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�لب�سر ميتلكون �أكرث من 6 م�ساعر �إن�سانية

كاليفورنيا  جامعة  من  النف�س  علم  يف  باحثون  اأج��راه��ا  درا���س��ة  طعنت 
اإن�سانية  م�ساعر   6 الب�سر  امتالك  حول  ال�سائع  باالعتقاد  االأمريكية، 

وهي: احلزن، وال�سعادة، واملفاجاأة، والغ�سب، واال�سمئزاز، واخلوف.
اأن  الفريق  اكت�سف  States chronicleاالأمريكي،  موقع  ووف��ق 
لدى الب�سر 27 عاطفًة اإن�سانية، وذلك بعد القيام بدرا�سة حتليلية على 
800 ُم�سارك، ُعر�ست عليهم  م�ساهد مرئية، �سملت اللحظات ال�سعيدة، 
وح��ف��الت ال��زف��اف، وال����والدات، واحل��ي��وان��ات امل��رع��ب��ة، واجل��م��اع، واملوت، 
والكوارث الطبيعية، واحلرب، واملواقف املحرجة، وباقي اأنواع االأحداث 
تعبئة  املتطوعني  م��ن  الباحثون  طلب  العر�س  انتهاء  وبعد  االأخ���رى. 
ون من خالله عن عواطفهم بعد كل م�سهد ُعر�س عليهم،  ا�ستبيان يعبرّ
اأتاح للباحثني بناء خارطة  لتظهر ن�سبة عالية منهم ردوًدا مماثلة، ما 

عاطفة. نوا داخلها ُكل عاطفة بلون خمتلف، لينتج عنها 27  ولورّ
ويرى الباحثون اأن  نتائج الدرا�سة �ستكون لها تطبيقات خمتلفة، اأبرزها 
والذي  حت�سينها،  وكيفية  املزاجية  واحلالة  اأدمغتنا،  لعمل  اأف�سل  فهم 

�سيقود لتح�سني العالجات النف�سية.

حتليل �لكول�سرتول دون �حلاجة �إىل �ل�سوم
ي�سطر العديد من مر�سى الكول�سرتول اإىل ال�سوم ل�ساعات طويلة قبل 
�سحب عينة من الدم. درا�سة حديثة تو�سلت اإىل معادلة جديدة ودقيقة 
اإىل  احلاجة  ودون  الكثافة  منخف�سة  الكول�سرتول  م�ستويات  حل�ساب 
�سبتمب   7 دياجنو�ستك�س" اخلمي�س  "كوي�ست  �سركة  اأو�سحت  ال�سوم. 
م�ستويات  دقة حل�ساب  اأك��ر  ا�ستخدام طريقة  يف  �ستبداأ  اأنها   2017
اإل ال تتطلب ال�سوم قبل �سحب  اإل دي  الكول�سرتول منخف�س الكثافة 
عينة الدم، ما قد ي�سهل من حياة املر�سى الذين كانوا ي�سطرون من قبل 
لل�سوم ملا ي�سل اإىل 12 �ساعة قبل التحليل، ح�سب ما اأ�سارت اإليه دورية 
اأن طريقة احل�ساب  الباحثني  فريق من  واأف��اد  ليبيدولوجي.  كلينيكال 
�سديد،  خلطر  املعر�سني  االأف���راد  ت�سنيف  يف  خلطاأ  ت��وؤدي  قد  احلالية 
وت�ستخدم  للدهون.  املخف�سة  العالجات  ا�ستخدام  يف  ي�سبب ق�سوراً  ما 
املعادلة احلالية حل�ساب م�ستويات الكول�سرتول منخف�س الكثافة منذ 
غري  نتائج  اإىل  بال�سوم  االل��ت��زام  ع��دم  ي���وؤدي  اأن  وميكن   ،1972 ع��ام 
على  موؤ�سراً  الكول�سرتول  من  املرتفعة  امل�ستويات  وتعتب  هذا  دقيقة. 
االإ�سابة باأمرا�س القلب. وت�ستخدم التحاليل لتحديد ما اإذا كان يجب 
غرار  على  الكول�سرتول  م�ستويات  خلف�س  عقاقري  املر�سى  يتناول  اأن 
ليبيتور وغريه للم�ساعدة يف منع االإ�سابة باالأزمات القلبية واجللطات 
ويف �سياق ذي �سلة، قال رئي�س ال�سركة، جاي هوجلموت، يف بيان له اإن 
ال�سوم من ثماين اإىل 12 �ساعة قبل زيارة مركز خلدمة املر�سى ل�سحب 
عينة دم يف ال�سباح ينطوي على �سعوبات وقد يثني الكثري من املر�سى 

عن اخل�سوع لتحاليل الدهون.

مد�ر�س بال  الجئ  طفل  مليون   3.5
اأن  املتحدة  لالأمم  التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  اأعلنت 
ه��ن��اك اأك���ر م��ن 3.5 مليون طفل الج��ئ يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل ال 
يذهبون اإىل املدر�سة. وذكرت املفو�سية يف مدينة بون االأملانية اأن هناك 
1.5 مليون طفل الجئ يف املرحلة االبتدائية ال يذهبون اإىل املدر�سة، 
ذهابهم  يتعني  ك��ان  اآخ��ري��ن  طفل  ملليوين  بالن�سبة  احل���ال  وك��ذل��ك 
نق�سا  هناك  اأن  اإىل  املفو�سية  واأ���س��ارت  اأع��ل��ى.  مدر�سية  مراحل  اإىل 
االأفقر  ال��دول  يف  املدر�سية  وامل��واد  الدرا�سية  والف�سول  املدر�سني  يف 
يف  االأطفال  من   91% فاإن  البيانات،  وبح�سب  لالجئني.  امل�ستقبلة 
وتبلغ  االبتدائية،  املرحلة  يف  املدر�سة  اإىل  يذهبون  العام  اأنحاء  كافة 
اأكر  الو�سع  وي�سري  فقط.   61% الالجئني  اأطفال  ل��دى  الن�سبة 
االأعلى،  الدرا�سية  امل��راح��ل  يف  الالجئني  الأط��ف��ال  بالن�سبة  �سعوبة 
اإىل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  امل��راه��ق��ني يف جميع  م��ن   84% ي��ذه��ب  فبينما 
مدار�س متو�سطة وثانوية، تبلغ الن�سبة بني الالجئني %23 فقط.

ال�سريك  اأو الإغاثة الالجئني،  اإن  يو  التنفيذي جلمعية  املدير  وقال 
االأملاين للمفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني، بيرت روهن�سرتوت باور 
الالجئني  ن�سف  واأ���س��اف  ال��ن��اج��ح،  االن��دم��اج  مفتاح  ه��و  التعليم  اإن 
يتعني  االأط��ف��ال،  من  �سخ�س  مليون   65 على  عددهم  يزيد  الذين 
ميكنهم  الطريقة  بهذه  فقط  �سيء،  لتعلم  فر�سة  على  يح�سلوا  اأن 
االندماج يف الدول امل�ستقبلة لهم وامل�ساعدة بعد ذلك يف اإعادة اإعمار 

�سلمي يف اأوطانهم.
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�لهو�تف �لذكية تخلف �أ�سر�رً� بيئية متز�يدة
يعمد  ما  غالباً  التي  الذكية،  الهواتف  اأن  حديثة  فرن�سية  درا�سة  اأظهرت 
م�ستخدموها اإىل تغيريها بوترية كبرية، وال يعاد تدويرها بن�سبة كافية، 

تخلف اأ�سراراً بيئية متزايدة خ�سو�سا يف مرحلة الت�سنيع.
فمنذ العام 2007 مع �سدور اأول طراز من هواتف »اآي فون«، بيع �سبعة 
مليارات هاتف ذكي حول العامل. كما اأن هذه االأرق��ام اإىل ازدي��اد. فبعدما 
ارتفع   ،2008 ال��ع��ام  139 مليونا  ال��ع��امل  املباعة يف  االأج��ه��زة  ع��دد  ك��ان 
2016، بح�سب  1،5 مليار يف  2013 وليقرب من  ليتخطى املليار �سنة 
هذا التقرير الذي ن�سرته الوكالة الفرن�سية للبيئة ومنظمة فران�س ناتور 

انفريومنان البيئية غري احلكومية.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن اأثر كل هاتف يزداد كلما كب حجم ال�سا�سة، اأو زادت 

دقة الكامريا املوجودة يف اجلهاز.
ويف املعدل، ثمة نحو خم�سني نوعاً من املعادن موجودة يف تركيبة الهاتف 
الهواتف املحمولة من اجليل القدمي(.  املعادن يف  الذكي )اأي �سعف عدد 
امل��واد الأنها عادة ما تكون خليطاً من  اإع��ادة تدوير هذه  وغالبا ما ت�سعب 
الذكية  هواتفهم  املعدل  يف  الفرن�سيون  يغري  الدرا�سة،  وبح�سب  امل��ع��ادن. 
مبعدل مرة كل عامني على رغم التباطوؤ الطفيف يف هذه الوترية بفعل 
تغيري النموذج التجاري املعتمد لدى �سركات االت�ساالت. ويف %88 من 
حاالت التجديد، تكون االأجهزة التي ي�ستغني م�ستخدموها عنها ال تزال 
تعمل ب�سكل طبيعي. وتطرق التقرير اأي�ساً اإىل عوامل نف�سية واجتماعية 
املتكررة هذه، واأي�سا الأن الهواتف الذكية يف كثري  التغيري  تف�سر عمليات 
متكيفة  وال  ل��الإ���س��الح  وقابلة  �سلبة  لتكون  م�سممة  غ��ري  االأح��ي��ان  م��ن 
اأن يتحركوا بح�سب  امل�ستهلكني ميكن  اأن  وقابلة للتطور مع الوقت. غري 
الدرا�سة، فقبل كل �سراء، يجب عليهم حتديد حاجاتهم واال�ستعالم ب�ساأن 
املثال. كما  �سبيل  البطارية على  لتغيري  اإمكان فكه  الهاتف مع  خ�سائ�س 

ميكن �سراء قطع م�ستعملة اأو اال�ستئجار.

بيل جيت�س: مكافحة 
�لفقر و�الأمر��س يف خطر 
ح�������ذر ب����ي����ل ج���ي���ت�������س ام�����������س م�����ن اأن 
امليزانية  يف  امل��ق��رتح��ة  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات 
التقدم  للخطر  تعر�س  قد  االأمريكية 
الكبري يف مكافحة الفقر واالأمرا�س يف 
العامل وقد تودي بحياة خم�سة ماليني 
املناعة  ن��ق�����س  م��ر���س  ب�سبب  �سخ�س 

املكت�سب )االيدز( وحده.
وقال جيت�س، الذي تقدم موؤ�س�سته بيل 
م�ساهمات  اخل��ريي��ة  جيت�س  وميليندا 
ال�سحة  ب�����رام�����ج  مت����وي����ل  يف  ك����ب����رية 
حاليا  ه��ن��اك  اإن  ال��ع��امل،  يف  والتنمية 
ب�ساأن  م�سى  وقت  اأي  من  اأكب  "�سكا 

االلتزام العاملي حيال التنمية".
العاملية،  ال�سحة  ع��ن  ت��ق��ري��ر  وت��ن��اول 
مع  بالتعاون  جيت�س  موؤ�س�سة  و�سعته 
والتقييم  ال�سحية  ال��ق��ي��ا���س��ات  معهد 
مكافحة  يف  التقدم  وا�سنطن،  بجامعة 

اأمرا�س مثل املالريا واالإيدز وال�سل.
الفقر  ال��ت��ق��ري��ر م���ع���دالت  ت��ت��ب��ع  ك��م��ا 
االأم��ه��ات واالأط��ف��ال واإمكانية  ووف��ي��ات 
احل�������س���ول ع��ل��ى و����س���ائ���ل م��ن��ع احلمل 
ال�سحي  ال�������س���رف  خ����دم����ات  وت����وف����ر 

وغريها من ق�سايا التنمية.

