة        
 14694 درهم + تذكرة  �لعودة 
12132 درهم + تذكرة  �لعودة 
12380 درهم + تذكرة  �لعودة 
12564 درهم + تذكرة  �لعودة 
12884 درهم + تذكرة  �لعودة 
13849 درهم + تذكرة  �لعودة 
10878 درهم + تذكرة  �لعودة 
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العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1736  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- جميل كباره جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فرع موؤ�س�سة 
�سامل بن عبد�لعزيز �لقحطاين لتجارة �ل�سيار�ت وميثله : خالد ��سماعيل عبد�لعزيز 
حممد �لزرعوين -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
مت�سامنني مبلغ وقدره )35.488.764 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف مع �لفائدة �لقانونية 
12% من �لر�سوم وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/9/25  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3009  جتاري جزئي              

�ن  �ب��ر�ر �حمد منظور �حمد  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�ملري  �سقر  خليفة  حممد  جمال   : وميثله  خليفة  حممد  جمال  حممد  �ملدعي/ 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �لطالب يد�ين �ملقدم �سد مببلغ 18600  -  قد 
ف��ي��م��ا بينهما.    ل��ت��ع��ام��الت جت��اري��ة مت��ت  ���س��ي��ك��ات نتيجة   4 دره����م مب��وج��ب ع���دد 
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/9/19  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

)علما بان �لدعوى قد �حالة للد�ئرة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2955  جتاري جزئي              

�ن  �لقامة مبا  �لبو�سعيدي  جمهول حمل  1- علي  حممد علي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ د�ر �لتمويل �ل�سالمي - �ض م خ وميثله : �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي   
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ    من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   142.832.46(
رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/9/20  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2821  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �لأر�ض خلدمات تخلي�ض �ملعامالت - جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ تيالين كوماري بر�دي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
و�مل�ساريف.    و�لر�سوم   - دره��م   33000 /= وق��دره  �ملطالبة   ومو�سوعها 
�ل�ساعة 8.30  �ملو�فق  2017/10/3    �لثالثاء    وح��ددت لها جل�سة يوم 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  )علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل 

�ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2481  جتاري جزئي              

�لقامة  �لهند�سية  جمهول حمل  / 1-ج��وزي لال�ست�سار�ت  �ملدعي عليه  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ �آفاق للت�سميم �لد�خلي - �ض ذ م م وميثله : �سمري حليم كنعان   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)212153 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ   
�ملو�فق   ي��وم �خلمي�ض   �ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق  وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة    2017/10/19
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2676  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- جمال �لدين مب�سر علي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام  م    قد  م  ذ  - �ض  للدعاية و�لع��الن  �نرتنا�سيونال  ��سرتينغ�ض  �ملدعي/ 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د 
مبلغ 23957 دره��م و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم �لربعاء  
�ملو�فق  2017/9/27  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2138  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- عمرو �ر عمرو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ حممد 
بدر �سامل �لبد�رين وميثله : خالد ��سماعيل عبد�لعزيز حممد �لزرعوين -  قد �أقام 
 440000.( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
وحتى   2016/9/1 من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول  و  �ل��ت��ام   �ل�سد�د 
�خلمي�ض  �ملو�فق  2017/9/28  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل )علما بانه مت �حالة �لدعوى 

�ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1787  جتاري كلي               

�مانا   فينكاتر  2-�ساتي�سا  جاجاناث  كومبا�سي  �ساتي�سا  1-مامتا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
 : دبي وميثله  فرع   - �لوطني  �لفجرية  بنك  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمهويل حمل 
علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   2217872.28( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/10/12  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1185  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- عبد�هلل عبد �لرحيم �لفهيم ب�سفته �سريكا  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ جمموعة �ساره �لقاب�سة - فرع دبي وميثله : عبد�للطيف حممد �أبوبكر 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  ب�سحة ونفاذ �مل�ستند �ملوقع من  �حمد �حلمادي قد 
لكامل �حل�س�ض  �ملالكني  �ل�سركاء  بو�سفهم  �ل�ساد�ض  �لأول وحتى  عليهم من  �ملدعي 
درهم )ثالثة ماليني   3.000.00 ر�أ�سمالها  و�لبالغ  �ل�سابعة  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  يف 
درهم( مع حتميل �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/2  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1579  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- رينتال �سوليو�سنز �آند �سريفي�سيز - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ نورثربيج - ميدل �ي�ست - م م ح وميثله : حممد �سالح 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  باحلكم  حممد �حمد �لهاجري   قد 
�ملحاماة.    �ت��ع��اب  وم��ق��اب��ل  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  �حل��ق  وتثبيت  �حل��ج��ز  ب�سحة 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/9/20  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
�أيام على �لأقل  لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1813  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- مانري�سى كاثلني روز  2- حممد علي �ساجاد حممد علي 
ر�سيد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة قطر للتاأمني وميثله : حممد 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �مل��رزوق��ي    حممود علي حممود 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   69754( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
لها جل�سة  �ل��ت��ام.  وح��ددت  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  م��ن   و�لفائدة %12  �ملحاماة 
 Ch2.D.18 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �مل��و�ف��ق  2017/9/18   �لثنني   ي��وم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/13  ا�صتئناف جتاري   

�ن  �مل�ستاأنف �سده/ 1-نيهاز دو�سا  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�مل�ستاأنف /فادي حممد خمل�ض �سومل   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�سادر بالدعوى رقم  2016/616 جتاري جزئي بتاريخ 2017/1/3    
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/10/1  �ل�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/746  ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- ملتي لينك �ستار للتجارة - ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /ف��ادي  �سومل قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 
بتاريخ  كلي   رق��م  2015/1061 جت��اري  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  �حلكم 
  2017/10/1 �مل��و�ف��ق  �لح���د   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/5/19
ch2.E.23 وعليه يقت�سي  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  �و  ح�����س��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/687  ا�صتئناف مدين   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة �لربق �لالمع ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات - 
ل�ساحبها / �سهباز �حمد نزير �حمد - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
/�سركة �ل�سعفار �لوطنية للمقاولت - ذ م م وميثله : عبد�لرحمن ح�سن 
 2016/1938  : رقم  بالدعوى  �ل�سادر  ��ستاأنف  �حلكم  قد  �ملطوع    حممد 
مدين جزئي وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/9  �ل�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/950   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �ملريخ �مللكي لنقل �لركاب بال�سيار�ت �لفخمة 
�لتنفيذ/يا�سني بن  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���ض   -
عبد�لعزيز  ��سماعيل  خالد   : وميثله  �لهو�ساوي  يو�سف  بن  عبد�لرز�ق 
�أق��ام عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية �مل��ذك��ورة �عاله  حممد �ل��زرع��وين   قد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )84998( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2357   تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- م��اج��د حم��م��د رب��ي��ع حم���ب  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عزت عمر �حلديدي كرية  قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )131509( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                        �ىل �ملدعي عليه/ مقهي ومطعم كيلبي - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/10/5 �ل�ساعة : 8.30 

وكلفتكم �ملحكمة باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�لر�سوم  �ىل  بال�سافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

و�مل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري.

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 8215/2017/13 
 8216/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 رجاء تو�سيف �حمد �ق�ساد خان

ديباك ر�ج بهات 

مبلغ �ملطالبة
19087 درهم + تذكرة �لعودة 
19153  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
    مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       
يف  الدعوى رقم 2017/1881 جتاري كلي ال�صارقة 

اإعادة اإعالن املدعي عليهما بت�صحيح �صكل الدعوى
�ىل �ملدعى عليهما / 2- �سركة �لو�حة �أوفر�سيز �آند - ذم م  ،

           3-�سركة �لو�حة موزمبيق لتكرير �لزيوت - ذ م م  
حيث �ن �ملدعيتان / 1- موؤ�س�سة د�نات �ملا�سية 2- موؤ�س�سة نبيل حممد عبيد �ملنهايل �لتجارية 
قد �قامتا عليكما �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله لدى هذه �ملحكمة ، وحيث �نه بجل�سة 2017/7/4 
م قدم وكيل �ملدعيتان لئحة بت�سحيح �سكل �لدعوى بتعديل ��سم �ملدعي عليها �لثانية - ح�سب 
متام  يف  �لثانية(  �لكلية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك  �عاله.   �لو�رد 
�ل�سعة �لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم 2017/9/26 م ذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و عدم �إر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك. 
  قلم الكتاب      

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

 اعـــــــالن       
�ملرجع  2017/10 ك.ع.�ض

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
يت�سمن  �لت�سديق علي حمرر  -  طلب  �لبدو�وي  �سرحان  ح�سن عبد�هلل ح�سن 
�ل��دي��رة   �ملرخ�سة من د�ئرة  : تنازل عن رخ�سة يف �ل�سم �لتجاري : ك��ر�ج �بن 
�لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم �مللف  49279  و�مل�سجل لدى غرفة جتارة 
و�سناعة عجمان برقم )41304(   �ىل �ل�سيد/ علي عبيد �سامل �سعيد �لكعبي - 
�جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق 
تاريخ  ��سبوعني من  �نق�ساء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�ساأن يف  ذوي  �لتوقيعات  على  

ن�سر هذ� �لعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن بيع  مزاد علني بالن�صر  للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم 2011/342  تنفيذ مدين 

طالب �لتنفيذ: بلفيندر �سينغ �ساهني �أمريك �سينغ �ساهني 
عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية لوتاه - بجو�ر معار�ض �سيار�ت �لكندي - بناية �ملازد� �سو روم - طابق 

�مليز�نني - مكتب رقم )7( 
�ملنفذ �سده :  �أفروزي عامل لريا حمبوب عامل لري  و�آخرون 

عنو�نه : �إمارة �ل�سارقة �سارع �لكورني�ض على كفالة لنتا�ض �لتجارية بالر�ساد 
�نه يف يوم �لحد  �ملو�فق 2017/9/17  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيباع باملز�د 

�لعلني �ملمتلكات �خلا�سة باأفروزي عامل لريا حمبوب لري 
�لكائن مبنطقة �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت. 

وعلى �لر�غبني يف �ل�سر�ء �لتو�جد بديو�ن �ملحكمة يف �لتاريخ و�ملوعد �ملحددين �أعاله لالنتقال مع جلنة �لبيع �ىل 
مكان �ملال �ملقرر بيعه وكل من له �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل موعد 

�لبيع �ملذكور ، وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات.  
ح�سة �ملنفذ �سده �لدفرتية يف �سركة �جيال هولدجن وهي ��سهم �فروزي عامل لريا حمبوب عامل  لري عددها 40 
�سهم بقيمة 4000 درهم وفقا لل�سهادة �لو�ردة من �سلطة �ملنطقة �حلرة بجبل على و�لقيمة �ل�سوقية للح�س�ض 

ت�ساوي �سفر  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن بيع  مزاد علني بالن�صر  للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم 2011/342  تنفيذ مدين 
طالب �لتنفيذ: بلفيندر �سينغ �ساهني �أمريك �سينغ �ساهني 

عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية لوتاه - بجو�ر معار�ض �سيار�ت �لكندي - بناية �ملازد� �سو روم - طابق 
�مليز�نني - مكتب رقم )7( 

�ملنفذ �سده :  في�سل رحيم �سابا عبد�لهادي �سابا  و�آخرون 
عنو�نه : �إمارة �ل�سارقة �سارع �لكورني�ض على كفالة لنتا�ض �لتجارية بالر�ساد 

�نه يف يوم �لحد  �ملو�فق 2017/9/17  �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيباع باملز�د 
�لعلني �ملمتلكات �خلا�سة في�سل رحيم �سابا عبد�لهادي �سابا 

�لكائن مبنطقة �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت . 
وعلى �لر�غبني يف �ل�سر�ء �لتو�جد بديو�ن �ملحكمة يف �لتاريخ و�ملوعد �ملحددين �أعاله لالنتقال مع جلنة �لبيع �ىل 
مكان �ملال �ملقرر بيعه وكل من له �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل موعد 

�لبيع �ملذكور ، وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات.  
ح�سة �ملنفذ �سده �لدفرتية يف �سركة �جيال هولدجن وهي في�سل رحيم �سابا عبد�لهادي �سابا  عددها 40 �سهم 
بقيمة 4000 درهم وفقا لل�سهادة �لو�ردة من �سلطة �ملنطقة �حلرة بجبل على و�لقيمة �ل�سوقية للح�س�ض ت�ساوي 

�سفر  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/428 جتاري كلي                                              

�إم��ار�ت��ي��ة  جمهويل حمل  �سركة   - ح   م  �ض  للمجوهر�ت  منوج  2-�سركة  �ملدخل/  ، �خل�سم  �ساه  ف�سنت  بلفي  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �أن �ملدعي / دهكن كي�سافجي كهيمجي هرجي وميثله : حكمت حممود فيا�ض - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/6/6 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ دهكن كي�سافجي كهيمجي هرجي 1 - بحل وت�سفية �سركة " �سركة 
جموهر�ت منوج �ض م ح �خل�سم �ملدخل يف �لدعوى للغاء رخ�ستها من �سلطة �ملنطقة �حلرة بجبل على و�نق�ساء غر�سها وتعيني 
�مل�سفي �ساحب �لدور يف �جلدول ليكون م�سفيا  قانونيا لها ، ليقوم بجرد كافة ��سولها ومالها من حقوق و�لتز�مات وعلى مدير 
�ل�سركة و�لقائمني على �د�رتها تقدمي كافة ح�سابات و�مو�ل ودفاتر و�سجالت �ل�سركة للم�سفي وعلى �لخري حترير قائمة مف�سلة 
�لتي  �ملبالغ  ي��ودع  و�ن   ، �لغري  ل��دى  ديونها  ي�ستويف  و�ن  ممتلكاتها  على  للمحافظة  يلزم  ما  بكل  يقوم  و�ن   ، و�لتز�ماتها  بامو�لها 
�ملحكمة  �ذن  �و عقار�ت بعد �حل�سول على  �لت�سفية وبيع ما لديها من منقولت  �ل�سركة حتت  �مل�سارف حل�ساب  �أحد  يح�سلها يف 
، كما عليه �خطار جميع د�ئني �ل�سركة �ن وجدو� بخطاب م�سجل بعلم �لو�سول ، على �ن ينجز �عمال �لت�سفية وفقا لحكام عقد 
تاأ�سي�ض �ل�سركة و�حكام �لقانون خالل مدة �ستة ��سهر تبد�أ من تاريخ ��ستالمه للمهمة على �ن تتحمل �ل�سركة م�ساريف �لت�سفية 
مبا فيها �تعاب �مل�سفي و�ن تتحمل �ملدعي عليها و�خل�سم �ملدخل ر�سوم �لدعوى وم�سروفاتها ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة وعلى �ملحكوم له ��ست�سد�ر �ل�سيغة �لتنفيذية للحكم بعد �نق�ساء مدة �ل�ستئناف �ملقررة قانونا. حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3106 عمايل جزئي                                                    

�ىل �ملحكوم عليه /1-  �سالون مارك كافايل للرجال - جمهول حمل �لقامة  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/8/13  يف �لدعوى 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �سيخو  �سبحي  عالء  ل�سالح/  �ع��اله  �ملذكورة 
للمدعي مبلغ 24917 درهم ، وبتذكرة �لعودة لوطنه عينا �و نقد� ما مل يلتحق 
و�مل�سروفات.   وبالر�سوم   ، �حلكم  ه��ذ�  تنفيذ  عند  �آخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى رقم 2017/1742 جتاري كلي                                                 

�ىل �ملدعي عليه/1- م�ض �ستيل �نرتنا�سيونال - �ض م ح  - جمهول حمل �لقامة مبا 
��ض تي �ي وميثله : حممود  �أن �ملدعي / كاردميري هادي�سيليك �سان يف تيك ليمتد 
بالعرت�ف  �مل��ط��ال��ب��ة   �ل��دع��وى ومو�سوعها  عليك  �أق���ام  ق��د  �ح��م��د   ع��ل��ي  ح�سني 
بالت�سديق على �حلكم �ل�سادر من بتاريخ 30 نوفمرب 2014 يف �لدعوى �لتحكيمية 
بالر�سوم  �ملدعي عليها مببلغ وقدره )727724 درهم(  و�ل��ز�م  رقم 300323/2015 
�مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة ي��وم �لرب���ع���اء   �ملو�فق   �ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف ومقابل 
2017/9/20  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/291  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- و�يدوول لالن�ساء�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/4/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
ت��وؤدي للمدعي  باأن  �ملدعى عليها  بالز�م  �عاله ل�سالح/ع�سام عبده حممد عبده 
نقد�  يقابلها  �و ما  ع��ودة �ىل وطنه عينا  وت��ذك��رة  دره��م  م��ق��د�ره )29456(  مبلغا 
بقيمة )2000 درهم( ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر وقت �لتنفيذ 
و�لزمت �ملدعي عليها �ملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي منها ورف�ست ما عد� 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7878  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل�سبلي  1-نيو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �لعامل قد  �ملدعي /منري �حلق فريد  �ن  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)16542 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175947311AE  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة م�����س��اء�   15.00 �ل�ساعة  �مل����و�ف����ق:2017/9/18 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
�سيكون  �حلكم  ف��اأن  تخلفك  ويف حالة  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�سوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8259  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  من�ساآت  �د�رة  خلدمات  1-�ل�سر�يا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ملدعي /ع��الء ح�سن �حمد ح�سن قد  �ن  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)11581 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB176361537AE  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة م�����س��اء�   15.00 �ل�ساعة  �مل����و�ف����ق:2017/9/18 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
�سيكون  �حلكم  ف��اأن  تخلفك  ويف حالة  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�سوري ، و�مرت بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8382  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ي عليه / 1-رب��ا���ض للتجارة �لعامة  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  ر����س��د خ��ان  �مل��دع��ي /عنايت ح�سني خ��ان حممد 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17355 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB176492406AE  وحددت لها جل�سة يوم 
�لثنني �ملو�فق:2017/9/18 �ل�ساعة 15.00 م�ساء� بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
�سيكون  �حلكم  ف��اأن  تخلفك  ويف حالة  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�سوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6555  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-��سدقاء �لنيل للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�بر�هيم حممد �حمد حممود �بوخطوة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)36708 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
�ل�سكوى:MB174784552AE/2017  وحددت  و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2017/9/20 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي���ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6810  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مقهى ريد كاربيت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

زينب �بر�هيم عبد �ل�سكور قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره���م   )3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)22482  عمالية 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�سكوى:mb171901254ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6507  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�سني  1-مي���ان   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ت�سري ح�سني مغل �مري ح�سني مغل قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)19239 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB171884653AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000(
�ل�����س��اع��ة 08.30 �ض  �مل������و�ف������ق:2017/10/10  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8177  عمايل جزئي
�مل��ب��اين جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ل��ف��اي��ة لتنظيف  �مل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حمد  ب�سري  �حمد  /كبري  �ملدعي  �ن 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)6373 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000( درهم 
جل�سة  لها  وحددت    AE175611760MB:ل�سكوى� يف  و�مل�ساريف  وبالر�سوم 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة م�ساء�   15.00 �ل�ساعة  �مل���و�ف���ق:2017/9/18  �لثنني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4403  عمايل جزئي
�لقامة  حم��ل  جمهول  �سقرة  �ب��و  ج��ر�ن��د  ومقهى  1-مطعم   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي /ط��ارق فهمي �ملهدى �سر�ره قد 
وقدره  وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)14741  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
  AE1727963819MB:ل�سكوى� و�مل�ساريف يف  وبالر�سوم  درهم   )1000(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم �ل��ث��الث��اء �مل������و�ف������ق:2017/9/26 �ل�����س��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7485  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ت�ض �م جي للو�ساطة �لتجارية جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /ليجو تونديل فارجي�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
ع��ودة مببلغ وق��دره )800(  مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)15718 دره��م( وتذكرة 
درهم وبالر�سوم و�مل�ساريف يف �ل�سكوى:AE175246684MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/9/18 �ل�ساعة 15.00 م�ساء� بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6880  عمايل جزئي
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  جورميه  �ستيفانو�ض  1-مطعم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  مينديز  لب���ار�  /�يليزيث  �مل��دع��ي 
درهم(   2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   6992.5( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB171101178AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/17 �ل�ساعة 08.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6889  عمايل جزئي
ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �ن��رت�ك��ت��ي��ف منطقة ح��رة  / 1-ك��ل��ي��ك  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�ستيفي جون لوب�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )92611 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف �لقانون رقم 8 ل�سنة 1980.  وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/9/21 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8240  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-طلعة زئي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد رم�سان حممد رفيق قد 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb176267550ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/294  عمايل كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-هووي تك يو �يه �ي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  مبا �ن �ملدعي /جري�ض يو�سف �سكر قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )1869229 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )7200 درهم( 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    LDA-16418:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�خلمي�ض �ملو�فق 2017/9/28 �ل�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6824  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  �لب�سائع  وتفريغ  حتميل  خلدمات  جاويد  1-م��ري   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ي����از ع��ل��ي ك���وه���اور ع��ل��ي ن����و�ز كوهاور 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
)15200 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb175112759ae:ل�سكوى�
2017/9/18 �ل�ساعة 15.00 م�ساء� بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مده �لعالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

     اإعادة مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/8180  عمايل جزئي

مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �لفنية  لالعمال  �ستار  1-تريبل   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �سليم عالم قد  �ملدعي /�سد�م فر�ج  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15385( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB176170137AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/9/20 �ل�ساعة 15.00 م�ساء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8053  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ي��ون��ك موديلز جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /

ممدوح عبد�خلالق عثمان �حلليق قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
وق��دره )2000  وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(  مب�ستحقات عمالية وقدرها )4500 
  AE176108909MB:رقم �ل�سكوى  يف  و�مل�ساريف  وبالر�سوم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/9/26 �ل�ساعة 08.30 �ض مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�سي 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5962  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سوفت برو لتجارة �للكرتونيات �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سيد  �حلميد  عبد  �ل�سيد  �حلميد  /ع��ب��د  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق���دره���ا)23.470.8  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
  MB173687327AE:مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
�ل�����س��اع��ة 08.30 �ض  �مل���������و�ف���������ق:2017/10/3  �ل���ث���الث���اء  ي����وم  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6925  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-��ستوديو �لعو�طف ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�ساري�سما �ندريا دولو كا�سينو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)39115  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح��ددت    MB175312772AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7524  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�م �م �م غلوبال لتجارة �ملو�د �لعازلة و�لو�قية �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /م��ع��ر�ج خ��ال��د م��ن��ور ح�سني ق��د �أق���ام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)18766.8 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB173593978AE وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/10/5 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فاأن  �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7677  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-زه����رة حلبون ل��ت��ج��ارة �خل�����س��ار و�ل��ف��و�ك��ه جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد عثمان رم�سان حممد �كرم قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)22830 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB175531615AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000(
�ل�����س��اع��ة 08.30 �ض  �مل������و�ف������ق:2017/10/5  �خل��م��ي�����ض  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7221  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ميليتي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  باتر� قد  باتر� بهاجيادهار  �ملدعي /ر�جن��ان  �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)47500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175473921AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7775  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديزرت روك للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /طارق و�سفي �لطاهر  �بر�هيم عبد�هلل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11288 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb175973760ae  وحددت لها 
لذ�  �لقا�سي  مبكتب  �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/9/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7671  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملحيط للديكور �لد�خلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد �سالح ح�سن علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   96000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB171023921AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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فروع االإمارات العربية املتحدة 
 الك�شوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�شتقل 