ك���ي���ف �أ���س��ب��ح��ت 
ج�����زي�����رة ه����ذ� 
�مللياردير بعد �إرما؟
بريطاين  ملياردير  جنة  حتولت 
مررّ  ب��ع��دم��ا  م���روع���ة  ك���ارث���ة  اإىل 
جزيرته  ف������وق  اإرم��������ا  اإع���������س����ار 
اخلا�سة "نيكر اآيالند" يف البحر 
منتجعاته  حم���ول���ة  ال���ك���اري���ب���ي، 
من  �سنوات  ���س  ك��ررّ التي  الفارهة 
ماليني  منفقاً  بنائها  يف  ع��م��ره 
حطام  اإىل  ل��ب��ن��ائ��ه��ا،  ال������دوالرات 

وركام.
ون�����س��ر ب��ران�����س��ون ف��ي��دي��و يظهر 
ح�����ج�����م ال��������دم��������ار ال�����������ذي حلق 
العا�سفة  دمرت  وكيف  بجزيرته 
وقال  البيطانية.  فرجن  ج��زر 
 67 العمر  م��ن  البالغ  امل�ستثمر 
االإع�سار  وق��ت  احتمى  اإن��ه  ع��ام��اً 
داخ������ل ق���ب���و، واأط�����اح�����ت ال���ري���اح 
العاتية باأ�سقف املنازل وباالأ�سجار 
امل���وج���ود ع��ل��ى جزيرة  وال��ن��خ��ي��ل 
دمر  االإع�سار  اأن  مو�سحاً  نيكر، 

بع�س اأجزاء منزله. 
واأظ���ه���رت ال�����س��ور ت��ن��اث��ر االأث���اث 
فيما  ال�سوارع،  يف  املنازل  وحطام 
ت��ع��ر���س منتجعه  ب��ران�����س��ون  اأك���د 
اأنه  غري  هائلة.  الأ�سرار  الفاخر 
مل ي��ك�����س��ف ع���ن ح��ج��م االأ����س���رار 
يحتاجها  التي  الزمنية  والفرتة 
ه��ذه اجلزيرة  الإع���ادة جنته على 
على  االإع���������س����ار  مي����ر  اأن  ق���ب���ل 
جزيرته التي متتد على م�ساحة 

نحو 300 األف مرت مربع.
بران�سون  انتقل  االإع�سار،  وبعد 
ي�ساعد  ح��ي��ث  ب���ورت���وري���ك���و،  اإىل 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تن�سيق  يف 
تقدمي املعونة وخطة اإعادة البناء 
البيطانية،  ف���رج���ن  ج�����زر  يف 
�سن  ذا  �سحيفة  نقلته  مل��ا  وف��ق��اً 
على  ح�سابه  ع��ب  تغريداته  ع��ن 

تويرت.
بران�سون  اف���ت���ت���ح   ،1984 يف 
جزيرة  ع���ل���ى  ف����اخ����راً  م��ن��ت��ج��ع��اً 
ن��ي��ك��ر، وا���س��ت�����س��اف امل��ن��ت��ج��ع منذ 
اف��ت��ت��اح��ه ط����اب����وراً ط���وي���اًل من 
وامل�ساهري،  االأث���ري���اء  ال�����س��ي��وف 
اأبرزهم الراحلة ديانا اأمرية ويلز 
وين�سلت،  كيت  ه��ول��ي��وود  وجن��وم 
م��وريف، جينا ديفي�س، وكيت  اإدي 
مو�س وروب��رت دي ن��ريو. اإ�سافة 
اإىل ال�سيا�سيني مثل جيمي كارتر 

ونيل�سون مانديال وتوين بلري.

�أن  �الن�سان  �أر�د  �إذ�  �ملائدة  يت�سدر  �أن  يجب  �لذي  �لطبق  هو  �ل�سلطة  طبق 
و�الأمالح  �لفيتامينات  علي  حتتوي  �لتي  فمكوناته  بال�سحة،  متمتعا  يعي�ش 
لها وظائف حيوية للج�سم يف كل مر�حل �لعمر، فهي الزمة للطفل لكي ينمو 
ولل�سباب لتقوية وبناء �أج�سامهم ولل�سيد�ت يف �أ�سهر �حلمل وفرتة �لر�ساعة، 
من  �جل�سم  لوقاية  �ل�سيخوخة  مر�حل  يف  �ل�سلطات  �أهمية  وتت�ساعف 
�لطازجة، وقد  و�ل�سلطة تطلق على طعام ي�سنع من �خل�سرو�ت  �الأمر��ش. 
و�لعرب  �سنعها،  يف  وعاد�ته  طرقه  ع�سر  ولكل  �لقدم  منذ  �الإن�سان  عرفها 

�أنها  هم �الأكرث �سهرة يف ��ستعمال �ملقبالت و�مل�سهيات، و�لغاية من �ل�سلطة 
�له�سم وتقدم مو�د فيها عنا�سر غذ�ئية قيمة  �ل�سهية وت�سهل  تفتح 

مل يوؤثر عليها �لطبخ وهي غنية باملاء و�الأمالح �ملعدنية 
�خل�سرو�ت  �ختيار  ويجب  و�لفيتامينات 
من�سجمة  تكون  بحيث  منها  ت�سنع  �لتي 

مع بع�سها يف �لطعم.
حول  �ملختلفة  �ل�سلطات  �أ�سكال  وتتنوع 

�لعامل وتختلف مكوناتها وطرق حت�سريها، 
�لر�ئعة  �ل��ف��و�ئ��د  يف  كلها  جتتمع  ول��ك��ن 

مكونات  ح�سب  على  تختلف  �لتي 
نقدم  و�ل��ي��وم  �ل�سلطة، 

موقع  خ��الل  م��ن  لكم 
بع�ش  ن��ف�����س��ك  ث��ق��ف 

�ملفيدة  �ل�سلطات  �أن���و�ع 
و�للذيذة وفو�ئدها: 

: اخل�سراء  ال�سلطة   1-
ومتعدد  ولذيذ  �سهى  طبق  اخل�سراء  ال�سلطة   : الفوائد 
االألوان  لتعدد  ال�سهية  يفتح  اأن��ه  كما  الغذائية،  الفوائد 
املختلفة املوجودة به لذا يجب احلر�س على وجوده دائما 
على اأي مائدة، هذا باالإ�سافة اإىل اأهمية ال�سلطة الكبرية 
وتعمل  ه����،  د،  ج،  ب،  اأ،  م��ث��ل  فيتامينات  م��ن  حت��ت��وي��ه  مل��ا 
ال�سلطة اخل�سراء على اإنقا�س الوزن واإنخفا�س م�ستوى 
ال�سكر يف الدم مما يجعلها مفيدة ملر�سى ال�سكر، وكذلك 
تقليل اإمت�سا�س امللح فى املعدة اإذ اأنها متت�س امللح وتخرج 
الدم  �سغط  اإرت��ف��اع  مر�سى  يجنب  مما  الف�سالت  مع  به 
امل�ساكل ال�سحية امل�ساحبة له، وقد اأو�سح خباء التغذية 
اأن تناول ال�سلطة فى بداية الطعام يوؤدي اإىل اإمتالء املعدة 
في�سعر االإن�سان بال�سبع فال يندفع اإىل اأكل الن�سويات مما 
من  مكوناتها  اأن  كما  ال���وزن،  ل�سبط  مفيدة  و�سيلة  يعد 
الكبد  وتفيد  اله�سم  �سهولة  على  ت�ساعد  اخل�����س��راوات 
وحتتوى على العديد من املعادن الهامة للج�سم مثل اليود 
والفو�سفات واملنجنيز والزنك وهي تقوي مناعة اجل�سم يف 

مواجهة االأمرا�س والفريو�سات.
اأ�سهل  م���ن  ال�����س��ل��ط��ة اخل�������س���راء   : ال��ت��ح�����س��ري  ط��ري��ق��ة 
ال�سلطات يف حت�سريها، فهي تتكون من اأنواع اخل�سروات 
املختلفة مثل : اخليار، اجلرجري، اخل�س، الفجل، الكراث، 
البوكلي،  واالأحمر،  االأخ�سر  الفلفل  الطماطم،  اجل��زر، 
البقدون�س والب�سل، قم بتقطيع كل املكونات اىل مكعبات 
اإ�سافة  ميكنك  ك��م��ا  ال��رغ��ب��ة،  ح�سب  ط��ول��ي��ة  ���س��رائ��ح  اأو 

الليمون وامللح واخلل والزيت ح�سب الرغبة.
: باخليار  الزبادي  �سلطة   2-

الغذائية  بقيمتها  م��ع��روف��ة  ال���زب���ادي  �سلطة   : ال��ف��وائ��د 
العالية كوجبة خفيفة اأو كطبق جانبي، فهي ت�ساعد على 
البطن  منطقة  فى  الدهون  تراكم  م�سكلة  من  التخل�س 
الزبادي على بكترييا نافعة ت�ساعد  "الكر�س" – يحتوى 
تطهري  على  وتعمل  االن��ت��ف��اخ  م��ن  والتخل�س  اله�سم  يف 
البكترييا  م��ن  احل��ل��ق  وتخلي�س  ال��ف�����س��الت  م��ن  امل��ع��دة 
اأو  امل�سببة لرائحة الفم الكريهة ويف�سل تناوله يف الليل 
قبل النوم – يحرق الدهون يف اجل�سم ويقوي الع�سالت 
تكون  وع��دم  الدهون  اجل�سم حل��رق  على حتفيز  وي�ساعد 
تقليل  يف  لفاعليته  عالجي  – غ��ذاء  منه  جديدة  كميات 
ن�ساط  زي���ادة  على  ولقدرته  القولون  ب�سرطان  االإ���س��اب��ة 
الكول�سرتول  ن�سبة  – قدرته على خف�س  املناعي  اجلهاز 
– البوتني  الطفيلية  لاللتهابات  – مقاومته  ال��دم  يف 

املوجود فيه ي�ستطيع خف�س �سغط الدم.
كما اأن اخليار اأي�سا متعدد الفوائد فهو غني بالفيتامينات 
امل��اء حوايل  وامل��ع��ادن، حيث يحتوي على كمية كبرية من 
%96، كما يعتب اخليار م�سدراً غنياً بفيتامينات " اأ" و 
"ج" وفيتامني "ب" املركب، كما اأنه م�سدر للكربوهيدرات، 
كالكال�سيوم،  واملعادن  والبوتني،  واالألياف،  وال�سكريات، 

واحلديد، واملغن�سيوم، والف�سفور، والبوتا�سيوم، الزنك.
املقادير : 3 ثمرات خيار – 5 علب زبادي – 4 ف�سو�س 
– ثمرة  اأخ�سر  نعناع  – ن�سف ملعقة كبرية  ث��وم كبرية 

الرغبة" – ربع ملعقة  اأو حار ح�سب  "بارد  اأخ�سر  فلفل 
�سغرية ملح.

طريقة التح�سري : يفرم الثوم مع الفلفل، ويق�سر اخليار 
ويقطع حلقات رفيعة، ت�ساف املكونات جميعها معا وتقلب 

وتزين بورق النعناع االأخ�سر وتقدم باردة.
ومن فوائد ال�سلطة اخل�سراء جل�سم االن�سان :

اإنخفا�س  ال���وزن  اإن��ق��ا���س  على  اخل�����س��راء  ال�سلطة  تعمل 
م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ر يف ال����دم مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا م��ف��ي��دة ملر�سى 
متت�س  اأن��ه��ا  اإذ  امل��ع��دة  ف��ى  امل��ل��ح  اإمت�سا�س  تقليل  ال�سكر 
اإرتفاع  مر�سى  يجنب  مما  الف�سالت  مع  به  وتخرج  امللح 
اأو�سح خباء  له،  امل�ساحبة  ال�سحية  امل�ساكل  الدم  �سغط 
اإىل  ي��وؤدي  الطعام  بداية  فى  ال�سلطة  تناول  اأن  التغذية 
اإمتالء املعدة في�سعر االإن�سان بال�سبع فال يندفع اإىل اأكل 
الن�سويات مما يعد و�سيلة مفيدة ل�سبط الوزن مكوناتها 
الكبد  تفيد  اله�سم  �سهولة  ت�ساعد على  من اخل�سراوات 
حتتوي على العديد من املعادن الهامة للج�سم مثل اليود 
فى  اجل�سم  مناعة  تقوي  وال��زن��ك  واملنجنيز  والفو�سفات 

مواجهة االأمرا�س والفريو�سات.
طريقة التح�سري : تتكون من اأنواع اخل�سروات املختلفة 
م��ث��ل : اخل����ي����ار، اجل����رج����ري، اخل�������س، ال���ف���ج���ل، ال���ك���راث، 
البوكلي،  واالأحمر،  االأخ�سر  الفلفل  الطماطم،  اجل��زر، 
البقدون�س والب�سل كل ما عليكم هو تقطيع كل املكونات 
اىل مكعبات اأو �سرائح طولية ح�سب الرغبة، كما ميكنك 

اإ�سافة الليمون وامللح واخلل والزيت ح�سب الرغبة.

حليب �لبودرة.. متى 
تقدمه لر�سيعك؟ 

اأنه  واالأ�سرة"  "الطفل  جملة  ذك���رت 
االأب��ق��ار للطفل  ت��ق��دمي حليب  ي��ج��وز 
ال�ساد�س  ال�سهر  من  اعتباراً  الر�سيع 

بكمية ق�سوى تبلغ 200 ملليلرت. 
واأ���س��اف��ت امل��ج��ل��ة االأمل��ان��ي��ة اأن���ه ميكن 
الر�سيع،  وج��ب��ة  اإىل  احلليب  اإ���س��اف��ة 
املهم  م����ن  ل���ي�������س  اأن�������ه  اإىل  م�������س���رية 
احلليب  اأو  الطازج  احلليب  ا�ستخدام 

املب�سرت. 
ت��ق��دمي منتجات  اأي�����س��اًع��دم  وُي���راع���ى 

با�ستثناء  ل��ل��ر���س��ي��ع،  اأخ������رى  ح��ل��ي��ب 
حمتوى  ارت���ف���اع  ف����اإن  واإال  االأم،  ل���ن 
ي�سكل  ق��د  االأب���ق���ار  بحليب  ال��بوت��ني 

عبئا على الُكلى.
اال�ستثنائية فقط ميكن  احل��االت  ويف 
الد�سم  كامل  ال��ب��ودرة  احلليب  تقدمي 
ال�ساد�س،  ال�سهر  م��ن  ب���دءاً  للر�سيع 
مع مراعاة تخفيفه باملاء بن�سبة 1:1، 
ومن االأف�سل بن�سبة 1:2، اأي مبقدار 

ثلث لن وثلثني ماء. 

كل ماتريد معرفته عن �ل�سلطة وفو�ئدها للريجيم و�ل�سحة و�جلمال
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�ش�ؤون حملية

جامعة �الإمار�ت توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ت�سجيانغ �ل�سينية

يف �إطار فعالياتها بعام �خلري

للقر�ءة ودعمًا لذوي �لهمم ت�سجيعًا  �ل�سوتية  �ملكتبة  "�لثقافة" تطلق 

طلبة جامعة �الإمار�ت ي�ستعينون بالطبيعة الإنتاج مياه �ساحلة لل�سرب

•• العني - الفجر

االإن�����س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة بجامعة  ال��ع��ل��وم  ��ع��ت كلية  وقرّ
االإمارات ، مذكرة تفاهم مع اأكادميية العلوم االجتماعية 
لتعزيز  وذل���ك  ال�����س��ني،  بجمهورية  ت�سجيانغ  بجامعة 
التبادل العلمي والبحثي واملعريف بني الطرفني، باحلرم 

اجلامعي يف مدينة العني.
وقع من طرف جامعة االمارات العربية املتحدة االأ�ستاذ 
االإن�سانية  العلوم  كلية  عميد  النابودة،  ح�سن  الدكتور 

واالجتماعية، والبوفي�سور مينغ هو- عميد م�سارك يف 
اأكادميية العلوم االجتماعية بجامعة ت�سجيانع ال�سينية، 
بح�سور الدكتور لو وي، العميد امل�سارك واالأ�ستاذ يف كلية 
االإعالم والثقافة الدولية، وعدد من ممثلي اجلامعتني.  
واأكد االأ�ستاذ الدكتور حممد البيلي مدير اجلامعة على 
اأن جامعة االمارات تعمل على تعزيز التوا�سل مع االأخر، 
ه��و تفعيل حقيقي  امل��ذك��رة  اأن توقيع ه��ذه  على  م��وؤك��داً 
ل�سعار "جامعة امل�ستقبل" الذي يهدف اإىل بناء العالقات 
وال�سراكات اال�سرتاتيجية وحتقيق التكامل مع املوؤ�س�سات 

العلمية العاملية العريقة على امل�ستوى االإقليمي والعاملي، 
واأ�ساف البيلي اأن التعاون مع جامعة ت�سجيانع ال�سينية 
مبثابة  �سيكون  طيبة  اأك��ادمي��ي��ة  �سمعة  م��ن  لديها  مب��ا 
اإ�سافة مهمة يف جمال البحوث والدرا�سات املتخ�س�سة 
اإىل  االإ�سارة  وجت��در  واالجتماعية.  االإن�سانية  العلوم  يف 
اأن هذه املذكرة ُتعد اإطاراً للتعاون بني الطرفني، وتبادل 
والبحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ج���االت  وال���ك���ف���اءات يف  اخل����بات 
"جامعة  االإم���ارات  جامعة  روؤي��ة  لتحقيق  تهدف  والتي 
كافة  يف  والتميز  للريادة  الدائم  �سعيها  امل�ستقبل" نحو 

التعاون  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل��ذك��رة  ه���ذه  وت�سمل  امل���ج���االت، 
هيئة  اأع�ساء  الطالبي،  التبادل  منها  جم��االت  ع��دة  يف 
التدري�س واالإداريني، باالإ�سافة اإىل عمل م�ساريع بحثية 
م�سرتكة،  وعلمية  اأكادميية  اأن�سطة  وتنظيم  تعاونية، 
كالدورات واملحا�سرات واحللقات الدرا�سية اأو املوؤمترات، 
كما ت�سمل املذكرة تبادل املعلومات العلمية واالأكادميية 
والفنية واملواد االأكادميية، وغري ذلك من املجاالت ذات 
بحقوق  ط��رف  كل  بها  يحتفظ  التي  امل�سرتك  االهتمام 

امللكية الفكرية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة عن اإطالق املكتبة 
تقدمي  اإىل  اإ�سافة  الثقافية  مراكزها  بكافة  ال�سوتية 
الكتب امل�سموعة التي مت اإجنازها اإىل املدار�س واملراكز 
التي تتعامل مع االأطفال ذوي الهمم ت�سجيعاً لهم على 
متابعة احلركة الثقافية ودعما للقراءة، وذلك يف اإطار 
فعالياتها  يف عام اخلري، حيث مت انتاج عدد كبري من 
اأوىل،  كمرحلة  والنا�سئة  لالأطفال  خم�س�س  الكتب 
على اأن ي�ستمر امل�سروع على مدار العام لتقدمي املزيد 
من املعارف املحلية والعربية والعاملية وفق خطة بعيدة 
املدى بحيث ال تكون املكتبة ال�سوتية خم�س�سة لذوي 
الهمم فقط واإمنا ميتد تاأثرها اإىل كافة فئات املجتمع 

التي ال جتد مت�سعاً من الوقت للقراءة.
املحتوى  اإدارة  مدير  الن�سور  في�سل  فاطمة  وق��ال��ت 
املعريف بوزارة الثقافة وتنمية املعرفة اإن الوزارة قامت 
باإنتاج هذه الكتب التي تتعلق باالأطفال كمرحلة اأوىل 

من امل�سروع، واختارت الكتب الفائزة مب�سابقة الق�سة 
من  ال��ع��دي��د  حت��ت��وى  باعتبارها  ل��الأط��ف��ال  الق�سرية 
الق�س�س واحلكايات امل�سوقة التي يقبل عليها االأطفال 
الهمم  ذوي  ي�ستهدف  امل�سروع ال  اأن  والنا�سئة، موؤكدة 
فقط واإمنا ميتد تاأثريه اإىل كافة الفئات يف اإطار دعم 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة لن�سر  القراءة على اأو�سع 
نطاق، الأنه من خالل املكتبة ال�سوتية وبتقنية ب�سيطة 
ومي�سرة ميكن لالأطفال اال�ستفادة من اإمكانات الكتاب 
الريا�سية  االأن���دي���ة  اأو يف  ال�����س��ي��ارة  ���س��واء يف  امل�����س��م��وع 
هذه  و�سع  �سيتم  حيث  واملتنزهات،  التجارية  واملراكز 
املكتبة على موقع الوزارة على �سبكة االإنرتنت، وميكن 
مواقع  على  ال���وزارة  عناوين  خ��الل  من  لها  الو�سول 
املحتوى  هذا  توزيع  �سيتم  كما  االجتماعي،  التوا�سل 
واملراكز  ال��دول��ة  م��دار���س  ع��دد كبري من  امل�سموع على 
املخ�س�سة لذوي الهمم الإن�ساء مكتبات �سوتية ي�ستفيد 

منها رواد هذه املراكز. 
مبا�سر  بدعم  امل�سروع يحظى  هذا  اأن  الن�سور  واأك��دت 

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  م��ن 
�سعادة  يومي  ب�سكل  وتتابعه  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
ع��ف��راء ال�����س��اب��ري وك��ي��ل ال������وزارة، وه���و م��ا ي���دل على 
اه��ت��م��ام ال����وزارة بتقدمي حم��ت��وى م��ع��ريف وث��ق��ايف راق 
ل��الأط��ف��ال ب�����س��ك��ل ع���ام ول�����ذوي ال��ه��م��م ب�����س��ك��ل خا�س 
لدجمهم يف احلياة الثقافية واإطالعهم على ما ينتجه 
االإب�����داع ال��ث��ق��ايف حم��ل��ي��اً وع��رب��ي��اً وع��امل��ي��اً يف جماالت 
واللغة  وال��رتاث  والروايات  والق�س�س  للطفل  الكتابة 
العربية والرتجمات اأي�ساً، موؤكدة اأن امل�سروع م�ستمر 

على مدار االأ�سهر املقبلة الإنتاج املزيد من الكتب.
اأو�سحت  بالفعل  اإن��ت��اج��ه��ا  مت  ال��ت��ي  الكتب  اأه���م  وع��ن 
ال��ف��ائ��زة بجائزة  ال��ك��ت��ب  اأن��ه��ا ت�سم  ال��ن�����س��ور  ف��اط��م��ة 
الق�سة الق�سرية التي تنظمها الوزارة �سنوياً وي�سارك 
ب��ه��ا ك��ب��ار ال��ك��ت��اب وامل���وه���وب���ني، وك����ان ل��الخ��ت��ي��ار عدة 
ال�سحيحة  العربية  باللغة  االه��ت��م��ام  منها  مقايي�س 
ال�سغار  لتحفيز  الت�سويق  عامل  جانب  اإىل  واملي�سرة 
لالإقبال عليها، اإىل جانب اأن يكون لهذه الكتب عالقة 

وثيقة بالقيم االإماراتية والرتاث االإماراتي، موؤكدة اأن 
الطموحة،  امل��راآة  اختيارها هي  التي مت  العناوين  اأهم 
وحذاء قو�س قزح، وكعكة قو�س قزح، ومهرة والدفرت 
امللون ، وللنخلة حكاية، وحكاية االألوان االأربعة، ومن 
االآف���اق، ويوم  وف��وق  واأر���س��م وط��ن��ي،  يوميات من�سور، 
وعندما   ،1 و�سم�س  ال�سجاع،  حمدان  ورحلة  احل�سم، 
ال��وط��ن، ول��ن اتركك وح��ي��داً، واع��ت��ذار �سامت،  يع�سق 
وحلم البائعة املتجولة، وغريب يف ال�سحراء، واحلنظل 

العنيد، وال�سياد و�سمكة البابر، والقمري العجيب.
الكتاب  ان��ت��اج  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأن  اإىل  ال��ن�����س��ور  واأ����س���ارت 
الطالب  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  ك��ذل��ك  ي��ه��دف  امل�����س��م��وع 
واالأط���ف���ال ال��ذي��ن ال ي���ق���درون ع��ل��ى ال���ق���راءة اأو قلب 
ب�سبب  م�ستقل،  ب�سكل  الكتاب  يف  التقدم  اأو  ال�سفحة 
�سعوبات ج�سدية، وكعامل جذب للطالب خ�سو�ساً يف 
مراحل الطفولة املبكرة، فمن خالل ال�سوت والكلمات 
واملوؤثرات ال�سوتية ميكن اإثراء خيال االأطفال الذين 

يجدون �سعوبات يف القراءة.