 لل�شنة املالية بتاريخ 31 دي�شمرب 2014
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2014

BANK MELLI IRAN 
بنــــك مّلــــي اإيــــران

تقرير املدقق القانوين امل�شتقل 
املعد ملديري بنك ملي اإيران

ك�شف املركز املايل كما هو يف 31 
دي�شمرب 2014

ك�شف االأرباح اأو اخل�شائر واالإيرادات ال�شاملة 
االأخرى ال�شنة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2014
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فروع االإمارات العربية املتحدة 
 الك�شوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�شتقل 

 لل�شنة املالية بتاريخ 31 دي�شمرب 2014
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2014

BANK MELLI IRAN 
بنــــك مّلــــي اإيــــران
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املال والأعمال

�صراكة بني اأبوظبي العاملي و لت�ض توك 
بيمنت لتعزيز البتكار يف التكنولوجيا املالية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �سوق �أبوظبي �لعاملي - �ملركز �ملايل �لدويل يف �أبوظبي - عن �سر�كة 
لتعزيز تطوير جمتمع  �إل تي بي  �لأمريكية  بيمنت  لت�ض توك  �سركة  مع 
يف  �ملالية  �خلدمات  تقدمي  يف  �لبتكار  جم��الت  ومنو  �ملالية  �لتكنولوجيا 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا عرب فتح وبناء �سبكات متكاملة للتو��سل 
و�لعاملية  و�لقليمية  �ملحلية  �ملالية  �لتكنولوجيا  جمتمعات  بني  و�لتفاعل 
�ملالية  �لتكنولوجيا  �أبرز رو�د �لبتكار يف  �أحد  �إل تي بي  يف �ملنطقة. وتعد 
حول �لعامل وتقدمي �لأدو�ت و�لنتائج �لبحثية للم�ساركني يف �لتكنولوجيا 
�لتو��سل وتطوير  �ملتخ�س�سة ميديكي لتفعيل  �ملالية من خالل من�ستها 
�ملجالت �لبتكارية يف �لقطاع �ملايل حيث عملت �ل�سركة على مد�ر �ل�سنو�ت 
�لأربع �ملا�سية يف تتبع �أكرث من 45 قطاعا مت�سل بالتكنولوجيا �ملالية.. 
�لو��سعة  �لغنية ومعرفتها  �ملتخ�س�سة وحمتوياتها  ت�ساركت خرب�تها  كما 
بقطاع �لتكنولوجيا �ملالية و�لبتكار يف �خلدمات �ملالية مع عدد كبري من 

�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لعاملية.
وقال �أميت جويل �ملوؤ�س�ض �مل�سارك و�ملدير �لتنفيذي ل�سركة �إل تي بي �ن 
�سوق �أبوظبي �لعاملي يعمل على �إطالق عدد من �ملبادر�ت �ملتميزة لتعزيز 
 -- �أمله  عن  معربا  �ملنطقة  يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  جمتمع  ومن��و  تطوير 
عرب هذه �ل�سر�كة و�تاحة �ملجالت �لو��سعة �لتي تقدمها من�ستنا �لعاملية 
و��سعة  �آف��اق  فتح  �ملالية ميديكي - يف  �لتكنولوجيا  و�ملتكاملة لالبتكار يف 
كحلقة  تعمل  من�ستنا  �ن  �ىل  لفتا  �ل�سوق  مع  �مل�سرتك  و�لعمل  للتعاون 
و�سل تفاعلية ومبتكرة بني �سركات �لتكنولوجيا �ملالية �لنا�سئة و�ملوؤ�س�سات 

�ملالية و�مل�ستثمرين وغريهم من �لأطر�ف �ملعنية حول �لعامل.
وقال نتطلع لأن ت�ساهم �سر�كاتنا مع �ملجتمعات �ملحلية يف دفع عجلة منو 

وتطور قطاع �لتكنولوجيا �ملالية يف �ملنطقة و�لعامل .
تنظيم �خلدمات  ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  تنج  ريت�سارد  قال  من جانبه 
�أبوظبي �لعاملي تتطلب عملية بناء جمتمع تفاعلي حيوي  �ملالية يف �سوق 
ومتكامل للتكنولوجيا �ملالية �يجاد جمالت تعاون و�سر�كات متعددة على 
�متد�د كل مرحلة مع كافة �لأطر�ف �ملعنية من �سركات نا�سئة وم�سارف 
وموؤ�س�سات مالية وم�سرعات �أعمال وم�ستثمرين وهيئات تنظيمية حملية 

وعاملية وغريهم من �جلهات .
�ملالية حر�سنا على تهيئة �لبيئة  و�أ�ساف نحن كمركز عاملي للتكنولوجيا 
�ملنا�سبة و�ملن�سة �ملميزة �لتي تتيح للم�ساركني يف �لتكنولوجيا �ملالية فر�ض 
�لبع�ض مبا ي�ساهم  و�ل��روؤى مع بع�سهم  �لأفكار  تبادل �خلرب�ت وت�سارك 
باملنطقة..  �مل��ايل  �لقطاع  يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  تطبيقات  منو  تعزيز  يف 
�إل تي بي ��سافة جديدة ملجموعة �سر�كاتنا  �أن ت�سكل �سر�كتنا مع  وناأمل 

�ل�سرت�تيجية �لر�مية لدعم جمتمعنا �ملتنامي للتكنولوجيا �ملالية .
يذكر �أن �لقدر�ت �لبحثية �لكبرية و�ل�سبكة �لعاملية �لو��سعة ملن�سة �سركة 
�ملن�سات  يف  و�مل�ساركني  �ملالية  �لتكنولوجيا  يف  للمبتكرين  تتيح  بي  تي  �إل 
عديدة  فر�سا  �لتنظيمي  �ملخترب  مثل  �لعاملي  �أبوظبي  ل�سوق  �ملتخ�س�سة 
و�خلرب�ء  �ملتخ�س�سني  م��ن  ع��امل��ي  دع��م  �سبكة  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  ل��ل��دخ��ول 
و�ملهنيني يف �لقطاع �ملايل و�مل�ستثمرين و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتكنولوجية.. 
كما �ستتاح ل�سركة �إل تي بي من خالل �سر�كتها مع �سوق �أبوظبي �لعاملي 
فر�سة �لتعرف و�ل�ستفادة من �لتطور�ت وفر�ض �لنمو �لعديدة �ملتوفرة يف 

�أبوظبي ودولة �لإمار�ت و�لقت�ساد�ت �لنا�سئة يف �ملنطقة.

مبادرة »احلزام والطريق« جت�صد مكانة 
الإمارات كوجهة مثالية لال�صتثمار

•• هوجن كوجن -وام:

�أكد �أع�ساء وفد �لإمار�ت �مل�ساركون يف موؤمتر �حلز�م و�لطريق �لذي عقد يف 
هوجن كوجن �أن “مبادرة �حلز�م و�لطريق” �لذي �أطلقتها جمهورية �ل�سني 
�ل�سعبية منذ �سنو�ت بهدف تطوير طرق جتارية وممر�ت �قت�سادية تربط 
بني 60 بلد�ً .. جت�سد مكانة دولة �لإمار�ت كوجهة مثالية لال�ستثمار�ت 

لي�ض فقط على �سعيد �ملنطقة و�إمنا على م�ستوى �لعامل.
و�ختتم وفد �لدولة �إىل موؤمتر �حلز�م و�لطريق بهوجن كوجن م�ساركته يف 
و�ملوؤمتر�ت  للمعار�ض  �أم�ض مبركز هوجن كوجن  �أقيم م�ساء  �لذي  �حلدث 
2400 م�سوؤول  و�أك��رث من  ب��ارز�  40 متحدثا دوليا  �أك��رث من  وبح�سور 
حكومي ورجال �أعمال من 48 دولة بجانب 60 وفد� ر�سميا من خمتلف 
�أنحاء �لعامل و40 عار�سا و160 منظمة د�عمة �إ�سافة �إىل �أكرث من 400 
�أحمد  �سعادة عبد�هلل  �لدولة  وفد  وتر�أ�ض  �ملوؤمتر.  ور���ض عمل  م�سارك يف 
�آل �سالح وكيل وز�رة �لقت�ساد لقطاع �لتجارة �خلارجية و�ل�سناعة فيما 
�أع�ساء  وقال  �لأعمال.  ورج��ال  �مل�سوؤولني �حلكوميني  كبار  �سم عدد� من 
وفد �لإمار�ت - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” يف ختام 
�ملوؤمتر - �إن �مل�ساركة �لو��سعة للدولة يف هذ� �حلدث �لعاملي يعك�ض �أهمية 
مبادرة �حلز�م و�لطريق “حز�م و�حد .. طريق و�حد” و�لدور �لر�ئد �لذي 
تقوم به دولة �لإمار�ت لتنفيذ هذه �ملبادرة وذلك نظر�ً لبنيتها �لقت�سادية 
�لر�ئد.  �ل�سرت�تيجي  وموقعها  �جل��اذب  �ل�ستثماري  ومناخها  �لفريدة 
و�أكد �سعادة عبد�هلل �أحمد �آل �سالح وكيل وز�رة �لقت�ساد لقطاع �لتجارة 
�خلارجية و�ل�سناعة �أن دولة �لإمار�ت تويل �هتماماً كبري�ً ملبادرة �حلز�م 
و�لطريق خا�سة يف ظل �لتطور �لكبري يف عالقتها مع جمهورية �ل�سني 
..م�سري�  �لقت�سادي  �ملجال  مقدمتها  ويف  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �ل�سعبية 
�لفريد  �ل�ستثماري  �ملناخ  ل�ستعر��ض  مثالية  من�سة  وفر  �ملوؤمتر  �أن  �إىل 
�لذي تتمتع به دولة �لإمار�ت و�لفر�سة �ل�ستثمارية �لر�ئدة �ملتاحة �أمام 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  ح��م��د�ن  نا�سر  حممد  وق���ال  �مل�ستثمرين.  خمتلف 
�ليوم  �لإم��ار�ت  دولة  �إن  �لقت�ساد  وز�رة  و�ل�ستثمار يف  �لتجاري  �لرتويج 
��ستثماري فريد من نوعه  �أ�سحت حتظى مبناخ  وبدعم قيادتها �لر�سيدة 
�لعاملي  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  يف  �ل��دول��ة  لوفد  �لو��سعة  �مل�ساركة  �أن  �إىل  ..م�سري� 
عك�ض �لهتمام �لذي توليه �لدولة ملبادرة �حلز�م و�لطريق وكذلك نظرة 
لتنفيذ حماور  به  �أن تقوم  �لذي ميكن  �لر�ئد  للدور  �لعامل  خمتلف دول 
ملوؤ�س�سة دبي  �لتنفيذي  �ملدير  �لعو�سي  �ساعد  �ملهند�ض  �ملبادرة. وقال  هذه 
لتنمية �ل�سادر�ت �إن مبادرة �حلز�م و�لطريق توفر فر�سة هائلة لل�سركات 
�لإمار�تية لال�ستفادة من �لفر�ض �لتي تتجاوز 60 بلد� ومتثل �أكرث من 
يف  جغر�فيا  تتمركز  دب��ي  �أن  �إىل  ..م�����س��ري�  �ل��ع��امل  �سكان  م��ن  باملائة   40
منطقة متميزة لدعم هذه �ملبادرة يف ظل متتعها بالبنية �لتحتية �ملمتازة 

و�لتو��سل �للوج�ستي مع كافة �أ�سو�ق �لعامل.

لبحث التوجهات اال�شرتاتيجية امل�شتقبلية

اقت�صادية راأ�ض اخليمة تنظم امللتقى الأول لقياداتها التنفيذية
•• راأ�س اخليمة -الفجر

�خليمة  ر�أ����������ض  �ق���ت�������س���ادي���ة  ن���ظ���م���ت 
�لتنفيذية  ل��ق��ي��اد�ت��ه��ا  �لأول  �مل��ل��ت��ق��ى 
�لتطور�ت  �آخ���ر  على  �لط���الع  بغر�ض 
�لد�ئرة  ب��ع��م��ل  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل�����س��ت��ج��د�ت 
ومناق�سة  �مل���ا����س���ي���ة،  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
�ل�سرت�تيجية  و�خل���ط���ط  �ل����رب�م����ج 
�لد�ئرة  دور  تفعيل  بغر�ض  �مل�ستقبلية 
يف ق��ي��ادة ج��ه��ود �لم�����ارة ن��ح��و حتقيق 
�لريادة يف ممار�سة �لعمال مبا يح�سن 
�لتنمية  ويحقق  �لم���ارة  تناف�سية  م��ن 

على  �لقائمة  �مل�ستد�مة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�سارك  حيث  و�لتنوع،  و�لبتكار  �ملعرفة 
يف �مل��ل��ت��ق��ى �ل���ق���ي���اد�ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة من 
و�لأق�سام  و�مل��ك��ات��ب  �لإد�ر�ت  م�����در�ء 

و�خلرب�ء و�مل�ست�سارين.
وجرى خالل �مللتقى مناق�سة مو��سيع 
للد�ئرة  �ل�سرت�تيجية  باخلطة  تتعلق 
�إعد�دها حاليا  �لتي يجري �لعمل على 
�لعام  �إطاللة  يتم �طالقها مع  و�سوف 
�لقادم، كما ناق�ض �مللتقى �أهم �لقر�ر�ت 
�إىل جانب  �ل�����س��ادرة ح��دي��ث��ا  �لإد�ري������ة 
عر�ض للم�ساريع �للكرتونية و�لذكية 

ف�ساًل  �إجن��ازه��ا  على  �لعمل  يتم  �ل��ت��ي 
�ل��ذي مت  �ل�سعادة  م��ب��ادر�ت  عن عر�ض 
�إجنازها خالل �لفرتة �ملا�سية، و�أخرى 
حتت طور �لتخطيط و�لدر��سة ملعرفة 
�ح���ت���ي���اج���ات �مل���وظ���ف���ني ورغ���ب���ات���ه���م يف 

حتقيق بيئة عمل �سعيدة و�إيجابية. 
�ل�سايب  عبد�لرحمن  د.  �مللتقى  �فتتح 
بكلمة  �ل�����د�ئ�����رة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل��ن��ق��ب��ي 
�ملرحلة  �إدر�ك  �أهمية  على  فيها  ���س��دد 
جذرية  تغيري�ت  ت�سهد   �لتي  �حلالية 
�لد�ئرة  عمل  �أ�سلوب  يف  و��سرت�تيجية 
و�أهمية  �لرئي�سية،  ومهامها  و�أد�ئ���ه���ا 

مع  وتفاعلهم  �ملوظفني  جميع  ت��ع��اون 
�لتوجهات �حلكومة �مل�ستقبلية لتحقيق 
ي�سعى �جلميع  �لتي  �ملن�سودة  �لأه��د�ف 

�إىل حتقيقها. 
ونوه د. �لنقبي �إىل �أن تفاعل �لقياد�ت 
�لعليا  �لإد�رة  م��ع  �ل��د�ئ��رة  �لإد�ري����ة يف 
من  �أ�سا�سية  ركيزة  يعد  �ملوظفني  ومع 
مهامها  �أد�ء  يف  �ل���د�ئ���رة  جن���اح  رك��ائ��ز 
وو�جباتها نحو حتقيق ر�سا �ملتعاملني 

وحتقيق �سعادة جمتمع �لأعمال. 
كما �سلط د. �لنقبي �ل�سوء على ملفات 
بطبيعة  ت��ت��ع��ل��ق  ج����د�  ه���ام���ة 

عمل �لد�ئرة منها �لقيام ببناء منظومة 
تو�كب متغري�ت  عمل جديدة وحديثة 
من  �ملزيد  ببذل  وطالب  �ليوم،  �لعامل 
�لعمل  ك�سر  عرب  ذل��ك  لتحقيق  �جلهد 
�لروتيني ومر�جعة �خلطط �لت�سغيلية 
مع  و�لأق�سام  �لإد�ر�ت  م��در�ء  قبل  من 
م��وظ��ف��ي��ه��م وع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات دوري����ة 
م��ع��ه��م و�����س���ت���خ���ر�ج �أف�������س���ل �لأف����ك����ار 
و�لتو�سيات مع �حلر�ض على حتويلها 
من معلومات نظرية �إىل و�قع حقيقي 
وملمو�ض عرب ممار�سة �أف�سل �لأعمال 

و�لأد�ء �ملهني �ملتميز.

يف �شوء جولتها اخلليجية وحت�شرياتها لتنظيم دورتها الثانية

»غرفة ال�صارقة« ت�صتعر�ض خطة عمل »جائزة التمّيز القت�صادي«
خالل حفل تكرمي �لفائزين باجلائزة 
يناير  يف  �أق���ي���م  �ل����ذي   2016 ل�����س��ن��ة 
�ملا�سي. و�أثنى �ملجل�ض خالل �لجتماع 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �جل���ول���ة يف ك���ل م���ن دولة 
و�سلطنة  �ل��ب��ح��ري��ن  �ل��ك��وي��ت ومم��ل��ك��ة 
عمان، منوهاً بالأ�سد�ء �لإيجابية �لتي 
�لغرفة  �لتي نظمتها  �لندو�ت  حققتها 
ن��ظ��ر�ئ��ه��ا م���ن �لغرف  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
و�لتي  �ل�سقيقة  �ل����دول  يف  �ل��ت��ج��اري��ة 
لقت ��ستح�سان كربى من�ساآت �لقطاع 
�خلا�ض �خلليجي �لتي �ساركت يف هذه 

�لندو�ت.
�ل�سارقة  غرفة  تختتم  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�لأحد  يوم  فعاليات جولتها �خلليجية 
�ملقبل بزيارة جمل�ض �لغرف �ل�سعودية 
�لقطاع  ���س��رك��ات  ل���دع���وة  ب���ال���ري���ا����ض، 
�ل��ك��ربى و�لأف�����ر�د يف �ململكة  �خل��ا���ض 
�ل���ت���ي تهدف  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �جل���ائ���زة 
خمتلف  يف  �لإب���د�ع  على  �لتحفيز  �إىل 
�لقطاعات �لقت�سادية، يف �إطار حر�ض 
�لغرفة على �مل�ساهمة يف تنمية وتطوير 
�لقطاع  ملوؤ�س�سات  �لق��ت�����س��ادي  �ل���دور 
�خلا�ض وجمتمعات �لأعمال �خلليجية 

�قت�ساديات  يف  �لتنمية  قاطرة  لتكون 
نحو  �ل��ف��اع��ل��ة  و�لأد�ة  �مل��ج��ل�����ض  دول 

تكاملها ووحدتها.
�لعوي�ض  �سلطان  عبد�هلل  �سعادة  وحث 
�لأمناء،  جمل�ض  رئي�ض  �لغرفة  رئي�ض 
فريق عمل �جلائزة على تكثيف �جلهود 
�ل�ست،  �جلائزة  فئات  ملختلف  للرتويج 
و�سعيها  �جل���ائ���زة  ر���س��ال��ة  ُي��ح��ق��ق  مب���ا 
�لروؤية  ترجمة  يف  للم�ساهمة  �حلثيث 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور 
�ل�سارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض  ع�سو 
بتفعيل دور �لقطاع �خلا�ض يف م�سرية 
�لتكامل �لقت�سادي من خالل �لرتكيز 
�أد�ئها  وت��ط��وي��ر  م��ن�����س��اآت��ه  تنمية  ع��ل��ى 
وك��ف��اءت��ه��ا ل��ي�����ض ع��ل��ى م�����س��ت��وى �إم����ارة 
�ل�سارقة فح�سب بل على م�ستوى دول 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي.
و�أك�����د �ل��ع��وي�����ض �حل���ر����ض ع��ل��ى تعزيز 
للتميز  �ل���������س����ارق����ة  ج�����ائ�����زة  �أه����م����ي����ة 
�لقت�سادي ومكانتها و�سمعتها كو�حدة 
من �أبرز �ملبادر�ت �لقت�سادية �لر�مية 
�إىل تطوير �لقدر�ت �لتناف�سية وتهيئة 

�لأعمال  مل��ج��ت��م��ع  �ل���س��ت��ث��م��اري  �مل���ن���اخ 
�لإم����ار�ت����ي و�خل��ل��ي��ج��ي ومت��ك��ي��ن��ه من 
و�لريادة  �جل���ودة  قيم  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
حت�سني  يف  ي�������س���ه���م  مب�����ا  و�لب�����ت�����ك�����ار 
�لتجارية  �لأع��م��ال  من��و  وتعزيز  �آد�ئ���ه 
م�ستد�م  �ق��ت�����س��اد  وب��ن��اء  و�ل�����س��ن��اع��ي��ة 
و�لرتقاء بجودة �ملنتجات �خلليجية يف 

�لأ�سو�ق �لعاملية.
وق���ّدم���ت ن���دى �ل��ه��اج��ري م��ن�����س��ق عام 
تقرير�ً  �لج���ت���م���اع  خ�����الل  �جل����ائ����زة 
�ساماًل عن �أعمال �جلائزة خالل �لربع 
�ل���ث���اين و�ل��ث��ال��ث م���ن �ل���ع���ام �جل����اري، 
ومن بينها �جلولة �لتعريفية للجائزة 
�لتدريبية  و�ل����دور�ت  �خلليج،  دول  يف 
وتاأهيل  لإع��د�د  �جلائزة  عقدتها  �لتي 
�أب���ن���اء �لدولة  م��ق��ّي��م��ني د�خ��ل��ي��ني م��ن 
�لتمّيز  من���وذج  وف��ق  �لتمّيز  جم��ال  يف 
�لأوروب��ي EFQM، و�لذي ركز على 
ت��ع��زي��ز ق����درة �مل�����س��ارك��ني ع��ل��ى حتديد 
�أوج�����ه �ل��ت��م��ّي��ز وف���ر����ض �ل��ت��ح�����س��ني يف 
و�إعد�د  �لتمّيز،  �ملوؤ�س�سات وفق معايري 
ت���ق���اري���ر د�خ���ل���ي���ة ت��ع��ك�����ض و�ق�����ع متّيز 
وثائق  �إع���د�د  �إىل  بالإ�سافة  �ملوؤ�س�سة، 

•• ال�شارقة-الفجر:

��ستعر�ض جمل�ض �أمناء جائزة �ل�سارقة 
ل��ل��ت��م��ّي��ز �لق��ت�����س��ادي )�ل�����س��ارق��ة �ض( 
�إح��دى مبادر�ت غرفة جت��ارة و�سناعة 
�ل�سارقة، جمريات خطة عمل �جلائزة 
خ���الل �ل��رب��ع��ني �ل��ث��اين و�ل��ث��ال��ث من 
�لتح�سري�ت  �إط����ار  يف  �جل����اري  �ل��ع��ام 
�لقائمة لتنظيم دورتها �لثانية لتكرمي 

�لفائزين باجلائزة ل�سنة 2017.
�لذي  �لجتماع  خ��الل  �ملجل�ض  و�طلع 
ع��ق��د �أم�������ض، ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة عبد�هلل 
جتارة  غ��رف��ة  رئي�ض  �لعوي�ض  �سلطان 
رئ���ي�������ض جمل�ض  �ل�������س���ارق���ة  و����س���ن���اع���ة 
�أع�������س���اء جمل�ض  �لأم�����ن�����اء، وح�������س���ور 
�لأم������ن������اء، و�����س����ع����ادة خ���ال���د ب����ن بطي 
�ل��ه��اج��ري م��دي��ر ع���ام �ل��غ��رف��ة، وندى 
على  �جل���ائ���زة،  ع���ام  من�سق  �ل��ه��اج��ري 
نظمتها  �لتي  �لتعريفية  نتائج �جلولة 
�ل��غ��رف��ة م����وؤخ����ر�ً ع��ل��ى ع����دد م���ن دول 
�خل���ل���ي���ج���ي �سمن  �ل����ت����ع����اون  جم��ل�����ض 
�ملرحلة �لرتويجية لفئة “�أف�سل ع�سر 
من�ساآت خليجية” �لتي �أطلقتها �لغرفة 

�ل�سارقة  ج��ائ��زة  �أن  ُي��ذك��ر  �ل��رت���س��ي��ح. 
ن�سر  �إىل  ت��ه��دف  �لق��ت�����س��ادي  للتمّيز 
�عتماد  وت�سجيع  �ملوؤ�س�سية  �حلوكمة 
�لعمل،  و�أخ���الق���ي���ات  �جل����ودة  م��ع��اي��ري 
�لقطاع  م��ن�����س��اآت  م�����س��وؤول��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
�خل���ا����ض جت���اه �مل��ج��ت��م��ع، �إ���س��اف��ة �إىل 
للبيئة،  �ل�سديقة  �ملمار�سات  ت�سجيع 
وتعزيز دور �ملن�ساآت �لقت�سادية يف دفع 
خالل  م��ن  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  عجلة 
�مل�ساريع  و�إط���الق  �لت�سهيالت  ت��وف��ري 
و�مل���ب���ادر�ت �جل���دي���دة وحت��ف��ي��زه��ا على 

مو��سلة �لنجاح وتقدير �إجناز�تها.
وت��ع��ت��م��د �جل���ائ���زة م��ن��ه��ج��ي��ات حتكيم 
�لعاملية  �مل���م���ار����س���ات  �أف�������س���ل  ت���و�ك���ب 
�ملوؤ�س�سي.  �ل��ت��ق��ي��ي��م  من�����اذج  و�أح�������دث 
ه��ي جائزة  ف��ئ��ات  �ست  �جل��ائ��زة  وت�سم 
وجائزة  من�ساآت   10 لأف�سل  �ل�سارقة 
دولة  يف  �لنا�سئة  للم�ساريع  �ل�سارقة 
وجائزة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�ل�������س���ارق���ة ل�������رو�د �لأع�����م�����ال وج���ائ���زة 
�ل�سارقة  وج��ائ��زة  �خل�����س��ر�ء  �ل�سارقة 
للم�سوؤولية �لجتماعية وجائزة �أف�سل 

ع�سر من�ساآت خليجية.