•• العني - الفجر

تقنية  االإم�����ارات  جامعة  طلبة  م��ن  جمموعة  ط���ورت 
�ساحلة  م��ي��اه  الإن��ت��اج  بالطبيعة  باال�ستعانة  ج��دي��دة 
من  العديد  حياة  بتغيري  ت�سهم  �سوف  والتي  لل�سرب 
النا�س حول العامل. وي�سعى الفريق اإىل اال�ستفادة من 
االكت�ساف الذي تو�سل اإليه من خالل مالحظة تاأثري 
امل���اء، حيث  االأح��ج��ار يف ح��و���س االأ���س��م��اك على �سفاء 
قام الفريق بتطوير عملية اأطلق عليها "التكنولوجيا 
والتي  ونقية،  لل�سرب  الطبيعية" الإنتاج مياه �ساحلة 
ال�ساحلة  املياه  اإىل  تفتقر  التي  املجتمعات  �ست�ساعد 

لل�سرب.
وتاأ�س�ست ال�سركة النا�سئة " ZEOPI" والقائمة على 
واالبتكار،  للعلوم  االإم��ارات  جامعة  منتزه  يف  امل�سروع، 
العامل  ح��ول  ال���دول  م��ن  العديد  مل�ساعدة  تعمل  حيث 
للح�سول على م�سادر كافية للمياه العذبة وال�ساحلة 
ال  ال��ذي��ن  النا�س  م��ن  امل��الي��ني  م��ئ��ات  فهناك  لل�سرب، 
اإىل  اإ�سافة  العذبة،  املياه  على  احل�سول  ي�ستطيعون 
وج����ود م���ا ي��ق��رب 6-8 م��ل��ي��ون ���س��خ�����س مي���وت���ون كل 
املياه غري  �سرب  تنتج عن  التي  االأم��را���س  ب�سبب  ع��ام 

ال�ساحلة لل�سرب.

ق�سم  عاما" م���ن   20" اأح���م���د  ب����راء  ال��ط��ال��ب  وق����ال 
ال�سركة  ف��ري��ق  وق��ائ��د  االإم�����ارات  ال��ف��ي��زي��اء يف جامعة 
حتويل  اإىل  م�سروعنا  ي��ه��دف   :ZEOPI النا�سئة 
وذات  ���س��احل��ة  م��ي��اه  اإىل  لل�سرب  ���س��احل��ة  غ��ري  امل��ي��اه 
جودة عالية جدا، الأن معظم املياه التي ن�سربها خالية 

ال�سركة على  التي تعمل  امل��ي��اه  امل��ع��ادن. وحت��ت��وي  م��ن 
جودة  ذات  وتعتب  امل��ع��ادن،  م��ن  العديد  على  اإنتاجها 
على  وق���ادرة  للغاية  و�سحية  للبيئة  و�سديقة  عالية 
التي  االأم��را���س  م��ن  وغ��ريه��ا  الكلى  م�ساكل  معاجلة 
ميكن اأن تنتج عن نوعية املاء التي ي�سربها الكثري من 

على  اإنتاجها  على  نعمل  التي  املياه  وحتتوي  النا�س. 
االإن�سان".  ج�سم  يحتاجها  والتي  ج��داً  املهمة  امل��ع��ادن 
ويعتب احلجر الطبيعي االأداة االأ�سا�سية لهذا امل�سروع 
التكنولوجية لتحويل مادة من  املعرفة  اإىل  باالإ�سافة 
الطبيعة اإىل منتج ميكن اأن يكون له فائدة اجتماعية 

و�سحية وا�سعة النطاق.
واأ�ساف براء: لقد تو�سلنا اإىل هذه الفكرة �سدفة، فقد 
اأنه عند و�سع حجر معني  الحظ اأحد اأع�ساء فريقنا 
من  واالأو���س��اخ  النفايات  تختفي  االأ���س��م��اك،  حو�س  يف 
نقية  املياه  وت�سبح  الوقت،  بع�س  م��رور  بعد  احلو�س 
جدا. وقمنا بالبحث املكثف حول هذا احلجر وتاأثريه 
على املياه من حيث ن�سبة املعادن وال�سموم وغريها من 
اجلوانب، ونعمل االآن على اختبار هذه العملية بهدف 

اإنتاج مياه �ساحلة لل�سرب ذات جودة عالية.
وي���اأم���ل ف��ري��ق ال�����س��رك��ة ال��ن��ا���س��ئ��ة، ال����ذي ي�����س��م اأي�سا 
ق�سم  م���ن  عاما"   21" اهلل  ع��ب��د  اأ����س���م���اء  ال��ط��ال��ب��ة 
واإي�سكرن  االإم����ارات  جامعة  يف  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اأن  بلغاري-  وم�ستثمر  اأع��م��ال  رج��ل  -وه��و  كرو�ستيف 
وال�سلوك  ال��وع��ي  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  للمنتج  ي��ك��ون 
االجتماعي، وتوفري مياه �ساحلة لل�سرب للمجتمعات 

املختلفة، ف�ساًل عن تقدمي ابتكار جديد للعامل.

بلدية مدينة �لعني توزع حقائب مدر�سية 
وقرطا�سية على 60 �أ�سرة متعففة

•• العني  - الفجر 

"حقيبتي"  مبادرة  ال�سمايل  بالقطاع  ممثلة  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت 
اأ�سرة  املتعففة، وذلك   60 لتوزيع حقائب مدر�سية متكاملة االأدوات على 
مدينة  بلدية  حر�س  من  انطالقٌا  تاأتي  التي  اخل��ري،  عام  مبادرات  �سمن 
العني على تفعيل دورها يف م�ساركة اأفراد املجتمع من خالل تقدمي العون 
احلياة  م��واق��ف  خمتلف  يف  لهم  ال��رع��اي��ة  �سبل  ت��وف��ري  على  وال��ع��م��ل  لهم 
بداية  مع  تزامناً  االإن�سانية،  املبادرة  هذه  وتاأتي  والتعليمية.  االجتماعية 
العام الدرا�سي بهدف تعزيز دور املوؤ�س�سات واجلهات جتاه االأ�سر املتعففة، 
العقبات  وتذليل  العلم  وت�سجيع  طالب  دعم  املتمثل يف  الواجب  وحتقيق 
التي تقع  امل��ادي��ة  االأع��ب��اء  ، مم��ا ي�سهم يف  تخفيف  ذل��ك  التي حت��ول دون 
على كاهل ذويهم .  وت�سمنت املبادرة توزيع احلقائب املدر�سية قبيل بدء 
العام الدرا�سي ،  حيث �سملت جمموعة متكاملة من القرطا�سية واالأدوات 
على  ع��الوة   ، الدرا�سي  العام  خ��الل  الطالب  احتياجات  واأب���رز  املدر�سية  
ليكونوا  بالن�ساط   درا�سي مليء  لبداية عام  الطلبة وحتفيزهم   ت�سجيع  
اع�ساء فاعلني يف املجتمع ،  مبا يعزز قيم امل�سوؤولية املجتمعية التي تلتزم 

بها بلدية مدينة العني جتاه املجتمع بكافة �سرائحه. 
وجدير بالذكر اأن برامج وفعاليات بلدية مدينة العني جتاه االأ�سر املتعففة 
، حيث خ�س�ست  االأفكار  يف  وتنوعاً  تطوراً  وت�سهد  خا�ساً،   اهتماماَ  تاأخذ 
لها بلدية مدينة العني عدد من البامج والفعاليات بالتعاون مع جهات و 

موؤ�س�سات عدة داخل املدينة وخارجها .

�سياحية �سرطة �أبوظبي تقدم خدماتها 
يف  معر�س "�ل�سيد و�لفرو�سية"

•• اأبوظبي - الفجر

ل��رواد معر�س  ، خدماته  اأبوظبي  ب�سرطة  ال�سياحية  ال�سرطة  ق�سم  يقدم 
مركز  يف  فعالياته  ت��ق��ام  ال���ذي   ،  2017 اأب��وظ��ب��ي   ، وال��ف��رو���س��ي��ة  ال�سيد 

اأبوظبي الوطني للمعار�س . 
واأكد الرائد را�سد حممد املهريي، رئي�س ق�سم ال�سرطة ال�سياحية، حر�س 
واملعار�س  الفعاليات  خمتلف  يف  املجتمعي  التفاعل  على  اأبوظبي  �سرطة 
الوعي  تعزيز  يف  ال�سياحية  ال�سرطة  دور   اإىل  م�سرياً  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
وفق   ، �سرطية  خدمات  لتقدمي  عنا�سرها  م�ساركة  خالل  من  املجتمعي، 
اأف�سل املعايري العاملية �سمن روؤية �سرطة اأبوظبي لتحقيق نتائج متقدمة 
يف موؤ�سرات االأداء، وتعزيز ر�سا املتعاملني. واأو�سح ان ال�سرطة ال�سياحية، 
تعد رافداً مهماً  يواكب النه�سة  احل�سارية  التي ت�سهدها  اإمارة اأبوظبي 
مبا يعزز اجلهود التطويرية يف  قطاع ال�سياحة، الفتاً اإىل اإمكانية توا�سل 
ا�ستف�ساراتهم   على  ل��ل��رد  امل��ع��ر���س  يف  امل��ت��واج��دة  عنا�سرها  م��ع  اجل��م��ه��ور 

اال�ستف�سارات وتقدمي االقرتاحات التي تعزز  من جهود التطوير .      