طريان الإمارات تطلق خدمة يومية رابعة اإىل �صيدين الأ�صرتالية مار�ض 2018 
•• دبي -وام:

ت�سيري  �لإم�����ار�ت  ط���ري�ن  �سركة  تعتزم 
�سيدين  مدينة  �إىل  ر�بعة  يومية  رحلة 
�لأ����س���رت�ل���ي���ة وذل�����ك �ع���ت���ب���ار� م���ن 25 
حاليا  �لناقلة  وت�سري   .  2018 مار�ض 

�سيدين  �إىل  ي���وم���ي���ا  رح�������الت  ث������الث 
 A380 �لإيربا�ض  طائر�ت  با�ستخد�م 
�لرحلة �جلديدة  �أي�سا  به  �ستعمل  �لتي 
�سيدين  ب��ني  �ملقعدية  �ل�سعة  ي��رف��ع  م��ا 
�أ�سبوعيا  مقعد�   6846 مبقد�ر  ودب��ي 
�إىل  �ملتاحة  �ل�سعة  ويزيد  يف �لجتاهني 

بن�سبة  �خلم�ض  �لأ���س��رت�ل��ي��ة  �ل��وج��ه��ات 
�جلديدة  �ل��رح��ل��ة  و���س��ت��وف��ر   .  7.3%
�أفريقيا  �أوروب��ا و�سمال  للم�سافرين من 
مزيد� من خيار�ت �ل�سفر �إىل �أ�سرت�ليا 
�لأ�سرت�لية  �خل��ط��وط  م��ع  ب��ال�����س��ر�ك��ة 
�ملتنامي  �ل���ط���ل���ب  وي���ل���ب���ي  ك���و�ن���ت���ا����ض 

�إىل  �سيدين  من  �ل�سفر  على  با�ستمر�ر 
عرب  �مل��ح��ط��ات  خمتلف  �إىل  ومنها  دب��ي 

�سبكة خطوط طري�ن �لإمار�ت.
كانت طري�ن �لإمار�ت �أعلنت موؤخر� عن 
�أ�سرت�ليا  �إىل  خدماتها  لتعزيز  خطط 
ثالثة  يومية  رحلة  ت�سيري  تعتزم  حيث 
�لأول  من  �عتبار�  بري�سبني  مدينة  �إىل 
�لبوينج  ب��ط��ائ��ر�ت  �ملقبل  دي�سمرب  م��ن 
رحلتها  وحت���وي���ل   200LR-777
�لتي  م���ل���ب���ورن  �إىل  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ي��وم��ي��ة 
-777 �لبوينج  بطائر�ت  حاليا  تعمل 

�لإيربا�ض  بطائر�ت  للعمل   200LR
 25 م���ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل��ع��م��الق��ة   A380
مار�ض2018 لتتم جميع رحالتها �إىل 
�لطر�ز.  هذ�  بطائر�ت من  �ملدينة  هذه 
�أ�سرت�ليا  �إىل  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  وت�سري 
حاليا 77 رحلة يف �لأ�سبوع عرب خم�ض 
وبري�سنب  وملبورن  �سيدين  هي  بو�بات 
�إ���س��اف��ة �لرحلة  وب���ريث و�أدي��ل��ي��د وم���ع 
و�لرحلة  بري�سنب  �إىل  �لثالثة  �ليومية 
�سريتفع  �سيدين  �إىل  �لر�بعة  �ليومية 
ع�����دد رح������الت �ل���ن���اق���ل���ة م����ن دب�����ي �إىل 

�أ�سرت�ليا 91 رحلة �أ�سبوعيا. 

الوطني  دبــي  الإمـــارات 
يح�صد لقب “اأف�صل بنك 
بيزن�ض غلف  من  للعام” 

•• دبي -وام:

�لوطني على  �لإم��ار�ت دبي  ح�سل بنك 
غلف  من  للعام”  بنك  “ �أف�سل  جائزة 
لأد�ئه  تقدير�  وذل��ك  لالأعمال  بيزن�ض 
�ملايل �لقوي و�لتز�مه بالتحول �لرقمي 
يف �خلدمات �مل�سرفية وذلك خالل حفل 
“غلف بيزن�ض لالأعمال”  توزيع جو�ئز 

�لذي �أقيم يف دبي �لليلة قبل �ملا�سية .
�لثاين  للعام  �جلائزة  بهذه  �لبنك  وف��از 
�أد�ء  ت�سجيله  �أع���ق���اب  يف  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
حني  يف  �ملا�سي  �ل��ع��ام  يف  �إيجابيا  ماليا 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����س��ف  خ���الل  ح��ق��ق 
3.9 مليار درهم  �أرب��اح��ا بلغت  �جل��اري 
% ع���ن ن��ف�����ض �ل���ف���رتة من  ب���زي���ادة 5 

.  2016
وي��و����س��ل ب��ن��ك �لإم�����ار�ت دب���ي �لوطني 
تعزيز مكانته يف طليعة �لبنوك �لر�ئدة 
يف �ملنطقة يف جمال �خلدمات �مل�سرفية 
�ل��رق��م��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ع��ت��زم ����س��ت��ث��م��ار مليار 
دره���م خ���الل �ل�����س��ن��و�ت �ل��ث��الث �ملقبلة 

لتعزيز برنامج �لتحول �لرقمي.
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املال والأعمال

�صهم اإعمار ي�صل اإىل م�صتوى 
�صعري جديد » 8.78 « دراهم

•• اأبوظبي-وام:

يف  �لإمار�تية  �مل��ال  �أ�سو�ق  موؤ�سر�ت  حركة  على  م�سيطر�  �لتباين  تو��سل 
جل�سة �م�ض وذلك رغم �ملكا�سب �لقوية �لتي حققتها بع�ض �أ�سهم �لقطاع 
�لعقاري ويف مقدمتها �سهم �إعمار �لذي بلغ م�ستوى �سعريا جديد� مغلقا 
�سكيب جلوبال  �ستي  م��ع��ر���ض  �أع��م��ال  ت��و����س��ل  و���س��ط  دره���م   8.78 ع��ن��د 

مب�ساركة نحو 300 �سركة عقارية حملية وعاملية.
 0.71% وفيما �رتفع �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية بن�سبة 
�ىل 4470 نقطة فقد �غلق �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق دبي �ملايل على �نخفا�ض 

طفيف مل تتجاوز ن�سبته %0.03 عند 3652 نقطة.
وقال و�سطاء يف �ل�سوق �إن �إرتفاع �سهية �لتد�ول على بع�ض �أ�سهم �سركات 
�ل�سركات  هذه  باعالن  �مل�ستثمرين  بتفاوؤل  مدفوعا  جاء  �لعقاري  �لقطاع 
عن م�ساريع كبرية خالل �ملعر�ض �ىل جانب حتقيقها ن�سب منو جيدة يف 
قيمة  بلغت  فقد  وتف�سيال  �جل��اري.  �لعام  من  �لثالث  �لربع  عن  �رباحها 
ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره���م  مليون   54 �إع��م��ار  �سهم  على  �مل��ربم��ة  �ل�سفقات 
%19 من �جمايل قيمة �لتد�ول يف �سوق دبي �ملايل �لذي تعر�ست بع�ض 
�رب��اح طبيعي يف نهاية �جلل�سة. ويف �سوق �لعا�سمة فقد  �أ�سهمه �ىل جني 
�ىل  �ل�ساعد  �لأول  �بوظبي  بنك  �سهم  م��ن  للموؤ�سر  �لك��رب  �ل��دع��م  ج��اء 
�لعقارية  ر�أ�ض �خليمة  �سهم  بالإ�سافة �ىل  درهم وذلك   10.45 م�ستوى 
�جمايل  %43 من  نحو  �ل�سهمان على  و��ستحوذ  فل�سا..   72 �ملغلق عند 
بلغت  �ل�سيولة فقد  �طار �حلديث عن  �أبوظبي. ويف  �ملتد�ولة يف  �ل�سيولة 
520 مليون درهم وو�سل عدد  قيمة �ل�سفقات �ملربمة يف �ل�سوقني نحو 

�لأ�سهم �ملتد�ولة 380 مليون �سهم نفذت من خالل 4773 �سفقة.
�أ�سهم  �أ�سعار  �رتفعت  �ليوم  تد�ولها  جرى  �سركة   59 �أ�سهم  �جمايل  ومن 
 22 �أ�سهم  �سركة وحافظت   23 �أ�سهم  �أ�سعار  �نخفا�ض  �سركة مقابل   14

�سركة عند م�ستوياتها �ل�سابقة.

بدء حظر تداولت املطلعني يف 
الأ�صواق املالية الأ�صبوع املقبل

•• اأبوظبي-وام:

تبد�أ فرتة حظر تد�ولت �ملطلعني يف �أ�سو�ق �ملال �لمار�تية مطلع �لأ�سبوع 
عن  �مل��درج��ة  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  �ف�ساح  حني  �ىل  وت�ستمر  �ملقبل 
بياناتها �ملالية عن �لربع �لثالث من �لعام �جلاري وذلك تنفيذ� لالأنظمة 

�ملعمول بها من قبل هيئة �لور�ق �ملالية و�ل�سلع.
و�أعلنت �ل�سو�ق �ملالية يف كل من �أبوظبي ودبي عن وقف تد�ولت مطلعي 
�ل�سركات �عتبار� من تاريخ 16 �سبتمرب �ملقبل وحتى �لعالن عن �لبيانات 
 14 �مل���ادة  �ىل  ��ستناد�  وذل���ك   2017 ع��ام  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  ع��ن  �ملالية 
وحفظ  �مللكية  ونقل  و�لت�سويات  و�ملقا�سة  بالتد�ول  �خلا�ض  �لنظام  من 
�لور�ق �ملالية. ومبوجب �لنظام فان �حلظر ي�سمل رئي�ض و�أع�ساء جمل�ض 
�أي من  �أو  �لعام  �ل�سوق ومديرها  �ملالية يف  �أور�قها  �ملدرجة  �ل�سركة  �إد�رة 
�و  بنف�سه   - �لتعامل  لل�سركة  �لبيانات �جلوهرية  �ملطلعني على  �ملوظفني 
�لأور�ق  يف   - غ��ريه  حل�ساب  �أخ��رى  �سفة  ب��اأي  �أو  �لغري  بو��سطة  حل�سابه 
�ملالية لل�سركة ذ�تها �أو �ل�سركة �لأم �و �لتابعة �أو �ل�سقيقة �أو �حلليفة لتلك 

�ل�سركة �ذ� كانت �أيا من هذه �ل�سركات مدرجة �أور�قها يف �ل�سوق.
�أي���ام عمل من  ع�سرة  قبل  �ملطلعني  ت����د�لوت  ف��رتة حظر  �ل��ن��ظ��ام  وح���دد 
�ل�سهم  �سعر  توؤثر على  �أن  �ساأنها  �أي معلومات جوهرية من  �لإع��الن عن 
وقبل  ط��ارئ��ة  �أح���د�ث  ع��ن  ناجتة  �ملعلومة  كانت  �إذ�  �إل  هبوطا  �أو  �سعود� 
15 يوما من نهاية �لفرتة �ملالية �لربعية �أو �لن�سف �ل�سنوية �أو �ل�سنوية 

وحلني �لف�ساح عن �لبيانات �ملالية.

» دبي لل�صياحة « تطرح الربنامج
 التدريبي »خبري دبي« بــ 12 لغة يف 40 دولة

•• دبي-وام:

�لربنامج  �إط���الق  ع��ن  ب��دب��ي  �ل��ت��ج��اري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئ���رة  �أع��ل��ن��ت 
�لتعليمي و�لتدريبي �ملبتكر خبري دبي ب� 12 لغة يف 40 دولة بهدف تو�سيع 
قاعدة �مل�ستخدمني من �ستى �أنحاء �لعامل. ياأتي ذلك �سمن �جلهود �ملبذولة 
لت�سليط �ل�سوء على �لتجارب �ملتعددة �لتي ميكن لزو�ر دبي �ل�ستمتاع بها 
مثل �لت�سوق وتناول �أ�سهى �ملاأكولت �ملحلية و�لعاملية وزيارة �ملو�قع �لرت�ثية 
و�ل�ستمتاع بالفعاليات �لرتفيهية �لعائلية و�لثقافية وغريها �لكثري. وكانت 
“ كلية دبي لل�سياحة “ �لتابعة ل��دبي لل�سياحة قد طورت برنامج خبري دبي 
دبي  معامل  ع��ن  معلومات  ت�سمل  تفاعلية  عنا�سر  و�جهته  تت�سمن  �ل��ذي 
و�ل�سفر  �ل�سياحة  �إىل متكني وكالء  �سهل وممتع يهدف  باأ�سلوب  �ل�سياحية 
من �لرتويج لالإمارة كوجهة مف�سلة لق�ساء �لعطالت لعمالئهم من �ستى 
من  �ملزيد  جل��ذب  عطالت  بر�مج  ط��رح  على  قدرتهم  وتعزيز  �لعامل  �أنحاء 
باللغة �لإجنليزية  �إطالقه  �لتدريبي خبري دبي مت  �ل��زو�ر. وكان �لربنامج 
مبدئيا وحظي باإقبال و��سع �لنطاق من ممثلي وكالء �ل�سياحة و�ل�سفر ممن 
�ساركو� يف معر�ض �سوق �ل�سفر �لعربي �لذي ��ست�سافته دبي �أبريل �ملا�سي. 
40 دولة ب�  “ طرحه يف  “ دبي لل�سياحة  وبناء� على هذ� �لتجاوب.. قررت 
11 لغة �إ�سافية �إىل جانب �لإجنليزية هي �لفرن�سية و�ملاندرين و�لرو�سية 
و�لت�سيكية  و�لبولندية  و�ليابانية  و�لكورية  و�لبها�سا  و�لإيطالية  و�لأملانية 
�ساركو�  �لذين  �ل�سفر  �ملائة من وك��الء  80 يف  �أك��رث من  و�لإ�سبانية. وذك��ر 
يف معر�ض �سوق �ل�سفر �لعربي 2017 و�ختربو� �لربنامج �أنهم �سيو�سون 
يوفرها  �لتي  �لكثرية  باملز�يا  منهم  �ملائة  يف   72 �أ�ساد  فيما  لالآخرين..  به 
مو�سحني �أنهم تعرفو� على �أ�سياء جديدة عن دبي من خالله. وقال ع�سام 
�إن   “ و�ل��ت��ج��اري  �ل�سياحي  للت�سويق  دب��ي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  كاظم 
تطوير �لربنامج هدف للم�ساهمة يف حتديث �ملعلومات لدى وكالء �ل�سياحة 
و�ل�سفر من خمتلف دول �لعامل حول �ملعامل �ل�سياحية و�ملقومات �لتي متتاز 
�لعاملني يف هذ� �لقطاع �لفر�سة لإث��ر�ء معارفهم بالوجهة  بها دبي ومنح 
�لتي يروجون لها.. فيما يعد هذ� �لربنامج جزء� من ��ستثمار�تنا �مل�ستمرة 
يف �لتكنولوجيا �حلديثة �لتي من �ساأنها جذب �ملزيد من �لزو�ر ومبا يتو�فق 
مع هدفنا �ل�سرت�تيجي �ملتمثل يف ��ستقبال 20 مليون ز�ئر �سنويا بحلول 

.« عام 2020 

خليفة املحريبي رئي�ش جمل�ش ادارة اخلليج العربي لال�شتثمار:

خف�ض ن�صبة الفوائد واملرابحات البنكية �صي�صهم يف انتعا�ض ال�صوق العقاري بالدولة
حمافظ ا�شتثمارية تتجه ل�شراء وحدات �شكنية وم�شاحات جتارية يف م�شاريع متنوعة  

•• دبي- الفجر:

�أك�����د �خل���ب���ري �ل���ع���ق���اري خ��ل��ي��ف��ة �سيف 
�سركة  �د�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  �مل��ح��ريب��ي 
�أن تخفي�ض  �لعربي لال�ستثمار  �خلليج 
�ل��ب��ن��وك �ل��ت��ج��اري��ة و�ل���س��الم��ي��ة لن�سب 
�لقرو�ض  ع��ل��ى  و�مل���ر�ب���ح���ات  �ل���ف���و�ئ���د 
�لعقارية يف �لم��ار�ت من �ساأنه تن�سيط 
حركة �ل�سوق �لعقاري ودفع عجلة �لنمو 
�لقطاع  ك���ون   ، �ل��دول��ة  �لق��ت�����س��ادي يف 
�قت�ساديا عقب  �لقطاع �لكرب  �لعقاري 

�لقطاع �لنفطي.
وق����ال �مل��ح��ريب��ي ع��ل��ى ه��ام�����ض ح�سوره 
فعاليات معر�ض �سيتي �سكيب جلوبال-
�لتجاري  �ملقام حاليا يف مركز دبي  دبي 
�لفو�ئد  ن�����س��ب  خ��ف�����ض  �ن  �ل����ع����امل����ي: 
�لعقارية  �ل��ق��رو���ض  ع��ل��ى  و�مل���ر�ب���ح���ات 
�لأف���ر�د  م��ن  �لكثري  ت�سجيع  ���س��اأن��ه  م��ن 
ومتلك  ل�سر�ء  �لتوجه  على  و�جلمهور 
�لعقارية  �مل�ساريع  يف  �ل�سكنية  �لوحد�ت 
�مل����ط����روح����ة ل��ل��ب��ي��ع ب���غ���ر����ض �لإق����ام����ة 
�لفو�ئد  �أن تكون هذه  و�ل�ستثمار، على 

و�ملر�بحات مقبولة ومعقولة.
و�أ�ساف: �سي�سكل  معر�ض �سيتي �سكيب 
�أمام  منا�سبة  فر�سة   2017 ج��ل��وب��ال 
ومتلك  ل�سر�ء  و�جل��م��ه��ور  �مل�ستثمرين 
�لعام  خ���الل  تنا�سبهم  �سكنية  وح����د�ت 
�لعقاري  �لقطاع  �أد�ء  وي��ح��دد  �جل���اري، 

وتوجهاته خالل �لفرتة �ملقبلة، يف ظل 
�لوحد�ت  ع��ل��ى مت��ل��ك  �ل��ط��ل��ب  �رت���ف���اع 
�مل�ساريع  وت����ع����دد  دب������ي،  يف  �ل�����س��ك��ن��ي��ة 
�أ�سعارها  وت����ن����وع  ل��ل��ب��ي��ع،  �مل���ط���روح���ة 
و�ل��ف��ئ��ات �مل��وج��ه��ة ل��ه��ا. و�أ����س���ار �ىل �أن 
طرحها  ج��رى  �لتي  �لعقارية  �مل�ساريع 
�أب��وظ��ب��ي ق��د �سهدت  �إم�����ارة  م���وؤخ���ر�ً يف 
، مما عزز ثقة  �لتوقعات  مبيعات فاقت 
يف  و�ل�ستثمار  بالتملك  �لر�غبني  لدى 
�لمر  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �مل��ط��روح��ة  �مل�ساريع 
�لعقارية لإطالق  �ل�سركات  �سجع  �لذي 
�لطلب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �مل�������س���اري���ع  م���ن  م���زي���د 
�مل�ساريع  على  خا�سة  �ل�سوق  يف  �ملوجود 
�مل��وج��ه��ة ل���ذوي �ل��دخ��ل �مل��ت��و���س��ط ممن 

ي�سكلون �لن�سبة �لأكرب من �جلمهور.
و�و�سح �أن جزيرة �لرمي و جزيرة يا�ض 
موجهة  م�ساريع  �طالق  موؤخر�ً  �سهدتا 
�ل�سركات  وق��د  �ملتو�سط،  �لدخل  ل��ذوي 
يف  بيعها  يف  �مل�ساريع  ه��ذه  �طلقت  �لتي 
جدوى  يوؤكد  مما  ق�سرية  زمنية  ف��رتة 
�طالق مثل هذه �مل�ساريع خالل �لفرتة 
ووت����رز  م�سروع”  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ة 
�ل��د�ر موؤخر�ً  �سركة  �طلقته  �ل��ذي  �إج” 
ويجري عر�سه للجمهور خالل فعاليات 

معر�ض �سيتي �سكيب جلوبال دبي.
�إم��ارة دبي  �لعقاري يف  �ل�سوق  �إن  و ذكر 
ي�سهد حركة ن�سطة بني �لعر�ض و�لطلب 
، حيث ت�سهد دبي �طالق م�ساريع �سكنية 

وجتارية وفندقية ب�سكل م�ستمر لتلبية 
بها، م�سري�ً  �لعقار  �ملتز�يد على  �لطلب 
�ىل �أن ��ست�سافة فعاليات معر�ض �إك�سبو 
دبي 2020 قد عزز من ثقة �مل�ستثمرين 
يف �ل�����س��وق �ل��ع��ق��اري م��ع ت��وق��ع��ات ب�سخ 
�لعقارية يف خمتلف  �مل�ساريع  مزيد من 

�ملجالت.
حمافظ  ه���ن���اك  �أن  �مل���ح���ريب���ي  و�أف��������اد 
ل�سر�ء  م����وؤخ����ر�ً  ت��وج��ه��ت  ����س��ت��ث��م��اري��ة 
�سكنية وم�����س��اح��ات جت��اري��ة يف  وح����د�ت 
�م���ار�ت  يف  �ملنت�سرة  �مل��ت��ن��وع��ة  �مل�����س��اري��ع 
تن�سيط �حلركة  �أ���س��ه��م يف  �ل��دول��ة مم��ا 
على  �لطلب  وزي��ادة  �لعقاري  �ل�سوق  يف 

�لوحد�ت �ملعرو�سة للبيع.
جلوبال  �سكيب  �سيتي  معر�ض  �ن  و�أف��اد 
دب�����ي ي��ع��ت��رب �ل���ف���ر����س���ة �مل���ث���ال���ي���ة �أم�����ام 
م�ساريع  لإط����الق  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل�����س��رك��ات 
�لدر�هم  �ل��دول��ة مب��ل��ي��ار�ت  ج��دي��دة يف 
�ل�سوق  �ل��ث��ق��ة يف  ي��ع��زز  �ل����ذي  �لأم�����ر   ،
�ل��ع��ق��اري و�جن�����اح ف��ع��ال��ي��ات �مل��ع��ر���ض ، 
�أر�دت  �دع���اء�ت مغر�سة  �أي��ه  و�ل��رد على 

�لنيل من �لقطاع �لعقاري يف �لدولة.
و�أكد رئي�ض جمل�ض �د�رة �سركة �خلليج 
�لعقاري  �لقطاع  �أن  لال�ستثمار  �لعربي 
يف �لدولة متني وقوي ويتمتع مبجموعة 
عززت  �لتي  و�لت�سريعات  �لقو�نني  من 
و�مل�ستثمرين  �مل����ط����وري����ن  ث���ق���ة  م�����ن 
و�جلمهور بهذ� �لقطاع �حليوي و�لهام.

روؤية حكيمة
�لإ�سادة  : لب��د هنا من  �ملحريبي  وق��ال 
بالروؤية �حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة - 
�ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات  �هلل-  حفظه 
�آل مكتوم نائب  �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئ��ي�����ض �ل��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض �ل����وزر�ء 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و  دب����ي  ح���اك���م 
عهد  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت 
�مل�سلحة و�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي يف دعم 
وتن�سيط �ل�سوق �لعقاري يف �لدولة عرب 
ع��ززت من  �لتي  �لقو�نني  و  �لت�سريعات 
و�لأف����ر�د  و�ل�����س��رك��ات  �مل�ستثمرين  ثقة 
وتنظيم  �لإم����ار�ت  يف  �لعقاري  بال�سوق 
�لعملية  �ط�����ر�ف  ب���ني ج��م��ي��ع  �ل��ع��الق��ة 

�لعقارية.

اقبال على ال�شراء
�أفاد �ملحريبي �أن �لفرتة �ملقبلة �ست�سهد 
�إق����ب����اًل ك���ب���ري�ً ع��ل��ى ����س���ر�ء �ل���وح���د�ت 
�لرمي  ج��زي��رة  يف  و�لأر�����س���ي  �ل�سكنية 

وجزيرة يا�ض ..
 حيث جرى �طالق م�ساريع متعددة يف 
�أ�سعار  �ن  ج��ان��ب  �ىل  �جل��زي��رت��ني،  كلتا 
�لوحد�ت �ل�سكنية يف تلك �مل�ساريع تعترب 
تق�سيطها  ويجري   ، ومعقولة  مقبولة 

�ل�سركات �ملطورة ب�سكل مي�سر  من قبل 
�لأم�������ر �ل������ذي ي�����س��ج��ع �جل���م���ه���ور على 

�ل�سر�ء و�لتملك.

فر�ش عقارية خارجية
�سركة  �د�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وك�����س��ف 
توجه  ع��ن  لال�ستثمار  �ل��ع��رب��ي  �خلليج 
�ل�سركة لبحث فر�ض ��ستثمارية يف عدد 
م��ث��ل بريطانيا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��وج��ه��ات  م��ن 
و�سيجري   ، وت��ون�����ض  وم�����س��ر  وف��رن�����س��ا 
�مل�ساريع �جلاري در��ستها  �لإف�س���اح عن 

يف حال �متامها بالوقت �ملنا�سب.
ه����������ذه  ورغ�����م  بالقول:”  و����س��ت��درك 
�إل  موؤخ������ر�،  به�������ا  قمنه�ا  �لتي  �جلولة 
يعترب  �لم���ار�ت  يف  �لعقاري  �لقطاع  �أن 
�لعو�ئد  بف�س�ل  لال�س�تثمار  �لأن�����س��ب 
وتوف����ر  يحققه�������ا،  �ل��ت��ي  �ملجزي������ة 
و�ل�ستقر�ر  و�لأم����ان  �لأم���ن  عو�م�������ل 
�ل������ذي ت��ت��م��ت�����ع ب����ه دول������ة �لم���������������ار�ت، 
بيئ�ة  و  متطورة  حتتية  بني�������ة  ووج�������ود 
�أعمال ت�سجع على �ل�س���تثمار �لعق�اري، 
وتوجيه���������ات  روؤي�ة  �ىل  يعود  ذلك  وكل 

�لقي�����ادة �حلكيمة.

% ن�شبة النمو مقارنة بنف�ش الفرتة من العام املا�شي  11.5

% منو عدد املعامالت اجلمركية يف جبل علي خالل يوليو 2017  18.3

»هرني ويلت�صري« الدولية و»ا�صكلو�صيف لينك�ض« للو�صاطة 
العقاريــة توقعـان �صراكة ا�صرتاتيجية خالل �صيتي �صكيب 

•• دبي-الفجر: 

�لدولية  ويلت�سري  ه��رني  �سركة  �أع��ل��ن��ت 
��سكلو�سيف  �ل��ع��ق��ار�ت  و�سركة  باأبوظبي 
عن  ب��دب��ي  �ل��ع��ق��اري��ة   للو�ساطة  لينك�ض 
توقيع �سر�كة ��سرت�تيجية خالل معر�ض 

�سيتي �سكيب يف دبي لعام 2017. 
وتتطلع �ل�سركتني مبوجب هذه �لتفاقية 
لتطوير وتوفري وتبادل خدمات تكميلية 
�ل�سكنية  �ل��ع��ق��ار�ت  ت��اأج��ري  و  ب��ي��ع  م��ن��ه��ا 
�لعقار�ت  �إد�رة  �إىل  �لإ�سافة  و�لتجارية 
�سركة  �لم��ارت��ني حيث يقع مقر  ك��ال  يف 
هرني ويلت�سري �لدولية يف �أبوظبي و تقع 
�لعقارية  للو�ساطة  لينك�ض  ��سكلو�سيف 

مليون درهم ت�صرفات   512
عقارات دبي ام�ض

•• دبي-وام:

ح��ق��ق��ت �ل��ت�����س��رف��ات �ل��ع��ق��اري��ة يف د�ئ����رة 
�لأر��سي و�لأمالك يف دبي �م�ض �أكرث من 
512 مليون درهم.. حيث �سهدت �لد�ئرة 
ت�سجيل 174 مبايعة بقيمة 443 مليون 
بقيمة  لالأر��سي  مبايعة   28 منها  دره��م 
لل�سقق  244 مليون درهم و146مبايعة 
و�لفلل بقيمة 199 مليون درهم. وجاءت 
مليون   62 بقيمة  �لأر��سي  مبايعات  �أه��م 
مبايعة  تلتها  �ل�����س��ط��وه  منطقة  يف  دره���م 
و�دي  دره��م يف منطقة  مليون   50 بقيمة 
13 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة   3 �ل�سفا 
درهم يف منطقة �جلد�ف. وت�سدرت منطقة 
حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ملناطق من 
مبايعات   6 م�سجلة  �ملبايعات  ع��دد  حيث 
منطقة  تلتها  دره����م  م��ل��ي��ون   23 بقيمة 
مليون   48 بقيمة  مبايعة   4 ب���  �جل���د�ف 
6 بت�سجيلها  درهم وثالثة يف و�دي �ل�سفا 
�أما  دره���م.  10ماليني  بقيمة  مبايعة   3
فيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل.. 
فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم 
�ملبايعات  ك��اأه��م  �لأوىل  �خل���ري�ن  مبنطقة 
يف  دره���م  م��الي��ني   5 بقيمة  مبايعة  تلتها 
مبايعة  و�أخ���ري�  �لأوىل  �خل���ري�ن  منطقة 
برج  منطقة  يف  دره���م  م��الي��ني   5 بقيمة 
خليفة. وت�سدرت منطقة �خلليج �لتجارى 
�مل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد م��ب��اي��ع��ات �ل�سقق 
 29 بقيمة  مبايعة   22 م�سجلة  و�ل��ف��ل��ل 
مليون درهم تلتها منطقة �لرب�ساء جنوب 
 9 بقيمة  مبايعة   16 بت�سجيلها  �لثالثة 
م��الي��ني دره���م وث��ال��ث��ة يف ح��د�ئ��ق �ل�سيخ 
مبايعة   14 بت�سجيلها  ر����س��د  ب��ن  حممد 

بقيمة 25 مليون درهم.

تنويع  �إىل  �ل�سر�كة  ه��ذه  دب��ي. تهدف  يف 
ل�سالح  وت��ط��وي��ره��ا  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 

خدمة عمالئها �ملحليني و�لدوليني. 
لنمو  فر�سة  �ل�����س��ر�ك��ة  ه��ذه  �ستتيح  كما 
لل�سركات  �لأع���م���ال  �إم��ك��ان��ي��ات  تو�سعة  و 

�ملعنية. 
ح�سر حفل �لتوقيع كال من �ل�سيد �أندرو 
ه���رني ويلت�سري  ���س��رك��ة  م��دي��ر  ك��وف��ي��ل، 
�ل�سريك  �إيفانز،  ز�ر�ه  �ل�سيدة  و  �لدولية 
لينك�ض  ����س��ك��ل��و���س��ي��ف  ل�����س��رك��ة  �لإد�ري 

للو�ساطة �لعقارية. 
�سركة  مدير  كوفيل  �أن���درو  �ل�سيد  وق��ال 
ندرك  نحن  �ل��ع��ق��اري��ة:  ويلت�سري  ه��رني 
�أه��م��ي��ة مت��ث��ي��ل م�����س��ال��ح �ل��ع��م��الء يف كل 

�إمار�ت �لدولة، وتقدمي خدماٍت باجلودة 
�مل�ستمر  �لتو��سل  على  و�حل��ف��اظ  ذ�ت��ه��ا 
�إي���ج���اد �سريٍك  م��ع��ه��م. ل���ذ� ف��ق��د ق���ررن���ا 
ق���ادٍر على تقدمي خدماٍت  دب��ي  �إم���ارة  يف 
ت��ت��م��ا���س��ى م����ع م���ع���اي���رين���ا و���س��م��ع��ت��ن��ا يف 

�ل�سوق. 
�ل�سر�كة  هذه  باإمتام  �سعيد  �أن��ا  و�أ�ساف: 
للو�ساطة  لينك�ض  �إك�سلو�سيف  �سركة  مع 
و�عدة  قائمًة  ت�ستعر�ض  و�لتي  �لعقارية، 
�لتجارية  و  �ل�����س��ك��ن��ي��ة  �ل����ع����ق����ار�ت  م����ن 
عن  ف�ساًل  و�ل��ت��اأج��ري.  للبيع  �مل��ع��رو���س��ة 
���س��ن��و�ت م��ن �خل���ربة و�حل��رف��ي��ة ك�سركة 
و�ساطٍة ر��سخة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. 

•• دبي-الفجر:

�لتي  �مل��ع��ام��الت �جلمركية  ع��دد  �رت��ف��ع 
�أجن��زت��ه��ا م��ر�ك��ز ج��ب��ل ع��ل��ي �جلمركية 
2017بن�سبة  ي���ول���ي���و  ����س���ه���ر   خ�����الل 
�ألف   250 ن��ح��و  م�����س��ج��ل��ة   ،18.3%
يونيو  ب�سهر  مقارنة  جمركية،  معاملة 
من �لعام ذ�ت��ه �ل��ذي �سجل نحو  210 
يوليو  �سهر  �سجل  ك��م��ا  م��ع��ام��ل��ة،  �آلف 
يف   11.5% ب��ن�����س��ب��ة  �رت���ف���اع���اً  ك���ذل���ك 
مقارنة  �جل���م���رك���ي���ة  �مل���ع���ام���الت  ع�����دد 
بنف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�سي، وهو ما 
يوؤكد تز�يد دور دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
خا�ض  ب�سكل  ودب���ي  ع��ام  ب�سكل  �ملتحدة 
�ملنطقة   دول  ب��ني  �أوىل  جت��اري��ة  كبو�بة 

و�لعامل.
و���س��ج��ل��ت م��ر�ك��ز ج��ب��ل ع��ل��ي �جلمركية 

كذلك �رتفاعاً يف عدد �لتفتي�سات، حيث 
�ألف تفتي�ض خالل   100 �سجلت قر�بة 
�لفرتة من يناير حتى نهاية يوليو من 
 97 �لعام �حل��ايل، يف حني �سجلت نحو 
�ل��ف��رتة من  خ��الل  تفتي�ض  �أل���ف عملية 

 . �لعام 2016 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل��ه��ا���س��م��ي  ي��و���س��ف  وق�����ال 
�رتفاع  �إن  �جلمركية  علي  جبل  م��ر�ك��ز 
�مل��ع��ام��الت �جلمركية هو  م��ع��دلت من��و 
�إمارة دبي �لتجارية  دليل على حمورية 
�إي��ج��اب��ي لقت�ساد  ع��ل��ى من��و  وم���وؤ����س���ر�ً 
معدلت  يف  �ل��ت��ق��ل��ب��ات  رغ����م  �لإم���������ارة، 
حتقيق  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لعاملية،  �لتجارة 
جمارك  �هتمام  نتيجة  ج��اء  �لنمو  ه��ذ� 
وت�سهيالت  ذكية  خ��دم��ات  بتقدمي  دب��ي 
ق�����در�ت مو�ردها  ت��ط��وي��ر  ع���رب  ن��وع��ي��ة 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  وت��ط��ب��ي��ق  �ل��ب�����س��ري��ة 

بالإ�سافة  �جلمركي،  �لعمل  يف  �لعاملية 
للفح�ض  حديثة  �أج��ه��زة  ��ستقطاب  �إىل 
و�لتفتي�ض وتطوير �أنظمة و�آليات �لعمل 
يف تلقي طلبات �لعمالء و�لتعامل معها 
و�إجنازها. و�أ�ساف �أن جمارك دبي تعمل 
وفق روؤية م�ستقبلية �ساملة تتو�كب مع 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  توجيهات �ساحب 
بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة، 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، حاكم دبي، رعاه 
�لوطني،  �لق��ت�����س��اد  بنية  بتنويع  �هلل، 
لالإمار�ت،  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  وتعزيز 
�أه��م��ي��ة متز�يدة  �ل���د�ئ���رة  ت���ويل  ح��ي��ث 
لتعزيز �ل�سر�كة مع �ملتعاملني، و�سمان 
ح�سولهم على قيمة م�سافة من �ختيار 
�إطار  يف  وذل��ك  لتجارتهم،  مق�سد�ً  دبي 
حر�سها على �لقيام بدورها �حليوي يف 
�أف�سل  تقدمي  عرب  دبي،  �قت�ساد  تعزيز 

�ملزيد  ل�ستقطاب  �لتجارية  �لت�سهيالت 
من عمليات �لتجارة �إىل �لإمارة.

�إد�رة م��ر�ك��ز ج��ب��ل علي  و�أ����س���ار م��دي��ر   
�أف�سل  �أن �لد�ئرة تطبق  �إىل  �جلمركية 
�لعاملية و�لبتكار�ت يف �لعمل  �ملمار�سات 
�مل�سروعة  �ل���ت���ج���ارة  ل���دع���م  �جل��م��رك��ي 
�لإم���د�د  �سل�سلة  على  �ل��رق��اب��ة  و�إح��ك��ام 
�لعاملية،  و�لتحديات  �ل�سر�بات  ظل  يف 
وتقنيات  م��ع��د�ت  �أح����دث  متتلك  ح��ي��ث 
�لأكرث  ت��ع��د  �ل��ت��ي  و�لتفتي�ض  �لفح�ض 
ب�سري  بكادر  �لعامل مدعومة  يف  تطور�ً 
مميز حتر�ض �لد�ئرة من خالل بر�مج 
تطوير  ع���ل���ى  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  �ل���ت���دري���ب 
كفاءته و �سقل مهار�ته مبا يلبي مهام 
�إط���الق  �أن  �إىل  ب��ح��رف��ي��ة، لف���ت���اً  ع��م��ل��ه 
�مل�سغل  لربنامج  �ملا�سي  �ل��ع��ام  �ل��د�ئ��رة 
�لقت�سادي �ملعتمد بالتعاون مع �لهيئة 

�لحتادية للجمارك يعزز من ��ستقطاب 
�إطالق  يف  �لر�غبة  �ل�سركات  من  �ملزيد 
�أعمالها �لتجارية من �لإمار�ت، ويتوقع 
�جلمركية  �ملعامالت  ع��دد  ت�ستحوذ  �أن 
�ل��ت��ي �ستتم ع��ن ط��ري��ق �ل��ربن��ام��ج على 
ن�سبة %50 من �إجمايل عدد �ملعامالت 
وهذ�   ،2020 ع��ام  بحلول  �جلمركية 
م��ا ب���د�أن���ا ن���ر�ه و�ق���ع���اً ب��ع��د �رت���ف���اع عدد 
�أجنزتها  �ل���ت���ي  �جل��م��رك��ي��ة  �مل���ع���ام���الت 
خالل   4.5% ب��ن�����س��ب��ة  دب����ي  ج���م���ارك 
 4.5 �إىل   ،2017 م��ن  �لأول  �لن�سف 
4.3 مليون  مليون معاملة مقارنة مع 
�ملا�سي،  �لعام  ذ�تها من  للفرتة  معاملة 
�أج����ه����زة لفح�ض  ل���دن���ي���ا  ي���وج���د  ح���ي���ث 
علي  جبل  ميناء  يف  بالأ�سعة  �حل��اوي��ات 
�ل�ساعة وهو ما يجعل  تعمل على م��د�ر 

�لعمل �جلمركي فيه �أكرث كفاءة.

�ل�سريك  �إي��ف��ان��ز  ز�ره  �ل�����س��ي��دة  و�أف������ادت 
لينك�ض  �إك�����س��ل��و���س��ي��ف  ل�����س��رك��ة  �لإد�ري 
غاية  يف  ن���ح���ن  �ل���ع���ق���اري���ة:  ل��ل��و���س��اط��ة 
�لو��سعة  جمموعتنا  ل��ت��ق��دمي  �حل��م��ا���ض 
من �لعقار�ت يف �أنحاء �إمارة دبي لعمالء 
�لعديد  ولدينا  ويلت�سري.  ه��رني  �سركة 
�لعقار�ت  ب��ن��وع  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل��ع��م��الء  م��ن 
بها  تتخ�س�ض  �لتي  و�ل�سكنية  �لتجارية 

�سركة هرني ويلت�سري �لدولية.
ممتلكات  �أن  �إىل  �إيفانز  �ل�سيدة  و�أ���س��ارت 
�ملمتدة  �ل��دول��ي��ة  ويلت�سري  ه��رني  �سركة 
من لندن �إىل تايلند� �ستزيد من حما�سنا 
�ملزيد من  �لعمل وبذل  للتو�سع يف نطاق 

�جلهد. 
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املال والأعمال
حتديث موا�شفة ل�»الدوخة« ملنع املواد اخلطرة واملحظورة حر�شًا على امل�شتهلكني

»موا�صفات« ت�صتحدث 3 اأنظمة للرقابة على م�صروبات الطاقة ومنتجات الألبان والع�صائر 

»منتدى ال�شارقة لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 2017« يناق�ش التاأثريات الأ�شرع موجة تطور 

»الثورة ال�صناعية الرابعة«.. التغري القادم يف منظور الب�صر للمعرفة والقت�صاد

»تالل العقارية« تعتمد تو�صعات �صاملة يف م�صروعها »تالل مول« 

هذه �ملنتجات، ومت تعميم م�سودة �لنظام 
على �جلهات �حلكومية �ملعنية يف �لدولة، 
�إيجابية  ت���اأث���ري�ت  ه��ن��اك  �أن  خ�سو�ساً 
عدة متوقعة من تطبيقه، خ�سو�سا ما 
يتعلق بزيادة موؤ�سر�ت ثقة �مل�ستهلك يف 
�ملحلية،  �لأ���س��و�ق  يف  �ملتد�ولة  �ملنتجات 
ت�سريعية  بيئة  وتعزيز جودتها، وتوفري 
و��سحة تدعم �لتبادل �لتجاري، يف ظل 
توقعات ت�سري �إىل زيادة مبيعات �لألبان 
و�لأج�����ب�����ان و�ل�����زب�����ادي خ����الل �لأع������و�م 

�ملقبلة.