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي حقائب مدر�سية وقرطا�سية  �سرطة  وفرت 
الأبناء  منا�سبة،  بخ�سومات  درا���س��ي��ة   وم�ستلزمات 
ال�ستقبال  ا�ستعداداً   ، الحتياجاتهم  تلبية  املنت�سبني 
العودة  "فعالية  ���س��م��ن  اجل���دي���د،  ال��دار���س��ي  ال��ع��ام 
للمدار�س" التي نظمتها يف جممع اإدارات ال�سرطة، 
يف ما �سيتم  تخ�سي�س ج��زء  من عائدات  املبيعات 
وتفقد  االإم���ارات���ي.  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ل�سالح 
مدير  الهنائي،  اإبراهيم  املهند�س  الدكتور  العميد 
مركز اال�سرتاتيجية والتطوير املوؤ�س�سي،  الفعالية 
التي اأ�سرفت عليها  اإدارة املرا�سم والعالقات العامة 
والتطوير  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املوؤ�س�سي   ،بح�سور العقيد من�سور  اأحمد الها�سمي ، 
نائب مدير اإدارة املرا�سم والعالقات العامة ، واملقدم 
الدكتور �سليمان حممد الكعبي، مدير اإدارة االبتكار 
وا�ست�سراف امل�ستقبل .   والقت الفعالية، ا�ستح�ساناً 
اأبوظبي،  �سرطة  منت�سبي  م��ن  االأم����ور  اأول��ي��اء  م��ن 
خ ثقافة العطاء والعمل اخلريي  موؤكدين  اأنها تر�سرّ

 2017 ع���ام اخل���ري  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  اإط����ار  يف 
امل�سوؤولية  وتفعيل  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ك��اف��ل  خ���الل  م��ن 
ال�سام�سي،  �سعيد  �سيف  العميد  وق���ال  املجتمعية. 
الفعالية  اإن  العامة،  والعالقات  املرا�سم  اإدارة  مدير 
على  امل�ستمر  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ح��ر���س  �سمن  ت��اأت��ي 
الطالب  البنائهم  ت�سجيعاً  املنت�سبني،  مع  التوا�سل 
م�سيداً   الدرا�سي،   والتفوق  العلمي  التح�سيل  على 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل�����س��رتك م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأحمر 

االإماراتي. 
وذكر املقدم �سعيد املن�سوري، رئي�س ق�سم العالقات 
العامة،  وال���ع���الق���ات  امل��را���س��م  اإدارة  يف  وال��ت��وج��ي��ه 
هذا  اأن  للمدار�س"،  العودة  "فعالية  مدير م�سروع 
امل�ستمرة  واملبادرات  للم�ساريع  مكماًل  يعد  امل�سروع، 
التي تنفذها �سرطة اأبوظبي الإ�سعاد منت�سبيها، من 
اخل�سومات  من  باال�ستفادة  عنهم  التخفيف  خالل 
املعرو�سة، كما وتتما�سى مع اإ�سرتاتيجية عام اخلري 
املبيعات  عائدات  من  ج��زًء  يذهب  والتي   ،2017
ل�سالح االأعمال اخلريية التي تنفذها هيئة الهالل 

االأحمر االإماراتي.

�سرطة �أبوظبي توفر م�ستلزمات مدر�سية بخ�سومات الأبناء منت�سبيها



عامل الفيزياء جون فورب�س نا�س لي�س العبقري 
التعبري.  ج��از  اإذا  التاريخ،  يف  الوحيد  املجنون 
الر�ساَمان  واأب���رزه���م  االن��ت��ح��ار،  �سحايا  م  ي��ق��درّ
والروائيَّان  روث��ك��و،  وم���ارك  غ��وغ  ف��ان  فن�سنت 
هيمنغواي،  واإرن�����������س�����ت  وول�������ف  ف���ريج���ي���ن���ي���ا 
وال�ساعرَتان اآن �سيك�ستون و�سيلفيا بالث، اأمثلة 
بارزة يف هذا املجال. حتى لو جتاهلنا املبدعني 
البارزين الذين مل يقتلوا اأنف�سهم يف نوبة من 
اأ�سماء كثريين  الكاآبة احلادة، ي�سهل علينا ذكر 
النف�سية،  اال�سطرابات  قة من  عانوا حالة موثرّ
اإميلي  ���س��وم��ان، وال�����س��اع��رة  ك��امل��وؤل��ف روب�����رت 
نعدد  اأن  ن�ستطيع  ك��ذل��ك  ون��ا���س.  دي��ك��ن�����س��ون، 

الذين  املبدعني  العباقرة  من  في�ساً 
ا�ست�سلموا لالإدمان.

مماثلة  اأم�����ث�����ل�����ة  دف�����ع�����ت 
االفرتا�س  اإىل  كثريين 
واالأم���را����س  االإب������داع  اأن 
ال���ن���ف�������س���ي���ة ي���رت���ب���ط���ان 
ارتباطاً وثيقاً. ال �سك يف 

اأن مفهوم العبقري املبدع 
يحمل مل�سة من اجلنون تعود 

واأر�سطو.  اأفالطون  اإىل عهد 
حديثني  نف�س  علماء  ل��ك��نرّ 

اأن  ي����ع����ت����بون 
ه�����ذه 

بكل  ميكننا  ���س��خ��اف��ة.  جم���رد  باأكملها  ال��ف��ك��رة 
كثريين  مبدعني  عباقرة  اأ���س��م��اء  ذك��ر  �سهولة 
اإ���س��ارات ت��دل على  اأو  اأع��را���س  مل تظهر عليهم 

مر�س عقلي.

�سطحات
ي�����������س�����ري 

راف�����س��و ف��ك��رة ال��ع��ب��ق��ري��ة امل��ج��ن��ون��ة اأي�����س��اً اإىل 
املبدعني  العباقرة  اأواًل، عدد  را�سَخني:  واقَعني 
جداً.  كبري  الب�سرية  احل�سارة  تاريخ  كامل  يف 
لذلك، حتى لو كان هوؤالء اأقل عر�سة لالأمرا�س 
العقلية مقارنة بالنا�س العاديني، يظلرّ عدد َمن 
م  عانوا ا�سطرابات مماثلة كبرياً. ثانياً، ال يقدرّ
العقلية  امل�سحات  يف  دوم���اً  املقيمون  املر�سى 
االأقرب  اال�ستثناء  ولعل  مبدعة.  اأعمااًل 
الذي رمبا يخطر يف بالنا ماركيز دي 
���س��اد. ول��ك��ن ح��ت��ى يف ح��ال��ت��ه، كتب 
باالأحرى  )اأو  اأع��م��ال��ه  اأع��ظ��م 
اأك��ره��ا ���س��ادي��ة( ع��ن��دم��ا كان 
م�سجوناً كمجرم ال حمتجزاً 

يف م�سح عقلي كمجنون.
العبقرية  ترتبط  ه��ل  اإذاً، 
ال؟  اأم  ب���اجل���ن���ون  امل���ب���دع���ة 
الع�سرية  البحوث  تعك�س 
بينهما.  راب��ط��اً  و�سوح  بكل 
تبقى العملية االأكر اأهمية 
�سطحات  وراء  ال���ك���ام���ن���ة 
ال���ع���ب���ق���ري���ة امل���ب���دع���ة اإزال�������ة 
ال��ت��ث��ب��ي��ط امل���ع���ريف: امل��ي��ل اإىل 
يجب  التي  االأ�سياء  اإىل  التنبه 
اإب���ع���اده���ا عن  اأو  ع�����ادًة  جت��اه��ل��ه��ا 

انتباهنا الأنها تبدو غري ذات �سلة.
امل����ث����ال، ع���ن���دم���ا تنبه  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
االأزرق  العفن  اأن  اإىل  فليمنغ  األك�سندر 
كان  املخبية،  عيناته  يف  البكترييا  يقتل 
للتعقيم  اإدخ��ال��ه��ا يف ج��ه��از  ب��اإم��ك��ان��ه 
�سيفعلون  زم���������الوؤه  ك�����ان  ك���م���ا 
ع��ل��ى االأرج��������ح. ول���ك���ن ب���داًل 
فليمنغ  ف����از  ذل����ك،  م���ن 
ب�������ج�������ائ�������زة )ن�������وب�������ل( 
)البن�سلني(،  الكت�سافه 
م�ساد  ع�����ام�����ل  وه�������و 
من  ُي�سنع  للبكترييا 
عفن بني�سيليوم نوتاتوم. 
ع���ل���ى ن���ح���و مم����اث����ل، دخل 
كثريون الغابة للتنزه وعادوا 
مزعجة  ���س��ائ��ك��ة  ك����ري����ات  م����ع 
دي  اأن جورج  اإال  بثيابهم،  تلت�سق 
مي�سرتال وحده تاأمل هذه الكريات 
امل�سبك  اأ���س��ا���س  واكت�سف  املجهر  حت��ت 

ال�سريطي )الفلكرو(.
ال ت��ق��ل اإزال������ة ال��ت��ث��ب��ي��ط امل���ع���ريف اأه��م��ي��ة يف 
ال���ف���ن���ون ع���م���ا ه����ي ع��ل��ي��ه يف ال���ع���ل���وم. يخب 
نواة م�سروع مبتكر  اأن  دوم��اً  الفنيون  العباقرة 
حمادثة  �سماعهم  عند  بالهم  يف  خطرت  كبري 
عابرة اأو روؤيتهم حدثاً ا�ستثنائياً اإمنا ال اأهمية 
ذكر  املثال،  �سبيل  على  يومية.  نزهة  خ��الل  له 
 The Spoils هرني جيم�س يف مقدمة عمله
ُولدت  الق�سة  اأن فكرة هذه   of Poynton

م���ن ع���ب���ارة ذك��رت��ه��ا ام������راأة ك��ان��ت جت��ل�����س اإىل 
جانبه خالل ع�ساء عيد امليالد.

ولكن الإزالة التثبيط املعريف وجهاً �سلبياً: ترتبط 
باال�سطرابات  وث��ي��ق��اً  ارت��ب��اط��اً  العملية  ه���ذه 
مر�سى  �س  يتعررّ امل��ث��ال،  �سبيل  على  النف�سية. 
من  واالأوه����ام  الهلو�سات  م��ن  لفي�س  الف�سام 
مَل ال  اإذاً،  ت��ف��ادي��ه��ا.  ا���س��ت��ط��اع��وا  ل���و  االأف�����س��ل 
واحدة؟  جمموعة  املجموعتان  ه��ات��ان  ت�سبح 
�سيلي  النف�س من جامعة هارفارد  ة  عاملمِ تو�سح 
بذكاء  يتمتعون  املبدعني  العباقرة  اأن  كار�سون 
عام متفوق، يفر�س �سوابط معرفية �سرورية 
تتيح لل�سخ�س ف�سل القمح عن الق�سور. وهكذا 

الواقعية  االح��ت��م��االت  ينتقون 
من االأوهام الغريبة.

اأن  املفهوم  ه��ذا  يعتب  اإذاً، 
�سروري  ال��ك��ب��ري  ال���ذك���اء 
للعبقرية املبدعة، ب�سرط 
االأخ�����رية مع  ت��رتاف��ق  اأن 

اإزالة التثبيط املعريف.

ذكاء ��ستثنائي وحو�دث
اال�ستثنائي  ال��ذك��اء  ي���وؤدي 

وحده اإىل اأفكار مفيدة 
اإمنا تفتقر اإىل االأ�سالة 
�سبيل  ع��ل��ى  واالإب������داع. 

مارلني  دخ��ل��ت  امل���ث���ال، 
ف����و�����س ����س���اف���ان���ت )ك���ت���اب 

القيا�سية(  ل��الأرق��ام  غيني�س 
ل��ت��م��ت��ع��ه��ا ب��اأع��ل��ى م���ع���دل ذك���اء 

��ل. رغ���م ذل����ك، اأخ��ف��ق��ت يف  م�����س��جرّ
العثور على عالج لل�سرطان، اأو حتى 

ابتكار م�سيدة فئران اأكر فاعلية.
د ب��ع�����س جم������االت االب���ت���ك���ار على  ي�������س���درّ

الفاعلية اأكر منه على االأ�سالة واملفاجاأة. 
يف حاالت مماثلة، ت�سبح اله�سا�سة امل�سرتكة 
بكثري.  اأهمية  اأق��ل  واجلنون  العبقرية  بني 

االأمرا�س  ترتبط  رمبا  املثال،  �سبيل  على 
العلوم  يف  امل��ب��دع��ة  بالعبقرية  العقلية 

العلماء  ي���ب���ق���ى  ل����ك����نرّ  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة. 
املبادئ  خ��ال��ف��وا  ال���ذي���ن  ال���ث���ائ���رون 

العلمية ال�سائدة اال�ستثناء االأبرز. 
هذه  ُتعتب  ه���وؤالء،  اإىل  بالن�سبة 
ال��ع��الق��ة اإي��ج��اب��ي��ة ك��م��ا يف حالة 

الفنانني والكترّاب.
ز  ع����������الوة ع����ل����ى ذل����������ك، ي����ع����زرّ
ب��ع�����س احل��������وادث وال����ظ����روف 
وامل����راه����ق����ة،  ال����ط����ف����ول����ة،  يف 
اأحياناً  البلوغ  �سن  وم�ستهل 
من  املبدعة  ال�سخ�س  ق��درة 
ترتبط  اأعرا�س  معاناة  دون 
ت�سمل  العقلية.  باالأمرا�س 
ه������ذه ال����ت����ج����ارب امل����ع����ززة 

لغَتني،  وتعلرّم  ع��دة،  بثقافات  االحتكاك  للتنوع 
واأ�سكااًل خمتلفة من العقبات التنموية، كخ�سارة 
واالنتماء  االق��ت�����س��ادي��ة،  وامل�����س��ق��ة  ال���وال���دي���ن، 
الذين  امل��ب��دع��ون  العباقرة  وي��ك��ون  اأق��ل��ي��ة.  اإىل 
يعي�سون يف بيئات مماثلة اأقل عر�سة للخ�سال 

واالأعرا�س التي ترافق االأمرا�س العقلية.