الع�شائر 
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ت��ط��رق م��ع��ال��ي��ه �إىل 
�لنظام �لإمار�تي للرقابة على �لع�سائر 
�لهيئة  ��ستحدثته  و�ل��ذي  و�مل�سروبات، 
�ل�سحة  ع���ل���ى  �مل���ح���اف���ظ���ة  لع����ت����ب����ار�ت 
�مل�ستهلك،  وح��م��اي��ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لفو�كه  ونكتار  ع�سائر  يت�سمن  و�لذي 
�ملنكهة،  �ل���س��ط��ن��اع��ي��ة  و�مل�������س���روب���ات 

•• دبي-الفجر: 

�لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض  �ع��ت��م��د 
“مو��سفات”،  و�ملقايي�ض  للمو��سفات 
�أنظمة  ث���الث���ة  دب�����ي،  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  مب��ق��ر 
منتجات  على  للرقابة  جديدة  �إمار�تية 
�ل��ط��اق��ة، و�حلليب  �أغ��ذي��ة وم�����س��روب��ات 
ومنتجات �لألبان، و�لع�سائر و�مل�سروبات، 
�لتي يجري تد�ولها يف �أ�سو�ق �لدولة، يف 
م�سعى ي�ستهدف رفع جودة تلك �ملنتجات 
و�إحكام �لأنظمة �لرقابية، ب�سورة تدعم 
وتعزيز  �ل��دول��ة،  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
ج���ودة �حل��ي��اة ب�سكل ع���ام، ودع���م موقع 
�ل���دول���ة ك��م��رك��ز �ق��ت�����س��ادي م��ه��م على 

�مل�ستوى �لإقليمي و�لعاملي.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ر����س��د �أح��م��د بن 
�إد�رة  رئي�ض جمل�ض  �لدولة،  وزير  فهد، 
و�ملقايي�ض  للمو��سفات  �لإم���ار�ت  هيئة 
�مل�ستمر  �ل��ت��ح��دي��ث  �إن  “مو��سفات”، 
يدعم  �أن  �ساأنه  من  و�للو�ئح  لالأنظمة 
�لدولة،  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية 
وي���رف���ع ج�����ودة �مل��ن��ت��ج��ات �مل���ت���د�ول���ة يف 
��سرت�تيجية  مع  يتما�سى  مبا  �أ�سو�قنا، 
�ملنبثقة   ،2021  –  2017 �ل��ه��ي��ئ��ة 
عن ��سرت�تيجية حكومة دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

اأغذية وم�شروبات الطاقة
�لنظام  ط��ورت  �لهيئة  �أن  معاليه  و�سرح 
م�سروبات  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة  �لإم�����ار�ت�����ي 
وجود  ظ��ل  يف  ل�سيما  �لطاقة،  و�أغ��ذي��ة 
خ���ط���ورة  �إىل  ت�������س���ري  دول����ي����ة  ت���ق���اري���ر 
على  حتتوي  �لتي  �مل�سروبات  ��ستهالك 
�ملنبهة،  �مل���ك���ون���ات  م���ن  م��رت��ف��ع��ة  ن�����س��ب 
حالت  وظهور  �لطاقة،  م�سروبات  مثل 

با�ستهالك  م��رتب��ط��ة  �أخ�����رى  م��ر���س��ي��ة 
هذه �ملنتجات، ما دفع “مو��سفات” �إىل 
�أولية للم�سروع وتعميمها  و�سع م�سودة 
على �جلهات �ملعنية يف �لدولة، للح�سول 
ومقرتحاتهم،  �ل��ف��ن��ي��ة  �آر�ئ����ه����م  ع��ل��ى 
و�خل�����روج ب��اأف�����س��ل ت�����س��ور مم��ك��ن لهذ� 

�لأمر، ل�سمان حماية �مل�ستهلكني.
�لإمار�تي  �ل��ن��ظ��ام  �أن  معاليه  و�أو����س���ح 
من  �مل�ستهلك  حماية  ي�سمن  �جل��دي��د 
بتوفري  �مل�سللة،  �لتجارية  �لإع��الن��ات 
حتذير �سحي على جميع منتجات �أغذية 
وم�سروبات �لطاقة، لتحذير �مل�ستهلكني 
ذوي  من خماطر �ل�ستخد�م، خ�سو�ساً 
وحتديد  �خل��ا���س��ة،  �ل�سحية  �حل����الت 
�مل��ك��ون��ات �مل��ن��ب��ه��ة وم�����س��ت��وى �ل�����س��ك��ر يف 
تقليل  ت�سمن  ب�����س��ورة  �مل��ن��ت��ج��ات،  ت��ل��ك 
�ل���ت���اأث���ري�ت �ل�����س��ل��ب��ي��ة ل��ه��ا ع��ل��ى �سحة 

و�سالمة �مل�ستهلكني.

منتجات احلليب واالألبان
�حلليب  منتجات  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���س��ار 
ت��ع��د من  �مل���ث���ال،  و�لأل���ب���ان، ع��ل��ى �سبيل 
ف����رت�ت  وذ�ت  �ل���ت���ل���ف،  ���س��ري��ع��ة  �مل�������و�د 
خطر�ً  ت�سكل  وبتلفها  قليلة،  �سالحية 
��ستهدف  لذلك  �مل�ستهلك،  �سحة  على 
�لألبان  منتجات  ت��د�ول  �لتعديل �سبط 
�ل���ط���ازج، و�سبط  و�حل��ل��ي��ب و�ل���زي���ادي 
عمليات ت�سنيعها و��ستري�دها وتد�ولها، 
وهنا كان �سرورياً ��ستحد�ث لئحة فنية 
جودة  وت�سمن  �جل���و�ن���ب،  ه���ذه  تغطي 
�ل�سحة  على  حر�سا  و�لت�سويق،  �لإنتاج 

�لعامة للم�ستهلكني.
�إ�سد�ر  م��ربر�ت  �أب��رز  �أن  معاليه  و�سرح 
�جلهات  دور  تعزيز  يف  يتمثل  �لالئحة 
�ملخت�سة وتوحيد �إجر�ء�ت �لرقابة على 

وم�ساحيق هذه �مل�سروبات.
�ل�سناعية  �ملوؤ�سر�ت  وقال معاليه: تدل 
�خل���ا����س���ة ب���امل�������س���روب���ات و�ل��ع�����س��ائ��ر يف 
�إي�����������ر�د�ت �سوق  ب����ل����وغ  �ل�����دول�����ة، ع���ل���ى 
�مل�سروبات �ملحلية نحو 13 مليار درهم 
�أن حتقق منو�ً  قبل عامني، ويتوقع لها 
م�سطرد�ً، يف وقت يعد فيه منط �حلياة 
غري �ل�سحي وتناول �أغذية حتتوي على 
�أكرث  �ل�����س��ك��ري��ات م��ن  ن�سب ع��ال��ي��ة م��ن 
�رت���اأت  ف��ق��د  �ل�����س��ك��ري،  م��ر���ض  م�سببات 
�لهيئة �أن ت�ستحدث هذ� �لنظام ملو�جهة 
�ل�سحة  على  و�ملخاطر  �لتحديات  تلك 

�لعامة.
�أنه لتجنب �نت�سار ت�سليل  و�أكد معاليه 
�لهيئة  ف��اإن  �ملنتجات،  هذه  يف  �مل�ستهلك 
�لبيانات  بطاقة  متطلبات  على  �سددت 
�أن لهذ�  �ملنتجات، كما  تلك  على عبو�ت 
�لقت�ساد  ب��دع��م  تتعلق  �آث����ار  �لتطبيق 
�ملنتجات  ت���و�ف���ق  خ���الل  م���ن  �ل��وط��ن��ي، 
�أحدث  مع  �لدولة  يف  �مل�سنعة  �لغذ�ئية 
وكذ�  �ل��دول��ي��ة،  و�ملتطلبات  �مل��و����س��ف��ات 
�مل��رتت��ب��ة على  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  تقليل 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وتوحيد  �ل�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع 
هذه  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة  �إج������ر�ء�ت  وت�سهيل 
�مل��ن��ت��ج��ات يف �لأ����س���و�ق، ك��م��ا �أن���ه يحمي 
�ل�سباب  ف���ئ���ة  وخ�����س��و���س��ا  �مل�����س��ت��ه��ل��ك 
و�لأطفال من �لأ�سر�ر �ل�سحية �ملرتتبة 
و�مل�سروبات  �ل��ع�����س��ائ��ر  ����س��ت��ه��الك  ع��ل��ى 

كثيفة �ل�سكريات.

حتديث “الدوخة«
�لهيئة  حت��دي��ث  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  وت���ط���رق 
للدوخة  �إل���ز�م���ي���ة  ق��ي��ا���س��ي��ة  مل��و����س��ف��ة 
ومنتجاتها، ملو�جهة تد�ول هذه �ملنتجات 
�لدولة،  �أ����س���و�ق  يف  ع�����س��و�ئ��ي��ة  ب�����س��ورة 

متيزها عن �سابقاتها من �لثور�ت، �أولها �ل�سرعة وم�ستوى 
نو�حي  جلميع  و�ل�سامل  �ملمتد  �لتاأثري  وثانيها  �لتعقيد، 
�لثورة  لهذه  ميكن  حيث  �لنظام،  تعددية  وثالثها  �حلياة، 
�ل��دول و�ل�سركات  �لعالقات بني  �إح��د�ث تغيري ج��ذري يف 

و�ملجتمعات د�خل، كل منها وفيما بينها.
ويجمع خرب�ء �لتقنية على �أن ما ينظر �إليه �ليوم على �أنه 
�أن ي�سبح حقيقة و�قعة بعد خم�سة  م�ستقبل بعيد، ميكن 
�أو ع�سرة �أعو�م على �أبعد تقدير، و�ستزد�د وترية �لرتباط 
�ل�سبكي بني خمتلف �لأجهزة �لإلكرتونية و�لذكية، و�سوًل 
بهدف  �ل�سبكي،  �لت�����س��ال  على  ق���ادر  ج��ه��از  ك��ل  رب��ط  �إىل 
�أن��ه خالل  تفا�سيل �حلياة، ويقدر �خل��رب�ء  �أمتتتة جميع 
هذه �لفرتة، �سي�سل عدد �لأجهزة �ملرتبطة فيما بينها �إىل 

50 مليار جهاز.
�ل�سارقة  هيئة  م��ن  ك��ل  تنظمه  �ل���ذي   - �مل��ن��ت��دى  وي��ع��ق��د 
لال�ستثمار و�لتطوير )�سروق( ومكتب �ل�سارقة لال�ستثمار 
للهيئة،  �لتابع  �ل�����س��ارق��ة(،  يف  )��ستثمر  �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي 
ب�سر�كة ��سرت�تيجية مع CNBC عربية - جل�سة بعنو�ن 
“�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة: �لفر�ض و�ملنافع و�لتحديات”، 
يتناولون  �لدوليني،  �خل��رب�ء  من  جمموعة  فيها  ي�سارك 
لهذه  �ملميزة  و�ل�سمات  �لرئي�سة  �مل��ح��اور  �أب���رز  بالتحليل 

�لثورة �ل�ساملة.
�ل�سناعية  “�لثورة  بعنو�ن  �لثالثة  �جلل�سة  وت�ستعر�ض 
�لثورة  تعريف  و�لتحديات”،  و�ملنافع  �لفر�ض  �ل��ر�ب��ع��ة: 
�إلقاء  مع  حياتنا،  يف  �ملتوقع  وتاأثريها  �لر�بعة،  �ل�سناعية 

•• ال�شارقة-الفجر:
�ملالية  ب���الأن���ظ���م���ة  ت��ع�����س��ف  م��ت�����س��ارع��ة  ت���غ���ري�ت  يف ظ���ل 
�ليوم  عاملنا  يقف  و�لجتماعية،  و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية 
على  �أث��ره��ا  يقت�سر  ل  ر�ب��ع��ة،  �سناعية  ث���ورة  �أع��ت��اب  على 
تغيري �سكل �ل�سناعات وطرق �لإنتاج، بل ميتد �إىل �ملنظور 

�ملعريف للب�سر جتاه �ملتطلبات ب�سورة عامة.
وملو�كبة �مل�ستقبل، ي�ستعر�ض “منتدى �ل�سارقة لال�ستثمار 
�لرفيع  �حلدث �ل�ستثماري   -  ”2017 �ملبا�سر  �لأجنبي 
�ل����ذي ينعقد حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �ساحب  �مل�����س��ت��وى 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو 
�سبتمرب  و20   19 يومي  �ل�سارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض 
عدد�ً   - �لر�بعة”  �ل�سناعية  “�لثورة  �سعار  ويرفع  �ملقبل، 
�ملرتبطة  و�ل�ستثمارية  �لقت�سادية  �ملو��سيع  �أب���رز  م��ن 
تعزيز  يف  �ملبا�سر  وت��اأث��ريه��ا  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�سناعية  ب��ال��ث��ورة 
تناف�سية �لدول و�لقت�ساد�ت، عرب تبينها �أحدث �لتقنيات 

و�لتوجهات �ملعا�سرة.

ثورات رئي�شة  4
�سمن قر�ءة �سريعة لو�قع �لثور�ت �لإنتاجية �لتي �سهدتها 
ب�4 ثور�ت رئي�سة ر�سمت كل  �أن �لعامل مر  �لب�سرية، جند 
�إىل  مرحلة  من  بالب�سرية  و�نتقلت  �لتاريخ،  مالمح  منها 
�أكرث  و�لزده���ار، فمنذ  و�لرخاء  �لنمو  �أخ��رى من مر�حل 
من 10 �آلف عام �نطلقت �لثورة �لزر�عية، تبعتها �لثورة 
�لفحم  على  قامت  �لتي   ،18 �لقرن  يف  �لأوىل  �ل�سناعية 

 19 �لثانية يف �لقرن  �لثورة �ل�سناعية  وقوى �لبخار، ثم 
�لتي قامت على �لكهرباء، و�لثالثة �لتي بد�أت يف �ستينيات 
�لقرن �لع�سرين، و�لتي قادها �حلا�سوب، وعرفت ب�”�لثورة 

�لرقمية«.
�أما �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، فهي ثورة مل ي�سهد �لتاريخ 
�لب�سري مثلها �إطالقاً، �سو�ء من حيث �ل�سرعة �أو �لنطاق 
تتمثل  رئي�سة  حمركات  ويقودها  �لتعقيد�ت،  م�ستوى  �أو 
ذ�تية  و�ل�����س��ي��ار�ت  و�ل��روب��وت��ات،  �ل�سطناعي،  �ل��ذك��اء  يف: 
�لعمالقة،  و�لبيانات  �لأبعاد،  �لثالثية  و�لطابعات  �لقيادة، 
و�لنانو  �لأ����س���ي���اء،  و�إن����رتن����ت  �لف���رت�����س���ي���ة،  و�ل���ع���م���الت 
تكنولوجي، و�لبيوتكنولوجي، وتخزين �لطاقة، و�حلو�سبة 
�لكمية، وفقاً لكالو�ض �سو�ب، �ملوؤ�س�ض و�لرئي�ض �لتنفيذي 
“�لثورة  ك��ت��اب  �ل���ع���امل���ي، م���وؤل���ف  ل��ل��م��ن��ت��دى �لق��ت�����س��ادي 
�لقرن  مطلع  �سهد  ملر�قبني،  ووفقاً  �لر�بعة«.  �ل�سناعية 
�ل�سناعية  ل��ل��ث��ورة  �مل��ب��ك��رة  �ل��ب��د�ي��ات  و�لع�سرين  �حل���ادي 
�لر�بعة، ل�سيما مع �لنت�سار �لو��سع لالإنرتنت و�لهو�تف 
و�أجهزة  ملحقات  تو�فر  �إىل  بالإ�سافة  �لذكية،  و�لأجهزة 
�لذكاء  وتقنيات  �حل�سا�سات،  مثل:  �أخ���رى،  �سغرية  ذكية 
�ل�سطناعي، وتقنيات تعلم �لآلة، ما �أ�سهم يف دعم عمليات 
وتقليل  �حل��ق��ي��ق��ي،  �ل��وق��ت  يف  �ل�سائبة  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ 

هام�ض �خلطاأ �إىل �أقل ن�سبة ممكنة.

عوامل  3
رئي�سة  عو�مل  بثالثة  �لر�بعة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  وتتميز 

يف  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  تطبيق  و�ق���ع  على  �ل�����س��وء 
�ملتوقع لع�سر �لذكاء  �لإم��ار�ت وحتدياتها، و�لتاأثري  دولة 
�لروبوتات  ����س��ت��ع��م��ال  وت���ز�ي���د  ح��ي��ات��ن��ا،  يف  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�لب�سر  ب����ني  ب���ال���ع���الق���ة  �مل���رت���ب���ط���ة  و�مل���ن���اف���ع  و�مل���خ���اط���ر 

و�لروبوت.
�لتي تفر�سها �لأمتتة  �لتحديات  وتناق�ض �جلل�سة كذلك، 
و��ستعمال �لروبوتات و�لذكاء �ل�سطناعي على �لوظائف، 
�لذكية،  �مل���دن  نحو  �لآين  �لتحول  �أهمية  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مع  �ل���ت���و�وؤم  ل�سمان  �مل��ف��ق��ودة  و�ل�سيا�سات  و�لت�سريعات 
�أن ت�سهم  �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، وكيف ميكن لل�سارقة 
يف جمل�ض �لإمار�ت للثورة �ل�سناعية �لر�بعة، و�لقطاعات 
يف  �لر�بعة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  من  ت�ستفيد  �أن  ميكن  �لتي 

�ل�سارقة.
مليئاً  ج��دي��د�ً  و�ق��ع��اً  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  وتفر�ض 
جديدة  ف��ئ��ات  �ستوفر  ج��ه��ة،  فمن  و�ل��ت��ح��دي��ات،  بالفر�ض 
�ملجالت  مثل  �ل�سابق،  يف  موجودة  تكن  مل  �لوظائف  من 
�جلديدة �لتي تتيحها �لطابعات �لثالثية �لأبعاد للت�سميم 
يف  لكنها  �لذكية،  و�لأنظمة  �لروبوتات  وبرجمة  و�لإنتاج، 
�لوقت نف�سه �ستق�سي على �ملاليني من �لوظائف �لتقليدية 
�لقائمة حول �لعامل، مثل �ل�سائقني �لذي �ستحل مكانهم 
�ل�سيار�ت �لذ�تية �لقيادة، و�لعمال ذوي �ملهار�ت �ملنخف�سة 
منتدى  ويناق�ض  عنهم،  ب��دي��اًل  �ل��روب��وت��ات  �ستحل  �ل��ذي��ن 
�لإجر�ء�ت   2017 �ملبا�سر  �لأجنبي  لال�ستثمار  �ل�سارقة 

�ملطلوبة لإحد�ث �ملو�زنة �لدقيقة بني �جلانبني.

وح��ر���س��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة �ل�����س��ح��ة �لعامة 
جودة  �سبط  �إىل  و�سعياً  للم�ستهلكني، 
�لأ�سو�ق،  يف  قبل طرحها  �ملنتجات  هذه 
يف م�سعى للتاأكد من عدم �حتو�ء تركيبة 
�لتبغ �ملخ�س�ض للدوخة على مكونات �أو 
لتكمل  �أو حم���ظ���ورة.  خ��ط��رة  �إ���س��اف��ات 
وقت  يف  �ل�����س��ادرة  �لقيا�سية  �مل��و����س��ف��ة 
�ملنكه،  و�ملع�سل  �لتبغ  بخ�سو�ض  �سابق 

و�ل�سجائر وغريها.
�إد�رة  جم���ل�������ض  �إن  م���ع���ال���ي���ه  وق���������ال 
ب��اع��ت��م��اد حتديث  �أو�����س����ى  م���و�����س���ف���ات 
لئحة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقيا�سية  �ملو��سفة 
ب��ال��دوخ��ة، و�ل��ت��ي جاءت  فنية �خل��ا���س��ة 
لتتما�سى مع �لتفاقية �لإطارية ملنظمة 
�ل�سحة �لعاملية ملكافحة �لتبغ، و�لقانون 
يف   2009 ل�سنة   15 رق���م  �لحت�����ادي 
جمل�ض  قر�ر  وكذ�  �لتبغ،  مكافحة  �ساأن 
2013 يف هذ�  24 ل�سنة  �ل��وزر�ء رقم 

�ل�ساأن.
�ملو��سفة  حتديث  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار 
على  �لرقابة  قطاع  �سيدعم  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لأ�سو�ق  يف  �مل��ت��د�ول��ة  �ل��ت��ب��غ  م��ن��ت��ج��ات 
�ملنتجات  ه��ذه  ت��د�ول  وت�سبط  �ملحلية، 
ذ�ت �لتاأثري �لكبري على �سحة و�سالمة 
�ستعزز  �أن���ه���ا  ع���ن  ف�����س��اًل  �مل�����س��ت��ه��ل��ك، 
�لإطارية  �لتفاقية  مبتطلبات  �للتز�م 
�لتبغ،  ملكافحة  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة 
مو�سحاً �أن �لهيئة بادرت بتعميم م�سودة 
�جلهات  على  �عتمادها،  قبل  �ملو��سفة 
مالحظاتها  لتلقي  �ل��دول��ة،  يف  �ملعنية 
وز�رة  �أب��رزه��ا  لتطويرها،  ومقرتحاتها 
و�ملجال�ض  �مل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة  �ل�����س��ح��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �لإم��������ار�ت، 
حلكومة  للت�سريعات  �ل��ع��ل��ي��ا  و�ل��ل��ج��ن��ة 

دبي.

»اقت�صادية عجمان« حتارب الغ�ض التجاري 
•• عجمان- وام:

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف  �مل�ستهلك  وح��م��اي��ة  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  نظمت 
�ل�سوق  يف  و�مل�ستثمرين  �مل�ستهلكني  ��ستهدفت  ت��وع��ي��ة  حملة  بعجمان 
�ل�سيني من �أجل تثقيفهم بحقوقهم وو�جباتهم و�طالعهم على خماطر 

�لغ�ض و�لتقليد �لتجاري وخطورة �لب�سائع و�ل�سلع �لكهربائية �ملقلدة .
يف  �مل�ستهلك  وحماية  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  مدير  �لكتبي  م�سعود  حممد  وق��ال 
على  حتتوي  �لتي  �لر�سادية  �لكتيبات  توزيع  �سهدت  �حلملة  �ن  �ل��د�ئ��رة 
�ملعلومات �ل�سرورية �لو�جب على �مل�ستهلك �لإمل��ام بها كي ل يقع �سحية 
�لغ�ض �لتجاري ..م�سري� �ىل �ن �لكتيبات ت�سمنت ملحة عن قانون حماية 
�لرغبة  �لقت�سادية يف حال  �لتنمية  د�ئ��رة  �لتو��سل مع  �مل�ستهلك وطرق 

بتقدمي �سكاوى يف هذ� �ل�ساأن .
و�أو�سح �ن هذه �ملبادرة تاأتي يف �إطار جهود �لد�ئرة �مل�ستمرة لتعزيز ثقافة 
�لغ�ض  وكيفية تاليف عمليات  وو�جباتهم  وتوعيتهم بحقوقهم  �مل�ستهلكني 
�لتجاري �لتي قد تو�جههم ..موؤكد� حر�ض �لد�ئرة على �أن يكون �مل�ستهلك 
و�عيا بحقوقه و�أن يتحقق من م�سدر �ل�سلعة ويبحث عن مو��سفاتها و�أن 
يتوخى �حلذر من �لوقوع يف فخ �لإعالنات �لتجارية �مل�سللة و�أن يتاأكد من 
�أ�سالة �ملنتج وخلوه من �لعيوب. ووجه مدير �إد�رة �لرقابة وحماية �مل�ستهلك 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بعجمان دعوة �ىل �مل�ستهلك باأن ل يتو�نى عن 
تقدمي �ل�سكوى عند تعر�سه حلالة من حالت �لغ�ض �لتجاري . م�سري� �ىل 
�أهمية �حلملة يف تعزيز �لوعي لدى �مل�ستهلك و�لإ�سهام يف متكينه وحمايته 
ف�سال عن �نها تنعك�ض �إيجابا على �مل�ستهلك و�لتاجر و�لن�ساط �لقت�سادي 
وجتارة �لتجزئة يف �إمارة عجمان. وحتر�ض �إد�رة �لرقابة وحماية �مل�ستهلك 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بعجمان على و�سع �خلطط و�لرب�مج �لتي 
�مل�ستهلكني  لدى  وخماطره  �لتجاري  �لغ�ض  حول  �لوعي  ن�سر  �إىل  تهدف 
وتعزيز �لثقة و�لأمان �لتجاري لديهم ومكافحة �ملمار�سات �لتجارية غري 
ل�سمعة  و�لإ���س��اءة  بامل�ستهلكني  �ل�سرر  �إحل��اق  �ساأنها  من  و�لتي  �مل�سروعة 

�لن�ساط �لقت�سادي بالإمارة.
�إد�رة �لرقابة وحماية �مل�ستهلك �جلهة �ملعنية بحماية �مل�ستهلكني  وتعترب 
�خلطط  وتطبيق  ب��اإع��د�د  ت��ق��وم  حيث  وو�ج��ب��ات��ه��م  بحقوقهم  وتوعيتهم 
و�ل�سيا�سات �لتي تهدف �إىل خلق بيئة �سليمة و�آمنة للم�ستهلكني كما تعمل 
على تنظيم �لعديد من �لرب�مج و�لأن�سطة �لتوعوية ل �سيما يف ما يتعلق 
مبكافحة �لغ�ض �لتجاري وحقوق �مل�ستهلك وو�جباته. وتلتزم �إد�رة �لرقابة 
�ل�سكاوى  �أ�سكال  كافة  مع  و�لفعال  �ل�سريع  بالتعامل  �مل�ستهلك  وحماية 
�أو من   80070 �لت�����س��ال  ع��رب مركز  وق��ت ممكن  �أ���س��رع  يف  ومعاجلتها 

- info@ajmanded.ae خالل �لربيد �للكرتوين

جلنة التنمية القت�صادية بعجمان تناق�ض �صيا�صة 
ال�صراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ض

•• عجمان-وام: 

للمجل�ض  �لتابعة  بعجمان  �لقت�سادية  للتنمية  �لد�ئمة  �للجنة  ناق�ست 
بني  �ل�سر�كة  �سيا�سة   -  2017 للعام  �لتا�سعة  جل�ستها  يف   - �لتنفيذي 
كفاءة  ورف��ع  �ل�ستثمار  فر�ض  تعزيز  بهدف  و�خل��ا���ض  �حلكومي  �لقطاع 
تطوير  �آل��ي��ات  تنويع  يف  للم�ساهمة  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة  �حل��وك��م��ة  وفاعلية 

م�ساريع �لبنية �لتحتية و�لرتقاء بجودة �خلدمات.
و��ستعر�ست - خالل �جلل�سة �لتي تر�أ�سها �سعادة �ملهند�ض عبد�هلل �ملويجعي 
�حلكومي  �لقطاع  ب��ني  �ل�سر�كة  دليل  م�سودة  ملخ�ض   - �للجنة  رئي�ض 
و�خلا�ض و�أهم �ملمار�سات �لعاملية يف هذ� �ل�سدد ف�سال عن �لإطار �لقانوين 
وكيفية  لل�سر�كة  حم��ال  تكون  �لتي  �مل�ساريع  ومعايري  �ل�سر�كات  لعقود 
�ختيار �ل�سريك �ملنا�سب ودورة �ل�سر�كة نف�سها و�إجر�ء�ت �لطرح و�لرت�سية 
مل�ساريعها. ح�سر �لجتماع.. حممود خليل �لها�سمي وعلي عي�سى �لنعيمي 
ويافع عيد �لفرج و�سالح �جلزيري و�سامل �أحمد �ل�سويدي ومرو�ن �ملهريي 
�أع�ساء �للجنة.. �إ�سافة �إىل خولة �ليا�سي مقرر �للجنة و�لدكتور عبد�هلل 

�حل�سن �مل�ست�سار �لقت�سادي بد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بعجمان.
وعر�ض �سهاب �لزعابي من د�ئرة �لرقابة على �لبنوك يف �مل�سرف �ملركزي 
�أن  �إىل  م�سري�   .. و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �جلماعي  �لتمويل  �آلية 
�إعد�د لئحة للتمويل �جلماعي و�لتي تعترب  �مل�سرف �ملركزي يعمل على 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �ل���الزم  �لتمويل  لتقدمي  ج��دي��دة  ن��اف��ذة 
لتعزيز وتنمية �مل�ساريع متناهية �ل�سغر بالتعاون مع من�سة “ بيهايف “ 
للتمويل �جلماعي وذلك بهدف �إتاحة جمموعة من �لفر�ض �ل�ستثمارية 

من خالل جمموعة خمتارة من �مل�ساريع �ل�سغرية �ملبتكرة.
�لقت�سادي  �مل�ست�سار  �حل�سن  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  ��ستعر�ض  ج��ان��ب��ه..  م��ن 
حتديث  �سيا�سة  ب�ساأن  �إجن���ازه  مت  م��ا  �آخ��ر  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف 
�لقطاعات �لقت�سادية �لر�مية �إىل تعزيز �لتنمية �لقت�سادية يف �لإمارة 

لتنمية م�ستد�مة وتنويع �ملو�رد �لقت�سادية.
وتناول بالتف�سيل حتليال لن�سب �لنمو يف �لقطاعات �لقت�سادية يف �إمارة 
عجمان وفقا للمنهجية �لعلمية مع �لرتكيز على �لقطاعات ذ�ت �لأولوية 
عجمان  روؤي���ة  ي��و�ك��ب  مب��ا  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقق  �أن  منها  ي��وؤم��ل  �لتي 
وجه   .. �جلل�سة  �أع��م��ال  خ��ت��ام  ويف  �ل��ر���س��ي��دة.  �ل��ق��ي��ادة  وتطلعات   2021
�سعادة عبد�هلل �ملويجعي �ل�سكر لأع�ساء �للجنة.. موؤكد� �أن نتائج �جلل�سات 
�هتماما  تلقى  �لتي  و�ملقرتحات  �لتو�سيات  من  �لعديد  �أف���رزت  �ل�سابقة 

خا�سا من �لقيادة �لر�سيدة و�لأمانة �لعامة للمجل�ض �لتنفيذي لالإمارة.

»اأرا�صي دبي« تعني »يو�صي فوروارد للت�صويق« 
�صريكا للرتويج يف ال�صوق ال�صيني

•• دبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �لأر��سي و�لأم��الك يف دبي �م�ض عن تعيني �سركة “ يو �سي 
�ل�سوق  للرتويج يف  و�سريكا  �لعقاري  �لرتويج  “ �أم��ني  للت�سويق  ف��ورو�رد 
�ل�سيني . و�أكد �لطرفان خالل �لعالن على هام�ض �سيتي �سكيب جلوبال 
على هدفهما �مل�سرتك �ملتمثل يف ��ستقطاب ��ستثمار�ت �سينية ي�سل حجمها 

�إىل مليار درهم ل�سوق �لعقار�ت يف دبي.
قاعة  لها يف  خ��ا���ض  م��ن مكتب  ذل��ك  ف����ورو�رد مب��وج��ب  �سي  ي��و  و�ستعمل 
�لفهيدي باملقر �لرئي�سي لأر��سي دبي لتقدمي خدمات ��ست�سارية جمانية 

باللغتني �ل�سينية و�لإجنليزية للم�ستثمرين �ل�سينيني.

•• ال�شارقة -وام:

�ل�سركة  �لعقارية”  “تالل  ك�������س���ف���ت 
و�ل�ستثمار  �لتطوير  �ملتخ�س�سة يف جمال 
�إمارة  يف  �حل��ر  �لتملك  وم�ساريع  �لعقاري 
�ل�����س��ارق��ة ع��ن ح��زم��ة ت��و���س��ع��ات ���س��ام��ل��ة يف 
�أ�سخم  �أح�����د  مول”  “تالل  م�����س��روع��ه��ا 
�إمارة  يف  ت�سييدها  �ملزمع  �لتجارية  �ملر�كز 
�لرت����ق����اء مبكانته  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  �ل�����س��ارق��ة 
وتوفري  و�لرتفيهية  و�ل�سياحية  �لتجارية 
�أف�سل �خلدمات ملرتاديه وزو�ره وفق �أعلى 

�ملعايري �ملتبعة عامليا.
�جلديدة  �لتو�سعات  يف  “تالل”  و�عتمدت 
 256 للبناء من  �ملخ�س�سة  �مل�ساحة  زي��ادة 
400 �ألف مرت مربع  �ألف مرت مربع �إىل 
بنمو 56 باملائة كما ز�دت ب�سكل كبري �أعد�د 
 2500 من  لل�سيار�ت  �ملخ�س�سة  �ملو�قف 
من  �مل��وؤل��ف  �ملبنى  يف  م��وق��ف   4170 �إىل 
خم�سة طو�بق �أي ما يعادل منو� بن�سبة 67 
�مل�ساحة  �إج��م��ايل  زي���ادة  �إىل  �إ�سافة  باملائة 
مربع  مرت  �أل��ف   69 من  للتاأجري  �لقابلة 
�إىل نحو 116 �ألف مرت مربع مبا يف ذلك 
و�سلت  بنمو  للتخزين  �ملخ�س�سة  �مل�ساحة 

ن�سبته �إىل 68 باملائة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��وق��ي��ع ع��ق��د ب��ني “تالل 
�لعقارية” و�سركة “كولريز �إنرتنا�سونال” 
و�لعقار�ت  �مل��ر�ف��ق  لإد�رة  �لعاملية  �ل�سركة 
ملعر�ض   16 �ل�����  �ل������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل 
�لذي   ”2017 �ل��ع��امل��ي  ���س��ك��ي��ب  “�سيتي 

وتختتم  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  ي�ست�سيفه 
باعتماد  �لعقد  ويق�سي  �ل��ي��وم.  فعالياته 
“كولريز”  ����س���رك���ة  �لعقارية”  “تالل 
خدمات  وت����وف����ري  �ل��ت�����س��ام��ي��م  مل���ر�ج���ع���ة 
حيث  وغ��ريه��ا  �ملمتلكات  و�إد�رة  �ل��ت��اأج��ري 
قدم  مليون   86 م��ن  �أك���رث  �ل�سركة  ت��دي��ر 
مربع من وجهات �لتجزئة يف جميع �أنحاء 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �فريقيا.
�لقا�سمي  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  وق���ال 
�لعقارية  تالل  �سركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�ساملة  د�ر�سة  بعد  تاأتي  �لتفاقية  هذه  �ن 
للم�سروع و�كبت متطلبات �لنمو يف �لقطاع 
�ل�سوق  �حتياجات  م��دى  و�سملت  �لعقاري 
�لطلب  يف  ملحوظا  �رت��ف��اع��ا  ت�سهد  �ل��ت��ي 
�مل�ساريع  م��ن  �ل��ن��وع��ي��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  ل�سيما 
�ختيار  �ن  �ىل  م�سري�  �مل��ت��ط��ورة  �خلدمية 

به من خربة  تتمتع  ملا  �سركة كولريز ج��اء 
و��سعة و�سمعة طيبة يف هذ� �ملجال.

و�أ�ساف �ن تالل مول يعد �أحد �أهم وجهات 
كما  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  و�ل��رتف��ي��ه  �لت�سوق 
ل��ل��خ��دم��ات �لالزمة  ت���وف���ري�  �أك���رثه���ا  �أن����ه 
�مل���ت�������س���ارع ملدينة  �ل��ن��م��و  و�مل��ت��م��ا���س��ي��ة م���ع 
�ل�سارقة و�ملناطق �ملحيطة بها ولهذ� جلاأنا 
�لتو�سعات  م��ن  �حل��زم��ة  ه���ذه  تطبيق  �إىل 
�لتي  �لإم���ارة  �لرت��ق��اء مبكانته يف  ل�سمان 
لال�ستثمار  وم�����س��ت��ق��رة  خ�سبة  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��د 
�لعقاري. و�و�سح �ن تالل مول ي�ستمل على 
�لعديد من �ملر�فق و�خلدمات مثل �ملطاعم 
و�ملقاهي و�ملتاجر و�سالت �ل�سينما وغريها 
متكاملة  م��رك��زي��ة  حديقة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
يعترب  كما  ل��ل��زو�ر  طبيعيا  متنف�سا  ت��وف��ر 
�ل��ذي مت  ب��اي هيلتون”  ت��ري  “دبل  فندق 
�لعالن عنه �أم�ض جزء� من �ملول و�إ�سافة 
مهمة له وهو ما يوؤكد حر�سنا على توفري 
متكاملة  �سياحية  ترفيهية  ت�سوق  جتربة 
�ملجاورة  و�مل��ن��اط��ق  ت���الل  م��دي��ن��ة  لقاطني 

و�لزو�ر من د�خل �لإمار�ت وخارجها.
�لقا�سمي  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  وق���ال 
�لعام  ه��ذ�  �سكيب  �سيتي  يف  م�ساركتنا  �ن 
مبنجز�ت  �جل��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف  �إىل  ت��ه��دف 
يقرتن  �أن  �إىل  ون�سعى  �ل��ع��ق��اري��ة..  ت���الل 
ليكون  �ل���دو�م  على  ب��اجل��ودة  �ل�سركة  ��سم 
لدى �لر�غبني بال�ستثمار ثقة مبا تقدمه 
�ل�����س��رك��ة م��ن م�����س��اري��ع وت��ط��وي��ر ت��ع��زز من 

جانبه  من  �لإم���ارة.  يف  �لقت�سادي  �لو�قع 
ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  ديفي�ض  قال جون 
�ل�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  �إن��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ك���ول���ريز 
�لأو����س���ط و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا �ن ع��ق��د هذه 
تالل  �سركة  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 
�لعقارية من �ساأنها �أن ترفع معايري قطاع 

�لتجزئة يف �ملنطقة باأكملها.
�لإقليمي  �مل��دي��ر  غي�سينغ  �ستيو�رت  وق��ال 
�إن��رتن��ا���س��ي��ون��ال ملنطقة  ك���ول���ريز  ل�����س��رك��ة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا �ن �سركتنا 
�مل�ستويني  ع���ل���ى  ط��ي��ب��ة  ب�����س��م��ع��ة  حت���ظ���ى 
�لوجهات  �ملحلي و�لعاملي يف جمال تطوير 
.. وين�سب تركيزنا يف  �ملخ�س�سة للتجزئة 
م�سروع تالل مول على �إجناز ت�سميم قوي 

يف  ب��ارز�  دور�  يلعب  �سلعي  ومزيج  ومتميز 
تعزيز هذه �مل�سروع وتطويره بهدف تقدمي 

خدمات فاخرة جلميع زو�ر �مل�سروع.
تنفيذ  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع  �ل�����س��رك��ة  �ن  و�أ�����س����اف 
بالت�سميم  �ملتعلقة  �ل�ست�سارية  �خلدمات 
للم�سروع  �ل��ع��م��ل��ي��ات  و�إد�رة  و�ل���ت���اأج���ري 
ثقة  وكلها  �ل��ع��ق��اري��ة  ت��الل  م��ع  بال�سر�كة 
م�سرقا  م�ستقبال  �ل�����س��ر�ك��ة  ه���ذه  ب��اإث��م��ار 
للطرفني. وتاأتي م�ساركة “تالل �لعقارية” 
��ستعر��ض  ب���ه���دف  �سكيب”  “�سيتي  يف 
�أحدث �خليار�ت �ل�ستثمارية �ملتاحة يف كل 
�أمام  مول”  و”تالل  تالل”  “مدينة  من 
عن  �لباحثني  و�مل�ستثمرين  �ملعر�ض  زو�ر 

�قتنا�ض �أف�سل �لفر�ض �لعقارية.
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العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2860  تنفيذ عمايل 
ماجد  ملالكه/حممد  فرديه(  )موؤ�س�سة  لقونا  �سده/1-مطعم  �ملنفذ  �ىل 
حممد �لوي�سي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد فاروق 
علي �حمد قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10965( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )961( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

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

�ىل �ملنفذ �سده/1-ذ� برفي�سيونال ف�سيلتيي�ض �سرفي�ض �ض.ذ.م.م جمهول 
قد  عبد�خلالق  ح�سني  نظام  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )14254( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1179( مبلغ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3453  تنفيذ عمايل 
ف��ردي��ة جم��ه��ول حمل  م��وؤ���س�����س��ة   - لل�ستائر  ���س��ده/1-���س��وب��رة  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�أقام   ق��د  باتيل  دهيابهاي  بهاي  �لتنفيذ/�سوري�ض  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )50151( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )3707( مبلغ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3455  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1-مطعم ومقهى زعفر�ن �لعوير جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد يا�سر حممد ح�سني قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9726( 
�و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )887(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2981  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1-منر �ملدينة لالعمال �لفنية جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �عظم غالم نبي قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9804( 
�و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )696(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3300  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لطل�ض  �سده/1-جبال  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ر�جيف فيالكريي كوتيبور�ث قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )75103( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )5215( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4280  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ملنخول للمقاولت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  خ��ان  م��ات  علي  ناكيم  /حممد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)8897 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم 
  MB171183696AE/2017:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/9/19 �ل�ساعة 08.30 �ض مبكتب 
�لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7568  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نا�سر عي�سى لتجارة �ملالب�ض �جلاهزة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /وزير �حمد حممد بخ�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23276 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB173999340AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/10/5 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6985  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�مو�ج لد�رة �ملن�سات �لريا�سية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /فوؤ�د ع�سام فوؤ�د م�سطفى دويد�ر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )37725 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb175384890ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/10/2 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4132  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فا�ست تر�ك و�ي لل�سحن �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �سرو�ر قد  �ملدعي /عادل ر�سا غالم  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   30916( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb172322946ae  وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/9/19 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6401  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ون ني�ض ميديا ميل �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �ملدعي /عبد�حلكيم �جنني لومال قد 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)19043  مب�ستحقات عمالية 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB17454518AE وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.5:بالقاعة ���ض   08.30 �ل�ساعة  �مل����و�ف����ق:2017/10/10  �لثالثاء  ي��وم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4842  عمايل جزئي
�ملدعي / �ن  �لقامة مبا  / 1-كوبنز هولدينجز جمهول حمل  �ملدعي عليه  �ىل 
كليفورد جوزيف ريبيلو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره���م   )3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)96761  عمالية 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�سكوى:mb173379834ae وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/10/2 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5633  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-كودبوند للتك�سية 
�ملدعي /�سعيد �لرحمن عبد�لرحمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)95928  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت   MB173955644AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/9/14 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7441  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نيو �ل�سبلي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد حفيظ �ملندول حممد �لهي مندول قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17544 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB175599020AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )2000(
م�ساء�   15.00 �ل�����س��اع��ة  �مل�����و�ف�����ق:2017/9/18  �لث��ن��ني  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/3148  عمايل  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �لنجم �لعايل لتجارة �للكرتونيات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  بالو  �ملدعي/بيجو نيالجنار� كوجنى  �ن  �لقامة مبا 
ل�سالح/بيجو  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/8/1 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها 
ت���وؤدي للمدعي مبلغا وقدره  ب���اأن  �مل��دع��ى عليها  ب��ال��ز�م  ب��ال��و  ك��وجن��ى  ن��ي��الجن��ار� 
)60.000( درهم وباملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/5431  عمايل  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ساه حممود للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  حكيم  ف�سل  �جلليل  �ملدعي/عبد  �ن  مب��ا 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/8/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/عبد �جلليل ف�سل 
درهم   )9622( وق��دره  مبلغا  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  بالو  حكيم 
يلتحق  ما مل  نقد�  قيمتها  �و  �ل�سياحية  �لدرجة  على  عينا  ملوطنه  ع��ودة  وتذكرة 
بخدمة رب عمل �خر وبالر�سوم و�مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7309  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جرين �ستيم خلدمات �لتنظيف جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /م�سطفى �سامي �سامي �لدين �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)25063 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb175511550ae وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/10/3 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7621  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  كبارة  �ملدعي عليه / 1-عبد�لرز�ق  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /فدى عبد�لرحمن �لعمر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)56400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175577392AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6359  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  كون�سبت  1-جبني   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�ساجي بوزها كاند�تيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)37666 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb171750275ae وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2017/9/28 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  �و م�ستند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7561  عمايل جزئي

�لقامة  ليميتد جمهول حمل  بر�يفت  �سوليو�سنز  1-�أفيذفا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /�ر�ساد ح�سني �سديقي حممد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  دره��م(  وق��دره��ا)99864  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
�ل�����س��اع��ة 08.30 �ض  �مل������و�ف������ق:2017/10/5  �خل��م��ي�����ض  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3612  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-توتال �ستار للخدمات �لبحرية جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /عمر�ن �هلل حممد يون�ض خان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   98125( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb170470979ae  وحددت لها جل�سة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2017/9/18 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7638  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ف��ي��دي��ل فيبيار م���ارز�ن جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  م.د.م.�����ض  �يجين�سي  �سيبينغ  /ليجند  �مل��دع��ي  �ن 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )79716 درهم( و�لر�سوم 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/9/28  يوم �خلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت  و�مل�ساريف  
08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/249  عمايل كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ريفا بارك بروجكت�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /كارلو مالكومل �سولتا توما�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )1.189.880 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )5000 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb174134943ae  وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch2.E.22:بالقاعة 09.30 �ض  �ل�ساعة   2017/9/28 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/3448  عمايل  جزئي 

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- م��ه��ر�م علي خل��دم��ات ح��زم �لب�سائع �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  خان  ح�سني  عا�سق  �سادق  �ملدعي/حممد  �ن  مبا  �لقامة 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/حممد �سادق 
عا�سق ح�سني خان بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )9.320( درهم وتذكرة 
عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �ساحب عمل �خر 
و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ملري�شة  احلمل  االأول  متامًا:  منف�شلني  جزءين  اإىل  واحلمل  ال�شكري  مر�ش  ينق�شم 
االأوىل  للمرة  يظهر  الذي  ال�شكري  مر�ش  على  ويطلق  احلمل،  �شكر  والثاين  ال�شكري، 

اأثناء احلمل.

احلمل ملري�شة ال�شكري
يت�ساءل كثريون هل تقلل �لإ�سابة مبر�ض �ل�سكري 
فر�ض �حلمل �أو متنعه؟ �لإجابة ل، فنتيجة للتقدم 
�لطبية  �خل��دم��ات  وت��ق��ّدم  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �لعلمي 
مر�ض  �أن  �إىل  متاماً  �لطمئنان  ميكن  و�لعالجية 
لكن  �حلمل،  ح��دوث  فر�سة  على  يوؤثر  ل  �ل�سكري 
يجب �ملتابعة �لد�ئمة مع طبيب متخ�س�ض وطبيب 

�أمر��ض �لن�ساء و�لولدة.

ما يجب عمله قبل احلمل
حدوث  قبل  بال�سكري  �ملخت�ض  �لطبيب  مر�جعة 
�حلمل مبدة ل تقل عن �سهرين و�للتز�م بتعليماته. 

ثمة خطو�ت يجب �تباعها كما يلي:
�سامل: �كلينيكي  طبي  فح�ض  • �إجر�ء 

م��ر�ج��ع��ة ت��اري��خ م��ر���ض �ل�����س��ك��ري، �ل��ت��اأك��د م��ن عدم 
حدوث �أي من م�ساعفاته، متابعة �لعالج و�ملحافظة 

على م�ستوى �ل�سكر يف �لدم �سمن �لطبيعي.
هامة: خمربية  فحو�ض  • �إجر�ء 

م�ستوى  مثل:  �ل�سكري  مبر�ض  يتعلق  م��ا  منها   -
�لهيموغلوبني �مل�سكر، وظائف �لكلى وحتليل كامل 
�أخ��رى مثل  �إج��ر�ء فحو�سات  �إذ� لزم �لأم��ر  للبول. 