بني �لطبيعي وغري �لطبيعي
الفا�سل  احل���د  ع��ل��ى  ك��ث��ريون  ع��ب��اق��رة  ي�سري 

بالن�سبة  الطبيعي.  وغري  الطبيعي  بني 
النزوات  في�س  ل  يتحورّ ه���وؤالء،  اإىل 

واالأف����ك����ار ال����ذي ي��ت��ل��ق��ون��ه اإىل 
االإب���داع. وكما  نبع من 

ذك�����������ر ع������امل 

التفكري  م��ن  طويلة  ف��رتة  بعد  نا�س  الفيزياء 
اأك���ر  اإىل م��رح��ل��ة  ت��ك��ن ع���ودت���ه  ال����واه����م، مل 
ال�سبب،  وليو�سح  بالكامل(.  )ممتعة  عقالنية 
عقالنية  )ت��ف��ر���س  اآخ����ر:  ب�سيطاً  ج��واب��اً  م  ق���درّ
عالقته  عن  االإن�سان  مفهوم  على  ح��داً  االأفكار 

بالكون(.

املهام  اأ�سعب  من  والدرا�سيرّة  االإبداعيرّة  مهاراتهم  وتنمية  االأطفال  تربية  ة  مهمرّ تعتب 
الذكاء  بالن�سبة لالآباء، ولكي تنجح يف تنمية م�ستوى  واأكرها م�سوؤوليرّة على االإطالق 
وذلك  عنها  تبتعد  اأن  يجب  التي  العوامل  اأه��م  م��ن  جمموعة  ل��ك  �سنقدم  طفلك  ل��دى 

لتاأثريها ال�سلبي على ذكاء طفلك. 

�لهو�ء: تلّوث   1-
مهماً  دوراً  ال���ه���واء  ت��ل��وث  ي��ل��ع��ب   
م�ستوى  حت���دي���د  يف 
الطفل  ذك���اء 
وق����������درات����������ه 
بداعيرّة،  االإ
ح�����ي�����ث 
نرّ  اأ

اإىل  ي��وؤدي  مما  لديه  ال��دم��اغ  خاليا  اإ�سعاف  يف  يت�سبرّب  امللوث  للهواء  الطفل  ا�ستن�ساق 
اإ�سعاف ذكاء الطفل واحلد من قدرتهمِ على االإبداع والتمييز، لذلك عليك اأن حتر�س على 
عدم ال�سكن يف االأماكن املزدحمة واملليئة برائحة الوقود، كما يجب االبتعاد عن االأماكن 

القريبة من املعامل ال�سناعيرّة. 

�لتلفاز:   2-
اإنرّ متابعة الطفل لبامج االأطفال ل�ساعاٍت طويلة يف اليوم، يحدرّ من قدرتهمِ الذكائيرّة ومن 
ر  عمل العقل لديه، لذلك على االأهل اأن ينتبهوا اإىل هذه الناحيرّة اخلطرية التي قد تدمرّ
م�ستقبل اأطفالهم العلمي، وذلك عن طريق حتديد وقت معني فقط مل�ساهدة التلفاز وملدة 
�ساعة واحدة يف اليوم، كما على االأهل اأن ي�سجعوا اأطفالهم على القراءة، الكتابة، وممار�سة 

الهوايات الريا�سيرّة املفيدة، كال�سباحة، اجلري، ال�سطرجن، وركوب اخليل.

 -3 �سوء �لتغذّية:
�سلبيرّة على ذكاء  اآث��اراً  اأكر العوامل ال�سيئة التي ترتك   ُيعتب عامل �سوء التغذيرّة من 
ي ذكاء طفلك عليك اأن متنع  الطفل وقدرته على الدرا�سة والنجاح، لذلك اإذا اأردت اأن ُتنمرّ

الطفل من تناول االأطعمة ال�سناعيرّة التي حتتوي على املواد احلافظة، 
كما يجب اأن متنعُه اأي�ساً من االإكثار من تناول املاأكوالت اجلاهزة، واأن حتر�س باملقابل 
على اإطعامهمِ وجبات يوميرّة من احلبوب الكاملة، احلليب، املك�سرات، البي�س، الفواكه، 

واخل�سار املتنوعة، باالإ�سافة لالأ�سماك، واللحوم ال�سحيرّة.

 -4 �لعقاب �لبدين:
 يلعب العقاب البدين دوراً مهماً يف التاأثري على م�ستوى ذكاء الطفل، وذلك الأنرّ 
العقاب وال�سرب القا�سي يرتك العديد من االآثار النف�سية ال�سيئة التي ُتختزن يف 
عقل الطفل يف مرحلة الطفولة لتبداأ اآثارها ال�سلبية بالظهور يف مرحلة الدرا�سة، 

لذلك نن�سحك 
باأن ال تترّبع ا�سلوب ال�سرب اأو العقاب القا�سي مع الطفل، واأن حتاول ا�ستخدام اأ�سلوب 
طر االأمر من املمكن ا�ستخدام  احلوار الدبلوما�سي معه يف حال اأخطاأ يف اأمٍر ما، واإذا ا�سُ

العقاب ب�سرط اأن يكون عقاباً ب�سيطاً. الذكاء

مــنــ�عـــات
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عنه  يغفل  ملا  �سو�ء  حد  على  و�ملجانني  �لعباقرة  ينتبه 
فيزياء  نا�ش، عامل  فورب�ش  �سئل جون  �الآخ��رون. عندما 
حائز جائزة )نوبل( وم�ساب بالف�سام، وجنون �الرتياب، 
ف�سائية  كائنات  ب��اأن  يعتقد  �أن  ُيعقل  كيف  و�الأوه���ام، 
ت�ستخدمه الإنقاذ �لعامل، �أجاب بكل ب�ساطة: )الأن فكرة 
عينها  بالطريقة  ر�ودتني  بي  ف�سائية  كائنات  ��ستعانة 
على  �أخذتها  لذلك  �لريا�سية.  �الأفكار  بها  �أتتني  �لتي 

حممل �جلد(.

عو�مل �سلبّية توؤثر على ذكاء �الأطفال 

�الإبد�ع و�الأمر��ش �لنف�سية يرتبطان �رتباطًا وثيقًا

مفهوم �لعبقري �ملبدع .. هل يحمل مل�سة من �جلنون

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/38 جتاري جزئي                                              
لتجارة  اأوليفيتي   / املدعي  اأن  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ع��ازر   �سليم  ف��وؤاد  عماد  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأمل عمري ال�سبيعي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ   االأغذية - �س ذ م م وميثله : 
2017/6/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اأوليفيتي لتجارة االأغذية - �س ذ م م  اوال - بالزام املدعي 
عليها االوىل )�سركة مطاعم فخر الدين - ذ م م ( ان توؤدي للمدعية )اأوليفيتي لتجارة االأغذية - �س ذ م 
م( مبلغ وقدره 146.131.36 مائة و�ستة واربعون الف ومائة وواحد وثالثون درهما و�ستة وثالثون فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2016/12/20 وحتى ال�سداد التام.  - ثانيا : بالزام املدعي 
عليه الثاين )عماد فوؤاد �سليم عازر( ان يت�سامن مع املدعي عليها االوىل يف حدود مبلغ 27.368.02 �سبعة 
وع�سرون الف وثالثمائة وثمانية و�ستون درهما واثنان فلو�س من جملة املبلغ احلكوم به يف البند اوال 
والفائدة القانونية على ذلك املبلغ من 2015/1/31 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/839  جتاري كلي               

اىل اخل�سم املدخل / 1- ال�سادة / �سركة قمر االر�س للخدمات اال�ست�سارية اللوج�ستية 
دي دبليو �سي - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ايهان �سابا هوغلو - 
ب�سفته �سريك يف �سركة قمر االر�س للخدمات اال�ست�سارية اللوج�ستية دي دبليو �سي 
- �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�س ال�سركة واخراج �سريك 
من �سركة قمر االر�س للخدمات اال�ست�سارية اللوج�ستية دبو وورلد �سنرتال والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/4   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2308   جتاري جزئي                
اىل املدعي عليه / 1- اإنفينيتي لوجي�ستيك�س - م م ح 2-تلفورد جو�سيف موري�س    جمهويل 
امل��دع��ي/ �سركة جلف وورل���د واي��د بيريجنز - ذ م م - وميثلها /  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ف��ورا  مني�س  جوبا 
بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره  130.851.79 درهم )مائة وثالثون الف وثمامنائة 
واحد وخم�سون درهم وت�سعة و�سبعون فل�سا( باال�سافة اىل الفائدة القانونية بن�سبة %12 
�سنويا من تاريخ اال�ستحقاق املوؤرخ يف 2013/3/5 وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه 
عليهما بالر�سوم  وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/9/18   
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2288  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- اليا�س ندمي مو�سى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأ؛مد موحي �سني�سل الغراوي وميثله : اأمل عمري ال�سبيعي   قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )250000 درهم(  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   9% من تاريخ 2017/5/8  وحتى ال�سداد التام   
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/9/26  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1819 مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-خ��ادم ح�سني ح�سور بخ�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
حممد   : وميثله   - تكافل  ع  م  ���س   - للتكافل  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  امل��دع��ي/ 
حممود علي حممود املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )10116  املدعي عليه مببلغ 
والفائدة   12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم االحد  املوافق  2017/9/17   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1619  جتاري كلي               
جبار  2-ف���وزي  مدنية  اعمال  �سركة   / االم��ني  1-ال�سائق   / عليه  املدعي  اىل 
دبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  ف��وزي الزم  جمهويل حمل  احمد   -3 الزم 
التجاري �س م ع وميثله : عبا�س م�ستت فندي املالكي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بثبوت و�سحة احلجز التحفظي رقم 2017/343 جتاري 
مع الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء   املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2408  جتاري جزئي              
املدعي/  ان  امل��دع��ي عليه / 1-ع��م��ران قري�سي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف وميثله : عبا�س م�ستت 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  املالكي  فندي 
مببلغ وقدره )428.696.10 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ  اال�ستحقاق يف 2017/7/3 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا  يوم االثنني   املوافق  2017/9/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/459  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-حممد اأف�سل غني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة 
اأق��ام عليك  قد    - الكتبي  : هند حميد علي غدير  م وميثله  م  ذ   - العقارية  دام��اك 
درهم(   490.151( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
امل��ح��ام��اة و���س��داد م��ا ي�ستحق م��ن غ��رام��ات م��ن تاريخ  ات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف و 
2017/7/9 بواقع 36% �سنويا وحتى �سداد باقي ثمن ال�سراء )جميع الطلبات مو�سحة 
يف ال�سحيفة تف�سيليا(   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/9/24   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2019  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ل��ري���س��ا حم��م��ود ال��ه��ي  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/ يو ايه �سي ملقاوالت البناء - �س ذ م م  وميثله / عائ�سة عتيق علي بالل 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  جوهر    قد 
املحاماة والفائدة 12% من  وقدره )103.989 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
تاريخ اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د   امل��واف��ق  2017/9/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1379   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- جوزيف كليندين�ست ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ممثل في�سل 
حممود عبداهلل امريي وب�سفته مالك كليندين�ست اند بارترنز  جمهول حمل االقامة 
اأقام  قد  العامري    مو�سى  عي�سى  مو�سى   : وميثله  منتيز  جوهني�س  املدعي/  ان  مبا 
مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )100000 درهم( والزام املدعي عليهم بالت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني  املوافق  2017/10/2  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2647   جتاري جزئي              
حمل  جمهول  م   م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  ون�سري  علي   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م م - فرع دبي وميثله : ح�سني علي  ذ  ا�س جلف  املدعي/ يو بيه  ان  االقامة مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه    عبدالرحمن 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   323.122.64( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء  املوافق  2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1582  مدين  جزئي              
ان  امل��دع��ي عليه / 1-روب��رت��و مند�س �سيلفا  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
مطالبة  دع���وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  وايل    عليم  امل��دع��ي/ 
باإ�سرتداد مركبة رقم اللوحة H71884 خ�سو�سي دبي من نوع )رجن روفر 
وامل�ساريف.    بالر�سوم  والزامه  دره��م   75000 مببلغ  قيمتها  دفع  او    ) �سبورت 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني   املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2218  جتاري جزئي              
االقامة  البلو�سي  جم��ه��ول حم��ل  ها�سم  ب��الل  اح��م��د  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن   : وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�سيب    بن 
و�سبعون  ثالثة  وثمامنائة  ال��ف  وثمانون  و�ستة  مائة  دره���م(    186.873.28( وق��دره 
درهم وثمانية وع�سرون فل�سا ، والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة   %12 
م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى ال�����س��داد ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم االث��ن��ني  املوافق  
2017/9/18   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

)علما باأنه مت تعديل على الطلبات املعدلة(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2495  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كابيتال كلب دب��ي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بل�س انك الرتفيهيه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�سوم   11290 مببلغ  مطالبة 
 Ch1.C.13 الثالثاء   املوافق  2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2710  جتاري جزئي              
االق��ام��ة مبا  ف��رج فايز حممد ح�سني  جمهول حمل    -1 املدعي عليه /  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ مايكل ح�سمت خليل ب�ساره   قد 
املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ )15000 درهم + الفائدة القانونية %12 
من تاريخ اال�ستحقاق  والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   
املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1372   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- كندانز للتجارة - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
حمد خمي�س جمعه الغوي�س ال�سويدي وميثله : خليفة يو�سف حممد علي بن عمري 
ا�سل  بتقدمي  عليهم  املدعي  بالزام  الق�ساء  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
ترتب  ما  والغاء  الرهن  عقد  والغاء  ببطالن  والق�ساء  بينهم  امل��بم   ) الرهن  )عقد 
عليه من اآثار والق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره 190.000.000 درهم تعوي�سا عن اال�سرار املادية واملعنوية .   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/27   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/580 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - �سركة اأونا�سي التجارية - �س ذ م م  2- جلوبال االين�س - م م ح  3- �سركة جلوبال 
�ستار اأالين�س لل�سناعات - �س ذ م م  4- اأناند �سينغ كامي�سور برا�ساد �سينغ  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سيتي بنك ان ايه وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن مبا ان املدعي / �سيتي بنك 
ان ايه  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2017/7/31 احلكم 
التمهيدي التايل مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري  امل�سريف املخت�س �ساحب 
الدور لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم واالنتقال 
للبنك املدعي وحددت مبلغ ع�سرون الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري وقد مت 
ندب اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/10/9  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف 

القاعة Ch.2.E.22 الإيداع التقرير. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
    بالدعوى رقم 2017/33 عقاري جزئي دبي 

املدعي عليها : اي يف اي للعقارات - �س ذ م م    
من  �سدكم  وامل��رف��وع��ة  اع���اله  بالق�سية  هند�سيا  خ��با  انتدابنا  مت  ان��ه  علما  نحيطكم 

املدعيان : ال�سيد/ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل املبارك 
ال�سيد/ عبدالرحمن بن حممد بن عبداهلل املبارك  

يوم  عقده  املقررة  اخل��بة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
الثالثاء  املوافق 2017/9/19  ال�ساعة 30 : 2 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن 
دبي - املمزر - خلف ال�سين�سري مول - جممع التاون �سكوير - بجانب فندق املوفنبيك 
- بناية الريحان - ط 4 - مكتب 421  - يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار 
امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلبة 

�ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا 
لال�ستف�سار االت�سال اال�ستاذة : اي�سل 0508045120 /  ت : 04-2546347

د/ م�سطفى بن علي �ل�سرياين - �خلبري    

اعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
يف  الدعوى 2017/1729   جتاري جزئي   

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : م�سرف االإمارات اال�سالمي - �س م ع 

املدعي عليه : فوؤاد عبالرزاق عبود خ�سري رحمه 
املدعي عليهما : اربعة ع�سر جنما للخدمات الفنية - �س ذ م م و �سيد راغب ح�سني عبدى 

مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى  املذكورة اأعاله واملرفوعة من م�سرف االإمارات اال�سالمي 
- �س م ع �سد فوؤاد عبالرزاق عبود خ�سري رحمه ،   وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلبة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم االربعاء  
املوافق 2017/9/20  يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، 

الطابق االول مكتب رقم : 17B1 -  هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/239 مدين كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- رايف رامت�ساند اللواين رامت�ساند تول�سيدا�س اللواين 2- طارق جاويد حممد حممد 
يف    2017/7/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهويل   - ا�سلم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ذى بروكردج فريم و�سطاء تاأمني �س ذ م م - حاليا - وك م م و�سطاء تاأمني 
- �س ذ م م - �سابقا - بالزام املعي عليه االأول بان يوؤدي للمدعية مبلغ 934 و 304 و 4 درهم )اربعة مليون 
وثالثمائة واربعة  الف وت�سعمائة اربعة وثالثون درهم ( وبالزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي لها مبلغ 
الثاين  271/239 درهم )مائتني ت�سعة وثالثون الف ومائتني واحد و�سبعون درهم( وبالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي لها مبلغ  85.900 درهم )خم�سة وثمانون الف وت�سعمائة درهم ( مع الفائدة القانونية بواقع %9 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على اال يزيد عن ا�سل املبلغ املق�سي به عن كل مبلغ 
على حدة والزمت املدعي عليه االأول بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/517  جتاري كلي                                              
اأن  االقامة مبا  �سينغ  جمهول حمل  امريك  كانوار  �سينغ  املدعي عليه/1- ماجنيت  اىل 
املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع بالزام املدعي عليه بان  يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 
درهم  وث��الث��ني  وت�سعة  وم��ائ��ة  ال��ف  وث��الث��ني  وارب��ع��ة  وت�سعمائة  مليونني   2934139.57
و�سبعة وخم�سني فل�سا ف�سال عن فائدة ب�سيطة بواقع 9%  �سنويا من تاريخ 2016/12/5 
املحاماة.   حكما  اتعاب  الف درهم مقابل  امل�سروفات ومبلغ  والزمت  ال�سداد  وحتى متام 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1454 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- خليفة عبيد خليفة عبد اهلل املهريي   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي / البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله : عبد احلكيم حبيب من�سور بن حزر 
- نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/22   يف الدعوى املذكورة 
ي��وؤدي للمدعي   بان  املدعي عليه  بالزام  ع  م  ال��دويل - �س  التجاري  اع��اله ل�سالح/البنك 
وثمانون  و�ستة  و�ستمائة  الفا  وع�سرون  وواح��د  )�ستمائة  درهم   621686.81 وق��دره  مبلغ 
درهما وواحد وثمانون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع 
احلا�سل يف 2016/6/15 وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1555 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- مال اهلل خمي�س مال اهلل مبارك ال�سحي  جمهول حمل االقامة مبا 
ال��دويل - �س م ع وميثله : عبد احلكيم حبيب من�سور بن  التجاري  البنك  املدعي /  اأن 
الدعوى  2017/5/25   يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم   - ح��زر 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ع  م  �س   - ال��دويل  التجاري  ل�سالح/البنك  اع��اله  املذكورة 
للمدعي  مبلغ وقدره 865021.87 درهم )ثمامنائة وخم�س و�ستون الف وواحد وع�سرون 
النزاع  قيد  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وثمانون  و�سبع  درهما 
احلا�سل يف 2016/7/28 وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل  
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/187 جتاري جزئي                                              

�سامويل  توموكاليل  ك��وداك��ا   -2 بوثينبورايل  ماثيو  �ساجي  رجينا  عليه/1-  املدعي  اىل 
�ساجي  جمهويل حمل االقامة مبا اأن املدعي / اجيت كومار وميثله : امل عمري ال�سبيعي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/2  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ اجيت كومار بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعيان 
مبلغ 175000 درهم )مائة وخم�سة و�سبعون الف درهم( قيمة ال�سيك رقم 000072 �سند 
ال�سداد  ال�سيك وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  الدعوى 
التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/38 جتاري جزئي                                              
لتجارة  اأوليفيتي   / املدعي  اأن  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ع��ازر   �سليم  ف��وؤاد  عماد  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأمل عمري ال�سبيعي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ   االأغذية - �س ذ م م وميثله : 
2017/6/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اأوليفيتي لتجارة االأغذية - �س ذ م م  اوال - بالزام املدعي 
عليها االوىل )�سركة مطاعم فخر الدين - ذ م م ( ان توؤدي للمدعية )اأوليفيتي لتجارة االأغذية - �س ذ م 
م( مبلغ وقدره 146.131.36 مائة و�ستة واربعون الف ومائة وواحد وثالثون درهما و�ستة وثالثون فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2016/12/20 وحتى ال�سداد التام.  - ثانيا : بالزام املدعي 
عليه الثاين )عماد فوؤاد �سليم عازر( ان يت�سامن مع املدعي عليها االوىل يف حدود مبلغ 27.368.02 �سبعة 
وع�سرون الف وثالثمائة وثمانية و�ستون درهما واثنان فلو�س من جملة املبلغ احلكوم به يف البند اوال 
والفائدة القانونية على ذلك املبلغ من 2015/1/31 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/839  جتاري كلي               