م�ستوى �لدهون يف �لدم ووظائف �لكبد.
�أخ�سائي  عند  �ل��ع��ني  ق��اع  فح�ض  �إج����ر�ء  يف�سل   -

�لعيون ملعرفة حالة �ل�سبكية.
- �لتاأكد من �أن �ملري�سة مت تطعيمها �سد �حل�سبة 

�لأملانية.
�لتوقف  فعليها  �ملدخنني  من  �ملري�سة  كانت  �إذ�   -

متاماً عن �لتدخني.
- يجب �أن تلّم �ملري�سة بكيفية �ل�سيطرة على �ل�سكر 
�ل�سكر يف  �ملهم وج��ود جهاز لتحليل  �ل��دم. وم��ن  يف 

�لدم يف �ملنزل لجر�ء حتليل مر�ت عدة يومياً.

بكيفية  علم  على  �ملري�سة  �أن  م��ن  �ل��ت��اأك��د  يجب   -
و�ملجهود  �لوجبات  ح�سب  �لأن�سولني  جرعة  تعديل 

�لبدين.

تاأثريات �شلبية على اجلنني
- قد يتعر�ض �جلنني ملري�سة �ل�سكري �إىل تاأثري�ت 
ن�سبة حدوثها عن طريق  تقليل  �إمن��ا ميكن  �سلبية 
�سبط م�ستوى �ل�سكر يف �لدم بدقة، �تباع �ر�ساد�ت 
�لطبيب، متابعة دورية منتظمة مع طبيب �ل�سكري 

�ملعالج وطبيب �أمر��ض �لن�ساء و�لولدة.
�أن �إ�سابة �جلنني بعيوب  �أثبتت �لأبحاث �لعلمية   -
حو�يل  �إىل  ت�سل  ق��د  �لطبيعي  �حل��م��ل  يف  خلقية 
�إىل  �ل�سكري قد ت�سل  2-%3، ويف حمل مري�سة 
%8 �أو �أكرث. وتقّل هذه �لن�سبة مع �سبط م�ستوى 

�ل�سكر يف �لدم.
- �رت��ف��اع ن�سبة ح���دوث �إج��ه��ا���ض ووف���اة �جل��ن��ني يف 

�لرحم خ�سو�ساً يف �لن�سف �لثاين من �حلمل.
- يف بع�ض �حلالت يوؤدي مر�ض �ل�سكري �إىل زيادة 
يف حجم �جلنني وكثري�ً ما يزيد وزن �ملولود عن 4 

كيلوغر�مات.
- من �لأمور �لعجيبة �أن �لأبحاث �لتي تتابع مو�ليد 
هوؤلء  �إ���س��اب��ة  ن�سبة  �أن  �أثبتت  �ل�سكري  مري�سات 
يف  غالباً  ترتفع  �لثاين  �لنوع  من  �ل�سكري  مبر�ض 

�لأربعينيات من �لعمر.

تاأثريات �شلبية على االأم احلامل
�ملطلوب �لدم  �سكر  • م�ستوى 

ت�سمم  ن�سبة ح��دوث  ت��زد�د  �ل�سكري  لدى مري�سات 
�ل��ل��و�ت��ي يعانني  �مل��ري�����س��ات  ل��دى  �سيما  �حل��م��ل، ل 
�رتفاع  خ�سو�ساً  �حل��م��ل،  قبل  مزمنة  م�ساعفات 
�لكلى  تاأثري  �أو  �لعني  �سبكية  تاأثري  �أو  �ل��دم  �سغط 

تاأثري  تعاين  �ملري�سة  كانت  و�إذ�  �ل��ب��ول(.  يف  )زلل 
�ل�سبكية فال بد من �ل�سيطرة عليه قبل بدء �حلمل 
�إل  ق��ر�ر �حلمل  �تخاذ  وع��دم  �لعيون،  �أخ�سائي  مع 
و�إل  �لأخ�سر  �ل�سوء  �لعيون  طبيب  يعطي  �أن  بعد 

كانت �لعو�قب غري �سارة.
�لولدة  ن�سبة  ترتفع  ق��د  �ل�سكري  مري�سات  ل��دى 
قد  كما  و�لثالثني(  �ل�سابع  �لأ�سبوع  قبل   ( �ملبكرة 

ترتفع ن�سبة �لولدة بعملية قي�سرية. 

ن�شائح ملري�شة ال�شكري احلامل
- حتليل م�ستوى �ل�سكري يف �لدم مر�ت عدة يومياً 
�ملائة  يف  مليغر�ماً   90-70 بني  ي��رت�وح  �أن  بهدف 
يف  ملليغر�ماً   130-110 وب���ني  �ل��وج��ب��ات،  ق��ب��ل 

�ملائة بعد �لوجبات ب�ساعتني.
�سهرين  ك��ل  �مل�سكر  �لهيموغلوبني  حتليل  عمل   -

بحيث ل تتعدى �لن�سبة 7%.

- عدم �لعتماد على �ل�سكر يف �لبول ملعرفة �ل�سكر 
يف �لدم.

�لغذ�ئي • �لنظام 
ل يختلف �لنظام �لغذ�ئي ملري�سة �ل�سكري �حلامل 
مر�عاة  م��ع  �ل�سكري  ملر�سى  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  ع��ن 

�لنقاط �لتالية:
�مل��ط��ل��وب��ة يومياً  �ل�����س��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة  - �ح��ت�����س��اب 
بالرجوع �إىل وزن �حلامل �حلايل، وغالبا ما ترت�وح 
بني 30-35 �سعر�ً حر�رياً لكل كيلوغر�م من وزن 

ج�سم �ملري�سة.
- زي�����ادة ت���ن���اول �ل��ربوت��ي��ن��ات �ل��ي��وم��ي��ة ع���ن �ملعدل 
يف  �إل  ي��وم��ي��اً  غ��ر�م��اً   30-20 ب��ح��و�يل  �لطبيعي 

بع�ض �حلالت )وجود زلل يف �لبول(.
بني  م��ا  ت���رت�وح  بجرعة  �لفوليك  حم�ض  ت��ن��اول   -

ن�سف ملليغر�م �إىل 5 ملليغر�مات يومياً.

�سغرية  وج��ب��ات   5 �إىل  �ليومية  �لوجبات  تق�سم   -
بدل من 3 وجبات كبرية.

�شكر احلمل
للمرة  وت�سخي�سه  �كت�سافه  يتم  �ل���ذي  �ل�سكر  ه��و 
�ل���دول  ي����رت�وح ح��دوث��ه يف  �أث���ن���اء �حل��م��ل.  �لأوىل 

�ملختلفة بن�سب ترت�وح ما بني 1-14%.
مالحظة: ثمة فئات نادر�ً ما ت�ساب ب�سكر �حلمل:

- �ل�سن �أقل من 25 �سنة عند حدوث �حلمل.
- �لوزن يف �ملعدل �لطبيعي.

- عدم وجود تاريخ عائلي ملر�ض �ل�سكري.
�أثناء  م�ساكل  دون  م��ن  �ل�سابقة  �ل����ولد�ت  مت��ت   -

�حلمل و�لولدة.

االأثار ال�شلبية ل�شكر احلمل على اجلنني
ه��ذه �لأث��ار �أق��ل حدوثا و�أق��ل �سدة من �لأث��ار �لتي 
عدم  يجب  لكن  �ل�سكر.  ملري�سة  �حل��م��ل  ع��ن  تنتج 
�سكر  م�ستوى  تنظيم  على  و�حلر�ض  بها  �ل�ستهانة 

�لدم.
ت�سمل �لأثار �ل�سلبية على �جلنني:

- زيادة يف وزنه.
- �رتفاع ن�سبة وفاة �لأجنة د�خل رحم �لأم.

- �رتفاع ن�سبة �نخفا�ض �سكر �لدم و�ل�سفر�ء لدى 
حديثي �لولدة.

�لأثار �ل�سلبية ل�سكر �حلمل على �لأم �حلامل
�أهمها  �أثناء �حلمل و�ل��ولدة:  �آث��ار �سلبية حتدث   -

�زدياد ن�سبة ت�سمم �حلمل و�لولد�ت �لقي�سرية.
- �آثار �سلبية حتدث على �ملدى �لبعيد: لدى غالبية 
فيما  �ل���ولدة،  بعد  �ل�سكري  مر�ض  يختفي  �لن�ساء 
�إىل  �ل��ولدة ما يحتاج  ي�ستمر عند ن�سبة قليلة بعد 

عالج م�ستمر، ويتكرر �سكر �حلمل مع تكر�ر �حلمل، 
ما يوؤدي �إىل �زدياد ن�سبة �لإ�سابة �مل�ستدمية مبر�ض 
 50% ح���و�يل  �أن  �لأب��ح��اث  �أثبتت  وق��د  �ل�سكري. 
معر�سات  �حلمل  ب�سكر  ي�سنب  �للو�تي  �لن�ساء  من 
�حلمل  من  �سنو�ت  بعد  �ل�سكري  مبر�ض  لالإ�سابة 

قد ت�سل �ىل 15 �سنة.
لذلك نن�سح بالتايل:

- �إجر�ء حتليل لل�سكر يف �لدم بعد �لولدة بحو�يل 
�ستة �أ�سابيع و�إذ� ثبت عدم �لإ�سابة به يعاد �لتحليل 

كل �سنة.
- �ن��ق��ا���ض �ل�����وزن و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ���س��م��ن �ل���وزن 

�ملثايل.
بنظام  �لل��ت��ز�م  مع  �لريا�سة  مبمار�سة  �لهتمام   -

غذ�ئي �سليم.
حتدث  ل  حتى  �ملطلوبة  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستويات 

�آثار �سلبية:
�أن يكون م�ستوى �ل�سكر يف  يف حالة �ل�سيام يف�سل 
95 ملليغر�ماً، وبعد �لأكل ب�ساعتني  �أقل من  �لدم 

�أقل من 130 ملليغر�ماً.

�لغذ�ئي •�لنظام 
ل يختلف �لنظام �لغذ�ئي ملري�سات �سكر �حلمل عن 

�لنظام �لغذ�ئي ملر�سى �ل�سكري.
ين�سح بالرتكيز على �لنقاط �لتالية:

- يف حالة �ل�سمنة يجب تقليل �ل�سعر�ت �حلر�رية.
- تناول جرعة قليلة من حم�ض �لفوليك ل تتعدى 

ن�سف مليغر�م.
ووجبتني  رئي�سة  وجبات   3 على  �لوجبات  توزيع   -

خفيفتني.
- �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي ق��د ي��ك��ون كافياً 

ل�سبط �ل�سكر يف �لدم.

للتغلب على �لتهاب مفا�سل �ليدين، ثمة طرق عدة للعالج 
و�لرعاية �ل�سحية غري �لأدوية. فيمكنك �أن ت�ست�سري، مثاًل، 

معالج يدين للح�سول على ��سرت�تيجية خا�سة بك. 

ُي��ع��ت��رب �ل��ف�����س��ال �ل��ن��اج��م ع��ن �ل���س��ت��ع��م��ال �مل��ت��ك��رر ���س��ائ��ع��اً يف 
فعندما  �أي�ساً.  �ليدين  ي�سيب  �أن��ه  �إل  و�ل��ورك��ني،  �لركبتني 
بالتفكك،  �لأ�سابع  مفا�سل  د�خل  �لفا�سل  �لغ�سروف  يبد�أ 
موؤدياً �إىل �أمل و�لتهاب، ميكنك �للجوء �إىل �لعالجات �ملعتادة 

كافة، حتى تناول �لأدوية.
متخ�س�ض  م�ساعد  بروف�سور  �سيمونز،  باري  �لدكتور  يذكر 
و�أحد  ه��ارف��ارد  �لطب يف جامعة  كلية  �لعظام يف  يف جر�حة 

عن  �ل�سادر  �خل��ا���ض  �ل�سحي  �لتقرير  حم��رري 
�إ�سرت�تيجيات  )�ل���ي���د�ن:  ب��ع��ن��و�ن  ه��ارف��ارد 

ليدين �أقوى خالتني من �لأمل(:
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع هذ�  )ك���ي تتمكن م��ن 

�لو�سع بفاعلية، ��ست�سر 
معالج يدين 

مع  �لأمل  �أ�سباب  م��ن  �حل��د  على  م�ساعدتك  ي�ستطيع  لأن��ه 
�لبقاء نا�سطاً وفاعاًل(.

العالج الطبي
طبيعية  وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �لأمل  يف  �ل��ت��ح��ك��م  ي�سكل 
قد  �لهدف،  هذ�  ولتحقيق  �لف�سال.  لعالج  �لأ�سا�ض  �لهدف 
ين�سحك �لطبيب بتناول �أدوية للحد من �لأمل و�للتهاب يف 
�ملفا�سل، �للذين ُيعترب�ن من �أعر��ض �لف�سال �لأبرز. ومن 
�ساأن  كافة يف  �لقر�ر�ت  بنف�سه  �لطبيب  يتخذ  �أن  �ل�سروري 
جانبية،  ت��اأث��ري�ت  لها  لأن  �لف�سال  ع��الج  يف  �لأمل  م�سكنات 

بع�سها خطري.
�حل��������الت، قد  ب��ع�����ض  يف 
يقرتح �لطبيب حقن 
�مل���ف�������س���ل �مل����ت����اأمل 
ب�����������س�����ت�����ريوي�����د 
ق���������������������س����������ري 
ي������ح������د م���ن 
�لل����ت����ه����اب. 
ل������ك������ن ه������ذ� 
�ل������������ع������������الج 
لأن  حم�����������دود 
ك��������������رثة �حل�����ق�����ن 
تفكك  ت������زي������د  ق��������د 
�لغ�سروف �سوء�ً يف �ملف�سل 

�مل�ساب.

حتتاج  ول  �لأمل  ت��خ��ف��ف  ك��رمي��ات  �ل��ن��ا���ض  ب��ع�����ض  ي�ستعمل 
فو�ئد  توؤكد  حا�سمة  �أدل��ة  من  ما  ولكن  طبيب.  و�سفة  �إىل 
مر�ساه  �سيمونز  �ل��دك��ت��ور  ين�سح  ل  ل��ذل��ك  �خل��ط��وة.  ه��ذه 

با�ستعمالها.
�أعر��ض ف�سال  عندما يعجز �لعالج �ملو�سعي عن �حلد من 
بالإمكان  ف�سار  �لأف�سل.  �خليار  �جلر�حة  ت�سبح  �ليدين، 
�ليوم ��ستبد�ل �ملفا�سل �أي�ساً، وت�سكل هذه طريقة فاعلة �إن 

��سُتخدمت لعالج �مل�سكلة �ملنا�سبة.

عالج اليدين
ما  لليدين،  ل��ع��الج  باخل�سوع  �أي�����س��اً  طبيبك  ين�سحك  ق��د 
ي�سهم يف تخفيف �لأمل �أو تفاديه ويحافظ على قدرتك على 
�ليدين  معالج  يكون  �ليدين.  بف�سال  �إ�سابتك  رغم  �لعمل 
معاجلاً فيزيائياً متخ�س�ساً يف تقييم ومعاجلة �حلالت �لتي 
توؤثر يف �ليدين، مبا فيها �لف�سال. وي�ستطيع �ملعالج �أن يقيم 
�أمامك، وي�ساعدك  �ملتو�فرة  حاجاتك، يو�سح لك �خليار�ت 

يف و�سع �إ�سرت�تيجية للتعامل مع �لف�سال.
�إليك بع�ض �لتد�بري �لتي قد يو�سي بها �ملعالج وُيظهر لك 

كيفية تطبيقها:
�لآمنة  �لطرق  على  �ملعالج  يطلعك  قد  د�عمة:  تد�بري   •
�لأعر��ض.  م��ن  للحد  و�ل���دفء  �لثلج  ل�ستخد�م  و�ملنا�سبة 
�أي�ساً لأنه يدعم �ليد ويبقيها يف و�سع  وُيعترب �مل�سد مفيد�ً 
�لر�حة خالل فرتة موؤملة. قد  لها  يتيح  �إيالماً. كذلك  �أقل 
عالية  ج��اه��زة  م�سد�ت  با�ستخد�م  �ليدين  معالج  ين�سحك 

�جلودة �أو ي�سنع و�حد�ً لك خ�سو�ساً.

• حماية �ملفا�سل: �أحد �لأهد�ف �لرئي�سة لعالج �ليدين يف 
معاجلة  بو�ض،  ج��و�ن  ت�سري  �ملفا�سل.  حماية  �لف�سال  حالة 
 Brigham and م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  ي���دي���ن 
هارفارد:  جلامعة  �لتابع   Women's Hospital
تفاديها  �أو  �لأمل  ت�سبب  �لتي  �لن�ساطات  تعديل  ذلك  )يعني 
تقليل  فعله،  نريد  مب��ا  للقيام  بديلة  طريقة  على  بالعثور 
هذ�  ت�سهل  �أد�ة  ��ستخد�م  �أو  ب��ه،  للقيام  �ل�����س��روري  �ل��وق��ت 
حلماية  �أخ���رى  و�سيلة  �مل�ساعدة  �لأج��ه��زة  وت�سكل  �لعمل(. 
�أو  �أدو�ت ومعد�ت لها مقاب�ض كبرية  �ملفا�سل. وت�سمل هذه 

�ليد�ن  تعانيه  �ل��ذي  �ل�سغط  �لأدو�ت  ه��ذه  تخفف  طويلة. 
�لعمل يف  دو�ء،  �أو زجاجة  �لقيام مبهام مثل فتح عبوة  عند 
فبو��سطة  �ملنزلية.  �لإ�سالحات  ببع�ض  �لقيام  �أو  �حلديقة، 
هذه �لأدو�ت، ت�سبح �لأعمال �أقل �سعوبة و�إيالماً. وي�ستطيع 

معالج �ليدين م�ساعدتك يف �لعثور على ما حتتاج �إليه.
متارين  �ليدين  معالج  لك  يحدد  قد  عالجية:  • متارين 
عندما  �آخ��ر  �إىل  حني  من  بها  �لقيام  ميكنك  لطيفة  حركة 
�أو م������وؤمل. وت�����س��اع��دك هذه  ي���ك���ون �مل��ف�����س��ل غ���ري م��ل��ت��ه��ب 

�لتمارين يف �حلفاظ على وظائف �ليدين.

تخل�ض من التهاب مفا�صل اليد بدون اأدوية

ثمة خطوات يجب اتباعها

مر�ض ال�صكري.. معلومات مهمة 
للمراأة احلامل
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تقني  Battleship Island...عر�ض 
مبدع وت�صل�صل اأحداث مذهل

 ،Battleship Island ي�سّكل فيلم
 The( ل���ذي �أخ��رج��ه ري��و ���س��ون��غ-و�ن�
 )Veteranو  Berlin File
ب��ط��اق��ة ق���وي���ة �إمن�����ا ب��ن��ق�����ض م���وه���ن يف 
�ل��ع��م��ل �لأخ����ري يف جمموعة  �ل��رتك��ي��ز، 
م��ن �لأف����الم �خل��ي��ال��ي��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة عن 
�ل�ستعمار  ق��ي��ود  م��ن  �ل��ك��وري��ني  حت���ّرر 
 The Battleship لياباين، مع �أن�
و�إتقان  م��ه��ارة  �إىل  يفتقر   Island
 Theو  The Handmaiden
�ملبتكرين   ،Age of Shadows

عن مقاومة �لحتالل.
وفرة  ري��و على  فيلم  �ملقابل، يحتوي  يف 
و�لتعذيب،  �ل��ن��ار،  �إط���الق  عمليات  م��ن 
و�نفجار�ت قنابل �ملولوتوف، و�للحظات 
�ملجازر  ف��ي��ه��ا  ن�����س��اه��د  �ل���ت���ي  �مل���ط���ّول���ة 
باحلركة �لبطيئة، وما هذه �إل �نتفا�سة 
تدوم ن�سف �ساعة وتو�سل هذ� �لعر�ض 

�لطموح جد�ً �إىل خو�مته.

عر�ش تقني مبدع
مبدعاً  ت��ق��ن��ي��اً  ع��ر���س��اً  �ل��ف��ي��ل��م  ي�����س��ّك��ل 
بالتاأكيد،  م���ذه���اًل  �أح������د�ث  وت�����س��ل�����س��ل 
خ�����س��و���س��اً �أن����ه ب��رم��ت��ه م��ن ن�����س��ج خيال 
�سورة  حتويل  �إىل  �سعو�  �أف��الم  �سانعي 
ق�سة  �إىل  �لقامتة  �ليابانية  �لهمجية 

�نت�سار لثورة وعملية فر�ر كورية.
هذ� �لنوع من �ملر�جعة �لتاريخية لي�ض 

جديد�ً يف عامل �لأفالم. 
 The Battleship �أن  ���س��ح��ي��ح 
�لدقة  ت��وخ��ي  ب��ع��دم  ��ه��م  �تُّ  Island
�أن  �إل  �ليابانية،  �ل�سحف  يف  �لتاريخية 
هذ� �لأمر ل ي�سّكل بحد ذ�ته �سبباً كافياً 

لرف�سه.
ي��وؤدي ذلك �لدفق �ملقلق من �مل�ساعر  ل 
ق����وة رو�ي�����ة ريو  �إىل ط��م�����ض  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتاأثري،  على  وقدرتها  �لأوج��ه  �ملتعددة 
بوترية  �ل��ت��ط��ور�ت  ت��ت��ق��ّدم  عندما  حتى 

يل  �لفيلم  بطل  ُي��دع��ى  منتظمة.  غ��ري 
غ��ان��غ-�أوك )ه��و�ن��غ ي��ون��غ-م��ني(، زعيم 
ع�����س��اب��ة مم��ي��ز م���ن ���س��ي��ول ي��ن��ت��ه��ي به 
�ملتهورة  �لتعديات  من  عدد  بعد  �ملطاف 
�إىل �سفينة متوجهة �إىل جزيرة ها�سيما 
 Battleship ج��زي��رة  �أي  �ليابانية، 
�لإلز�مي  للعمل  مع�سكر�ً  ت�سّكل  �ل��ت��ي 
�ساحل  قبالة  �إ�سمنتية  �أ�سو�ر  به  حتيط 

ناغا�ساكي.
�بنته  �ع��رت����س��ات��ه و�ع���رت�����ض   ورغ����م 

�ل�����س��اب��ة ���س��وه��ي )ك��ي��م ����س���و-�آن(، ُيرغم 
غانغ-�أوك على �لعمل يف مناجم �لفحم 
�لرجال،  م��ئ��ات  ج��ان��ب  �إىل  يف �جل��زي��رة 
و�لن�ساء، و�لأولد �لكوريني �ملحتجزين.

اأداء مميز
عام  جت���ري  �لفيلم  �أح����د�ث  �أن  �سحيح 
�لأفق،  يف  تلوح  �حلرب  ونهاية   1945
�إل �أن ذلك ل ي�سّكل م�سدر عز�ء كبري�ً 
يتفرّد  منهم  ع��دد�ً  ب��اأن  علماً  لل�سجناء، 

ب����اأد�ء مم��ي��ز و�خ��ت��ي��ار دق��ي��ق للممثلني. 
جي-�سوب  �سو  ي��وؤدي  �ملثال،  �سبيل  على 
بعينيه �حلاملتني دور �سوي ت�سيل-�سونغ، 
يتحّلى  ك��ان  �سيول  م��ن  ع�سابات  زع��ي��م 
�سّق  ي��ح��اول  �أن���ه  �إل  كبري  ب��رق��ي  �سابقاً 
نافذ.  م��وق��ع  �إىل  لي�سل  ب��ال��ق��وة  درب����ه 
مال- دور  فتوؤدي  جونغ-هيون،  يل  �أم��ا 

لإ�ساءة  تتعّر�ض  �ل��ت��ي  �جلميلة،  ن��ي��ون 
كبرية، مع �أن هدف �ل�سخ�سية �لرئي�ض 
�لتخفيف من وطاأة ماأ�ساة )�جللي�سات( 

على  �آخ��ر  موقع  ويف  �ملريعة.  �لكوريات 
�جلزيرة، ن�ساهد بارك مو-يونغ )�سونغ 
�إىل  �أُر�سل  �أمريكي  يونغ-كي(، جا�سو�ض 
�ملقاومة  قائد  لتهريب  ها�سيما  جزيرة 
�ل��ك��وري��ة �مل���وق���ر ي���ون ه���اك-����س���ول )يل 

كيونغ-يونغ(.
تكت�سب هذه �حلبكة مزيد�ً من �لتعقيد 

و�لغمو�ض،
�لفيلم  ت��رك��ي��ز  ي��ت��ح��ّول  م���ا  و����س���رع���ان   
)�أُنفقت  �ملريعة  �جل��زي��رة  ظ���روف  على 
بدر�ية  �ل�����س��ح��ي��ح��ة  �ل��ف��ي��ل��م  م��ي��ز�ن��ي��ة 
كبرية( �إىل عملية خروج جماعي كوري 
�لأخ����رى  بال�سخ�سيات  ت��ط��ي��ح  ج��ري��ئ��ة 

كافة يف بد�يته.
ي���ك���ون حلظة  �أن  ُي���ف���رت����ض  م���ا  ول���ك���ن   
�إىل �سيغة  تالٍق م�سوقة يتحّول عموماً 
�خليوط  ت��ل��ت��ق��ي  ع���ن���دم���ا  م�����س��ت��ه��ل��ك��ة: 
�لآلية  �حلبكة  طبيعة  ت���زد�د  �ملختلفة، 

و�سعف �ل�سخ�سيات بروز�ً.

مفعم باحليوية
�ل�������س���ري���ة كافة  ت���ل���ك �خل���ط���ط  و����س���ط 
�ملحتمة،  �جل���م���اع���ي  �ل��ق��ت��ل  وع��م��ل��ي��ات 
غانغ-�أوك  �إىل  ي��ع��ود  �لفيلم  ينفك  ل 
�ل��ب��ائ�����ض �ل��و����س��ع �حل��ي��ل��ة، �ل���ذي يوؤديه 
�لبولي�سي  �لت�سويق  فيلم  )جن��م  هو�نغ 
�ملتفجر Veteran �لذي �أخرجه ريو 
باحليوية  مفعم  باأ�سلوب   )2015 ع��ام 
ي���ق���ارب �ل��ف��اك��ه��ة ومي��ث��ل �إح�����دى نقاط 
�لأك�������رث و����س���وح���اً يف نربة  �ل��ت��ن��اق�����ض 

�لعمل.
 �أم�������ا �ل���ت���م���ي���ز �حل���ق���ي���ق���ي، ف�������رن�ه مع 
 Train to ن��ا���س��ئ��ة م��ن  ك��ي��م، جن��م��ة 
بحق  �مللتزم  �أد�وؤه���ا  يتحّول   Busan

�إىل مركز جاذبية �لق�سة. 
�إع��د�د �أفالم خيالية تاريخية  �أردن��ا  و�إذ� 
�ختيارها  فعلينا  ت��اري��خ��ي��ة(،  غ��ري  )�أو 

لتقود هذه �ملهمة.

كايلي جيرن: اأعاين ال�صهرة 
ومل اأخرت هذه احلياة

�لز�ئد،  �لهتمام  وتكره  تعاين  �إنها  كايلي جيرن،  �لأمريكية  �ملذيعة  قالت 
و�أ�سافت: )�أريد فقط �أن �أرك�ض بعيد� عن كل �سيء. ل يعجبني كل ذلك 

�لهتمام(.
وقد �أدلت كايلي )19 عاما( بهذ� �لت�سريح من خالل برناجمها �جلديد 
)Life Of Kylie(، حيث كانت تتحدث مع �سديقتها جوردن وود عن 

�سر�عاتها حول كيفية روؤية �جلمهور ونظرتهم لها.
و�أ�سافت: )�أنا بالتاأكيد مل �أخرت هذه �حلياة(.

�صامويل جاك�صون لن ي�صارك 
)Avengers( يف

يف  ي�سارك  ل��ن  �أن���ه  جاك�سون،  �سامويل  �ل�سهري  �لأم��ريك��ي  �ملمثل  ك�سف 
.)Black Panther(و )Avengers( لفيلمني �لقادمني�

 ،)Avengers( ومن �ملعروف �أنه يتم ��ستكمال ت�سوير �جلزء �لثالث من
وي�سارك   ،)Avengers: Infinity War( با�سم  �سيكون  �ل���ذي 
بول  د�وين،  روب��رت  ر�فالو،  �لنجوم: كري�ض هيم�سورث، مارك  يف بطولته 
بيتاين، كارين جيالن، �أليز�بيث �أول�سن، �سادويك بو�سيمان، ديف باتي�ستا، 
�إيفانز،  كري�ض  كامرببات�ض،  بينديكت  بري لر�سون،  رود،  بول  دي��زل،  فني 
بر�ديل  جوهان�سون،  �سكارليت  �سالد�نا،  ذوي  ه��ولن��د،  ت��وم  ب��ر�ت،  كري�ض 

كوبر وغريهم.
�لأوىل  للمرة   )Black Panther( فيلم  ع��ن  �لإف����ر�ج  �سيتم  بينما 

ب�سالت �ل�سينما �لعاملية يف 16 فرب�ير 2018.

اأريثا فرانكلني تفكر بفتح ناد ليلي
تفكر �أيقونة مو�سيقى �لغو�سبل و�ل�سول �أريثا فر�نكلني، 
قريباً،  �لع��ت��ز�ل  عزمها  �ل�سنة  ه��ذه  مطلع  �أعلنت  �لتي 
��سم  عليه  �ستطلق  دي��رتوي��ت  ليلي يف  ن��اٍد  فتح  يف  ج��دي��اً 

)�أريثاز( وفق �سحيفة )ديرتويت فري بر�ض(.
وكانت �ملغنية )75 عاماً( �ملقيمة حالياً يف �ساحية بعيدة 
�آخر  لت�سجيل  ت�ستعد  �أنها  فرب�ير  يف  �أعلنت  لديرتويت، 

�ألبوم، �أنتج جزء�ً منه �ستيفي ووندر.

�أنها  )غ���ر�م���ي(  ج��ائ��زة   18 �حل��ائ��زة  �ملغنية  و�أو���س��ح��ت 
يف  �سغري(  ليلي  )ن���اد  فتح  باحتمال  ���س��ن��و�ت  منذ  تفكر 
�ل�سيار�ت  �سناعة  ع�����ا�سمة  تعترب  �لتي  �ملدينة  ه������ذه 

�لأمريكية.
وقالت لل�سحيفة: )�ساأغني من حني �إىل �آخر، وبطبيعة 
�حلال �ساأدعو فنانني مميزين من �ملف�سلني لدى جمهور 

ديرتويت ليوؤدو� مو�سيقاهم يف �ملدينة(.

قلما ُتعر�ش فظائع احلرب بحما�شة 
 The يف  ن���راه  م��ا  ب��ق��در  �شينمائية 
Battleship Island، هذه امللحمة 
التي  وال�شاملة  والوح�شية،  العنيفة، 
تدور اأحداثها خالل االأيام االأخرية 
مركز  يف  الثانية  العاملية  احلرب  من 
فيه  احُتجز  متقدم  ياباين  ع�شكري 

ب�شعة اآالف من الكوريني.
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درا�صة تك�صف عن اخلطر الأكرب على ال�صحة
�خلطر  ت�سكل  �ل��ده��ون  ل  �لكربوهيدر�ت  �أن  �إىل  ج��دي��دة  در����س��ة  خل�ست 

�لأكرب على �ل�سحة وتزيد من �حتمال �لوفاة �ملبكرة.
وتك�سر �لدر��سة �لتي �أجريت يف 18 بلد� و�سملت 135 �ألف �سخ�ض، �عتقاد� 
�سائد� يف عامل �لتغذية باأن �لدهون هي �خلطر �لأكرب على �ل�سحة، وفق ما 

�أفادت �سبكة "�سي بي �أ�ض" �لأمريكية �لثالثاء.
�ملكررة  وخ�سو�سا  �لكربوهيدر�ت  م��ن  �لإك��ث��ار  �أن  �إىل  �ل��در����س��ة  و�أ���س��ارت 
و�مل�سنعة منها يزيد من خطر �لوفاة �ملبكرة، يف حني �أن تناول �خل�سرو�ت 

و�لفو�كه و�لبقوليات تقل�ض من حجم هذ� �خلطر.
و�أو�سحت �أن �لذين يتناولون ن�سبة كبرية من �لكربوهيدر�ت مبعدل 77 
 28 �إىل  �ملبكرة  ن�سبة �حتمال وفاتهم  �ليومي ت�سل  �ملئة من طعامهم  يف 

�ملئة وينخف�ض �خلطر يف حال �لتقليل من �لكربوهيدر�ت.
�إىل  ت�سل  -بن�سبة  �لدهون  من  كبرية  كميات  يتناولون  �لذين  �أولئك  �أم��ا 
35 يف �ملئة من طعامهم �ليومي- �سيكونون معر�سني بن�سبة �أقل ب� 32 يف 
�ملئة خلطر �لوفاة �ملبكرة و�أقل ب� 18 يف �ملئة من خطر �ل�سكتة �لدماغية، 

مقارنة باأولئك �لذين ياأكلون ن�سبة �أقل من �لدهون.
 3 �أي يف ح��دود  بن�سبة قليلة ج��د�،  �ل��ده��ون  ت��ن��اول  �أن  �لباحثون  ولح��ظ 
�لذين  باأولئك  مقارنة  �ملبكر،  �مل��وت  خطر  ب��ازدي��اد  يرتبط  يوميا  �ملئة  يف 
13 يف �ملئة. و�أج��رى �لدر��سة باحثون يف مركز  يتناولون ن�سبة ت�سل �إىل 

�لبحوث �ل�سحية يف جامعة ماكما�سرت �لكندية.

�صمنة الوالدين ت�صبب كوارث لالأبناء
خل�ست در��سة حديثة �إىل �أن �لرجال و�لن�ساء �لذين يعانون �ل�سمنة خالل 
ببطء  م�سابني  �أط��ف��ال  لإجن��اب  عر�سة  �أك��رث  �جلامعية  �لدر��سة  مرحلة 

عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.
�لأمهات �حلو�مل  دوم��اً  تن�سح  بال�سحة  �ملهتمة  �لرب�مج  �أن جميع  ورغ��م 
�لتي  �لدر��سة  ه��ذه  �أن  �إل  �أث��ن��اء �حلمل،  �لطعام  تناول  �لإف���ر�ط يف  بعدم 
منط  �أن  تظهر  بري�ستول،  جامعة  م��ن  �أم��ريك��ي��ون  باحثون  عليها  �أ���س��رف 
�حلياة قبل �لزو�ج يوؤثر ب�سكل كبري على �سحة �لطفل مبا ل يقل �أهمية 

عن �أثر �لنظام �لغذ�ئي لالأم �أثناء �حلمل.
كما حذرت �لدر��سة �لتي نقلت نتائجها �سحيفة "ديلي ميل"، �أن منط حياة 
�ملر�هقني قد يكون له تاأثري مدمر على �سحة �جلهاز �له�سمي لالأجيال 

�لقادمة.
ولتاأكيد نتائج �لدر��سة �لتي �أجريت حتت �إ�سر�ف �لدكتورة ديبي لولور، قام 
�لباحثون بجمع معلومات عن 5337 �أبا و�أما وطفال يف ثالث جمموعات 
م��ع �لأخ���ذ يف �لع��ت��ب��ار وزن ك��ل م��ن �لأب و�لأم قبل ح���دوث �حل��م��ل، مع 
و�سف �سامل لل�سفات �لأي�سية لكل طفل مبا يف ذلك م�ستويات �لدهون، 

�لكولي�سرتول و�لأن�سولني يف �لدم.
�أثناء �حلمل مل يكن  �مل��ر�أة  �أن ع��اد�ت تناول �لطعام لدى  ووجد �لباحثون 
بزيادة  �لطفل مقارنة  �لغذ�ئي لدى  �لتمثيل  تاأثري يذكر على عملية  لها 
�لدهون  �ل�سلبي على معدل حرق  تاأثريه  ثبت  و�ل��ذي  قبل �حلمل  �ل��وزن 

لدى هوؤلء �لأطفال.
علم  عن  �لنظر  بغ�ض  �أن��ه  �أظهرت  قد  �ملا�سي  �لعام  ن�سرت  در��سة  وكانت 
�لور�ثة، فاإن تناول �ل�سكر و�نخفا�ض �سغط �لدم يرفع من �حتمال ولدة 

طفل وزنه ز�ئد عن �لطبيعي.

؟ النهر  م�شب  هو  • ما 
يلتقي  �لنهر هي حيث  عندها  ينتهي  �لتي  �لنقطة  هو  �لنهر   م�سب 
�لنهر بالبحر وي�سب فيه . ي�سمى �ي�سا فم �لنهر قد يح�سل مد وجزر 

عند م�سب �لنهر مما يجعل م�سب �لنهر موحاًل 
الدلتا؟  �شكل  االأنهار  بع�ش  م�شب  ياأخذ  • ملاذا 

 قد يحدث ل جتري بع�ض �لأنهار بخط م�ستقيم �إىل �لبحر بل تنق�سم 
�إىل عدة �نهار �سغرية �أو �إىل قنو�ت متعددة تتكون �لدلتا من �لوحل 
�لنهر  م�سب  �إىل  و�لقنو�ت  �ل�سغرية  �لأن��ه��ار  جترفه  �ل��ذي  و�لطني 

�سميت دلتا لأنها ت�سبه �حلرف �ليوناين �ملعروف دلتا.

فنهر  �لأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  �لنيل  نهر  هو  �لعامل  يف  �لأنهار  �أطول  �أن  تعلم  • هل 
�مل�سي�سبي 

فيه  عمق  �أكرب  و  مياًل  مليون   64 م�ساحته  و  �لهادي  �ملحيط  هو  �لعامل  حميطات  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�سخمة جوفية  مياه  خز�نات  حتتها  تخفي  �ل�سحر�ء  رمال  �أن  تعلم  • هل 
 ، �ملتو�سط  �لبحر  حو�ض  بالد  يف  �لزيتون  �سجر  ويكرث   ، �ل�سالم  �إىل  يرمز  �لزيتون  غ�سن  �أن  تعلم  • هل 

و�أن �سجر �لزيتون تعمر 200 �سنة
يف  �ملمثالت  �إحدى  �إرتدته  وقد   . مرت�   80 هو  �لعامل  يف  زفاف  ف�ستان  ذيل  �أطول  طول  �أن  تعلم  • هل 

�أحد�لأفالم �لأجنبية
�لذين   ، �لعرب  �لبحارة  �إىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، �لبو�سلة  �خرتعو�  �لذين  هم  �ل�سينيون  �أن  تعلم  • هل 
�لتجارية  �أ�سفارهم  بعد  �لبو�سلة  بجلب  �لبندوقية  �أه��ل  ق��ام  وق��د  �لأطل�سي  �ملحيط  �سمال  يجوبون  كانو� 

�إىل بالد �مل�سرق 
�ملقدوين  �لإ�سكندر  هو  �لعملة  على  �سورة  و�سع  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 
�لألغاز حل  يف  فر�غه  وقت  يق�سي  كان  بونابرت  نابليون  �أن  تعلم  • هل 

جحا واملتل�ص�ص
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فوائد الكركم 
ن�������س���ره موقع  ت���ق���ري���ر  ك�����س��ف 
�لأمريكي،  �ل�����س��ح��ة(  )رع��اي��ة 
�ل�سحية  �ل���ف���و�ئ���د  �أب������رز  ع���ن 
يلي،  ما  ت�سمل  و�لتي  للكركم، 
�لوقاية من  �لكركم يف  ي�ساهم 
�ل�سرطان، نظر� لحتو�ئه على 
م����ادة �ل��ك��رك��م��ني، و�ل���ت���ي ثبت 
�سرطان  �نت�سار  م��ن  �أن��ه��ا حت��د 
�لكركم  ي��ت��م��ت��ع  �ل��ب��ن��ك��ري��ا���ض. 

�لأدوية  من  �لكثري  على  يتفوق  وهو  لاللتهابات،  م�سادة  ر�ئعة  بخو��ض 
�مل�سادة لاللتهابات، ويدخل �سمن قائمة �أكرث �لأطعمة �مل�سادة لاللتهابات 

على م�ستوى �لعامل.
ي�����س��اه��م �ل��ك��رك��م يف خ��ف�����ض �ل��ك��ول�����س��رتول ب���ال���دم، وذل����ك ب�����س��ب��ب قدرة 
م���ادة �ل��ك��رك��م��ني ع��ل��ى �إح����د�ث ت��غ��ي��ري�ت يف �آل��ي��ة ع��م��ل �جل��ي��ن��ات �ملتعلقة 

بالكول�سرتول.
وي�ساهم يف �لوقاية من مر�ض �لزهامير، نظر� لأن مادة �لكركمني تتمتع 
وت�ساهم  �مل��خ،  �إىل  و�لو�سول  �ملخي  �ل��دم��وي  �حلاجز  عبور  على  بالقدرة 
خ�سائ�سها �مل�سادة لاللتهابات و�مل�سادة لالأك�سدة يف �لوقاية من �لزهامير، 

ح�سب �لعديد من �لدر��سات �لتي �أجريت موؤخر�.
ي�ساهم �لكركم يف حماربة �لكتئاب، وك�سفت �إحدى �لدر��سات �لتي �أجريت 
موؤخر� �أنه يتمتع بخو��ض �سبيهة لعقار �لربو�زك �ل�سهري، و�لذي ي�ستخدم 

يف عالج �لكتئاب.
وللكركم خو��ض ر�ئعة يف تطهري �لكبد من �ل�سموم وتظهري �جل�سم ب�سكل 

عام، ولذ� ين�سح بتناوله ب�سكل يومي منتظم.

يكون رمبا  �سبب قد  �إىل  در��سة علمية حديثة  لَت  َتَو�سَّ
�ل�سائعة  �لأ�ْسَباب  بخالف  �لتثاوؤب،  عن  �لأول  �مل�سوؤول 

وهي �ل�سعور بالتعب و�لإرهاق، و�لرغبة يف �لنوم.
�ل�������س���ادرة ع���ن ج��ام��ع��ة نوتنجهام  �ل���در�����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
�ملُعدي،  �ل��ت��ث��اوؤب  �إىل  �ل��ب�����س��ري  �مل��ي��ل  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
يحدث �أوتوماتيكياً ب�سبب �نعكا�سات فطرية يف �لق�سرة 
�حلركية، وهي منطقة يف �لدماغ م�سوؤولة عن �لوظائف 

�حلركية.
�لقدرة  �أن  �لأ�سبوع  هذ�  َدَرت  �سَ �لتي  �لدر��سة  و�أََف���اَدت 
على مقاومة �لتثاوؤب، يِف َحاِل تفوه �سخ�ض �آخر بالقرب 

منا تبدو حمدودة، ِبالإِ�َساَفِة �إىل �أن توقنا �إىل �لتثاوؤب 
يزد�د كلما حاولنا كبحه.

�لتثاوؤب قد تغري  �إيقاف  �أن حماولة  �لباحثون  ��َح  و�أَْو���سَ
رمبا من طريقتنا يف �لتثاوؤب، لكنها لن تغري من ميلنا 
�ملتخ�س�ض  �لطبي  �ملوقع  �أَ���َس��اَر  َوْف��َق ما  ذل��ك،  �إىل فعل 

�ك�سرب�ض”. “ميديكل 
�َسْخ�َساً   36 على  �أجريت  جتربة  �إىل  �لنتائج  و��ستندت 
م�ساهدة  �ملتطوعني  على  �لباحثون  عر�ض  حيث  بالغاً، 
مقاطع فيديو ُتظهر �َسْخ�َساً �آخر يتثاءب، وطلبو� منهم 

مقاومة �أو �ل�سماح لأنف�سهم بالتثاوؤب.

درا�صة تك�صف اأ�صرارًا جديدة 
عن التثاوؤب

فتاتان من �شكان مانوفري تقودان دراجتيهما و�شط مياه الفي�شانات يف ال�ش بينا�ش، مانيال الكربى حيث 
اجتاحت العا�شفة عرب جزيرة لوزون الرئي�شية، بالفلبني.  )رويرتز(

كان ي�سكن بجو�ر جحا رجل غليظ �لظل و�لقلب و�سر�ض �لطباع، ود�ئم �لتل�س�ض على بيت جحا وكانت �ذنه 
حادة �ل�سمع لذ� كان جحا يقول لزوجته د�ئما �ن هذ� �لرجل �ستدخله �ذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �سوته وزوجته وكاد ين�سى �لكالم فقد قرر �ن يجعل هذ� �جلار يتوب عن �لتل�س�ض و�لتن�ست 

عليهم فاأتفق وزوجته على �أمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما �ملال�سق للجار وقال لها ب�سوت هادىء يا زوجتي �لعنيدة 
ننام  �ن  ن�ستطيع  و�ي�سا  �أي ل�ض يف وج��ود ذهب يف �حلائط  يفكر  �لذهب فلن  لو�سع قطع  �أح�سن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بو�در �لفجر و�ن مل ترغبي يف ذلك �ملكان فعلينا �ن نخبئه د�خل جتويف 

عامود �ل�سرير فاأيهما تف�سلني فقالت دعني �فكر و�ساأخربك بعد �ن ��ستيقظ من �لنوم .
�أخذ �جلار يفكر يف ذلك �لكنز وي�ستعجل �ن ي�سافر جحا وزوجته.. وعند �لفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
�غلقي �لباب جيد�، وجعال �جلار ي�سمع �سوت �غالق �لباب وم�سى جحا ودخلت زوجته �إىل غرفتها بدون �ن 
يدري �جلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا..��سرع جحا �إىل �ساحب �ل�سرطة يف �لوقت �لذي جهز فيه �جلار نف�سه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�س�سا يبحث عن �لفتحة يف �حلائط �لتي خباأ فيها جحا �لذهب وقد قام 
بفتح �كرث من مكان يف �حلائط معتمد� على عدم وجود �أحد يف �لبيت وملا ياأ�ض قال �ذن �ساأجدها يف جتويف 
عامود �ل�سرير، ودخل �إىل غرفة �لنوم يتح�س�ض عامود �ل�سرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�سر��ستها وتتعارك 
معه عر�كا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �ساحب �ل�سرطة �لذي كان جحا قد ذهب �ليه ليبلغه نية جارهم 
�إىل  �ل�سرطة يف رحلة  �لقب�ض عليه لي�سحبه �ساحب  �لقي  بالفعل  �ليوم وهذ� ما حتقق  �ل�سطو على منزله 

�ل�سجن يرتاح فيها جحا من ت�سرفاته �ل�سر�سة.