اىل اخل�سم املدخل / 1- ال�سادة / �سركة قمر االر�س للخدمات اال�ست�سارية اللوج�ستية 
دي دبليو �سي - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ايهان �سابا هوغلو - 
ب�سفته �سريك يف �سركة قمر االر�س للخدمات اال�ست�سارية اللوج�ستية دي دبليو �سي 
- �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�س ال�سركة واخراج �سريك 
من �سركة قمر االر�س للخدمات اال�ست�سارية اللوج�ستية دبو وورلد �سنرتال والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/4   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2308   جتاري جزئي                
اىل املدعي عليه / 1- اإنفينيتي لوجي�ستيك�س - م م ح 2-تلفورد جو�سيف موري�س    جمهويل 
امل��دع��ي/ �سركة جلف وورل���د واي��د بيريجنز - ذ م م - وميثلها /  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ف��ورا  مني�س  جوبا 
بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره  130.851.79 درهم )مائة وثالثون الف وثمامنائة 
واحد وخم�سون درهم وت�سعة و�سبعون فل�سا( باال�سافة اىل الفائدة القانونية بن�سبة %12 
�سنويا من تاريخ اال�ستحقاق املوؤرخ يف 2013/3/5 وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه 
عليهما بالر�سوم  وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/9/18   
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2288  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- اليا�س ندمي مو�سى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
اأ؛مد موحي �سني�سل الغراوي وميثله : اأمل عمري ال�سبيعي   قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )250000 درهم(  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   9% من تاريخ 2017/5/8  وحتى ال�سداد التام   
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/9/26  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1819 مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-خ��ادم ح�سني ح�سور بخ�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
حممد   : وميثله   - تكافل  ع  م  ���س   - للتكافل  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  امل��دع��ي/ 
حممود علي حممود املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )10116  املدعي عليه مببلغ 
والفائدة   12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم االحد  املوافق  2017/9/17   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1619  جتاري كلي               
جبار  2-ف���وزي  مدنية  اعمال  �سركة   / االم��ني  1-ال�سائق   / عليه  املدعي  اىل 
دبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  ف��وزي الزم  جمهويل حمل  احمد   -3 الزم 
التجاري �س م ع وميثله : عبا�س م�ستت فندي املالكي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بثبوت و�سحة احلجز التحفظي رقم 2017/343 جتاري 
مع الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء   املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2408  جتاري جزئي              
املدعي/  ان  امل��دع��ي عليه / 1-ع��م��ران قري�سي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف وميثله : عبا�س م�ستت 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  املالكي  فندي 
مببلغ وقدره )428.696.10 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ  اال�ستحقاق يف 2017/7/3 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا  يوم االثنني   املوافق  2017/9/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/459  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-حممد اأف�سل غني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة 
اأق��ام عليك  قد    - الكتبي  : هند حميد علي غدير  م وميثله  م  ذ   - العقارية  دام��اك 
درهم(   490.151( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
امل��ح��ام��اة و���س��داد م��ا ي�ستحق م��ن غ��رام��ات م��ن تاريخ  ات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف و 
2017/7/9 بواقع 36% �سنويا وحتى �سداد باقي ثمن ال�سراء )جميع الطلبات مو�سحة 
يف ال�سحيفة تف�سيليا(   وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/9/24   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2019  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ل��ري���س��ا حم��م��ود ال��ه��ي  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/ يو ايه �سي ملقاوالت البناء - �س ذ م م  وميثله / عائ�سة عتيق علي بالل 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  جوهر    قد 
املحاماة والفائدة 12% من  وقدره )103.989 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
تاريخ اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د   امل��واف��ق  2017/9/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1379   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- جوزيف كليندين�ست ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته ممثل في�سل 
حممود عبداهلل امريي وب�سفته مالك كليندين�ست اند بارترنز  جمهول حمل االقامة 
اأقام  قد  العامري    مو�سى  عي�سى  مو�سى   : وميثله  منتيز  جوهني�س  املدعي/  ان  مبا 
مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )100000 درهم( والزام املدعي عليهم بالت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني  املوافق  2017/10/2  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2647   جتاري جزئي              
حمل  جمهول  م   م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  ون�سري  علي   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م م - فرع دبي وميثله : ح�سني علي  ذ  ا�س جلف  املدعي/ يو بيه  ان  االقامة مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه    عبدالرحمن 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   323.122.64( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء  املوافق  2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1582  مدين  جزئي              
ان  امل��دع��ي عليه / 1-روب��رت��و مند�س �سيلفا  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
مطالبة  دع���وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  وايل    عليم  امل��دع��ي/ 
باإ�سرتداد مركبة رقم اللوحة H71884 خ�سو�سي دبي من نوع )رجن روفر 
وامل�ساريف.    بالر�سوم  والزامه  دره��م   75000 مببلغ  قيمتها  دفع  او    ) �سبورت 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني   املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2218  جتاري جزئي              
االقامة  البلو�سي  جم��ه��ول حم��ل  ها�سم  ب��الل  اح��م��د  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن   : وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�سيب    بن 
و�سبعون  ثالثة  وثمامنائة  ال��ف  وثمانون  و�ستة  مائة  دره���م(    186.873.28( وق��دره 
درهم وثمانية وع�سرون فل�سا ، والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة   %12 
م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى ال�����س��داد ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم االث��ن��ني  املوافق  
2017/9/18   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

)علما باأنه مت تعديل على الطلبات املعدلة(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2495  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كابيتال كلب دب��ي  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بل�س انك الرتفيهيه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�سوم   11290 مببلغ  مطالبة 
 Ch1.C.13 الثالثاء   املوافق  2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2710  جتاري جزئي              
االق��ام��ة مبا  ف��رج فايز حممد ح�سني  جمهول حمل    -1 املدعي عليه /  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ مايكل ح�سمت خليل ب�ساره   قد 
املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ )15000 درهم + الفائدة القانونية %12 
من تاريخ اال�ستحقاق  والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   
املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1372   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- كندانز للتجارة - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
حمد خمي�س جمعه الغوي�س ال�سويدي وميثله : خليفة يو�سف حممد علي بن عمري 
ا�سل  بتقدمي  عليهم  املدعي  بالزام  الق�ساء  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
ترتب  ما  والغاء  الرهن  عقد  والغاء  ببطالن  والق�ساء  بينهم  امل��بم   ) الرهن  )عقد 
عليه من اآثار والق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره 190.000.000 درهم تعوي�سا عن اال�سرار املادية واملعنوية .   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/27   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/580 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - �سركة اأونا�سي التجارية - �س ذ م م  2- جلوبال االين�س - م م ح  3- �سركة جلوبال 
�ستار اأالين�س لل�سناعات - �س ذ م م  4- اأناند �سينغ كامي�سور برا�ساد �سينغ  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سيتي بنك ان ايه وميثله : نا�سر مال اهلل حممد غامن مبا ان املدعي / �سيتي بنك 
ان ايه  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2017/7/31 احلكم 
التمهيدي التايل مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري  امل�سريف املخت�س �ساحب 
الدور لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم واالنتقال 
للبنك املدعي وحددت مبلغ ع�سرون الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري وقد مت 
ندب اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/10/9  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف 

القاعة Ch.2.E.22 الإيداع التقرير. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
    بالدعوى رقم 2017/33 عقاري جزئي دبي 

املدعي عليها : اي يف اي للعقارات - �س ذ م م    
من  �سدكم  وامل��رف��وع��ة  اع���اله  بالق�سية  هند�سيا  خ��با  انتدابنا  مت  ان��ه  علما  نحيطكم 

املدعيان : ال�سيد/ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل املبارك 
ال�سيد/ عبدالرحمن بن حممد بن عبداهلل املبارك  

يوم  عقده  املقررة  اخل��بة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
الثالثاء  املوافق 2017/9/19  ال�ساعة 30 : 2 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن 
دبي - املمزر - خلف ال�سين�سري مول - جممع التاون �سكوير - بجانب فندق املوفنبيك 
- بناية الريحان - ط 4 - مكتب 421  - يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار 
امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلبة 

�ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا 
لال�ستف�سار االت�سال اال�ستاذة : اي�سل 0508045120 /  ت : 04-2546347

د/ م�سطفى بن علي �ل�سرياين - �خلبري    

اعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
يف  الدعوى 2017/1729   جتاري جزئي   

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : م�سرف االإمارات اال�سالمي - �س م ع 

املدعي عليه : فوؤاد عبالرزاق عبود خ�سري رحمه 
املدعي عليهما : اربعة ع�سر جنما للخدمات الفنية - �س ذ م م و �سيد راغب ح�سني عبدى 

مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى  املذكورة اأعاله واملرفوعة من م�سرف االإمارات اال�سالمي 
- �س م ع �سد فوؤاد عبالرزاق عبود خ�سري رحمه ،   وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلبة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم االربعاء  
املوافق 2017/9/20  يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع  - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، 

الطابق االول مكتب رقم : 17B1 -  هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/239 مدين كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- رايف رامت�ساند اللواين رامت�ساند تول�سيدا�س اللواين 2- طارق جاويد حممد حممد 
يف    2017/7/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهويل   - ا�سلم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ذى بروكردج فريم و�سطاء تاأمني �س ذ م م - حاليا - وك م م و�سطاء تاأمني 
- �س ذ م م - �سابقا - بالزام املعي عليه االأول بان يوؤدي للمدعية مبلغ 934 و 304 و 4 درهم )اربعة مليون 
وثالثمائة واربعة  الف وت�سعمائة اربعة وثالثون درهم ( وبالزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي لها مبلغ 
الثاين  271/239 درهم )مائتني ت�سعة وثالثون الف ومائتني واحد و�سبعون درهم( وبالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي لها مبلغ  85.900 درهم )خم�سة وثمانون الف وت�سعمائة درهم ( مع الفائدة القانونية بواقع %9 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على اال يزيد عن ا�سل املبلغ املق�سي به عن كل مبلغ 
على حدة والزمت املدعي عليه االأول بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/517  جتاري كلي                                              
اأن  االقامة مبا  �سينغ  جمهول حمل  امريك  كانوار  �سينغ  املدعي عليه/1- ماجنيت  اىل 
املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع بالزام املدعي عليه بان  يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 
درهم  وث��الث��ني  وت�سعة  وم��ائ��ة  ال��ف  وث��الث��ني  وارب��ع��ة  وت�سعمائة  مليونني   2934139.57
و�سبعة وخم�سني فل�سا ف�سال عن فائدة ب�سيطة بواقع 9%  �سنويا من تاريخ 2016/12/5 
املحاماة.   حكما  اتعاب  الف درهم مقابل  امل�سروفات ومبلغ  والزمت  ال�سداد  وحتى متام 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1454 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- خليفة عبيد خليفة عبد اهلل املهريي   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي / البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله : عبد احلكيم حبيب من�سور بن حزر 
- نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/6/22   يف الدعوى املذكورة 
ي��وؤدي للمدعي   بان  املدعي عليه  بالزام  ع  م  ال��دويل - �س  التجاري  اع��اله ل�سالح/البنك 
وثمانون  و�ستة  و�ستمائة  الفا  وع�سرون  وواح��د  )�ستمائة  درهم   621686.81 وق��دره  مبلغ 
درهما وواحد وثمانون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع 
احلا�سل يف 2016/6/15 وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1555 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- مال اهلل خمي�س مال اهلل مبارك ال�سحي  جمهول حمل االقامة مبا 
ال��دويل - �س م ع وميثله : عبد احلكيم حبيب من�سور بن  التجاري  البنك  املدعي /  اأن 
الدعوى  2017/5/25   يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم   - ح��زر 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ع  م  �س   - ال��دويل  التجاري  ل�سالح/البنك  اع��اله  املذكورة 
للمدعي  مبلغ وقدره 865021.87 درهم )ثمامنائة وخم�س و�ستون الف وواحد وع�سرون 
النزاع  قيد  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وثمانون  و�سبع  درهما 
احلا�سل يف 2016/7/28 وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل  
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/187 جتاري جزئي                                              

�سامويل  توموكاليل  ك��وداك��ا   -2 بوثينبورايل  ماثيو  �ساجي  رجينا  عليه/1-  املدعي  اىل 
�ساجي  جمهويل حمل االقامة مبا اأن املدعي / اجيت كومار وميثله : امل عمري ال�سبيعي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/2  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ اجيت كومار بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعيان 
مبلغ 175000 درهم )مائة وخم�سة و�سبعون الف درهم( قيمة ال�سيك رقم 000072 �سند 
ال�سداد  ال�سيك وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  الدعوى 
التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

�الإمار�ت تتقدم �سمن 6 موؤ�سر�ت 
عاملية للتناف�سية يف 8 �سهور

•• اأبوظبي -وام:

احرزت دولة االإم��ارات تقدما ملحوظا على م�ستوى 6 موؤ�سرات تناف�سية 
2017 وذلك يف ح�سيلة  عاملية خالل ال�سهور الثمانية االوىل من العام 
احلكومة  اعتمدته  ال���ذي  النهج  م��ع  من�سجمة  وت��اأت��ي  باملتميزة  و�سفت 
امل�ستدام  ال��ن��م��و  ت��ع��زي��ز  جل��ه��ة  وموؤ�س�ساتها  ال��دول��ة  بتناف�سية  ل��الرت��ق��اء 

واالزدهار خالل ال�سنوات القادمة .
ما  وه��و  امل��وؤ���س��رات  نف�س  اقليميا يف  االأول  امل��رك��ز  ال��دول��ة على  وح��اف��ظ��ت 
للتناف�سية  االحتادية  الهيئة  بح�سب  العاملي  امل�ستوى  ريادتها عل  عزز من 
واالح�ساء التي تتوىل مهمة ر�سد وا�ستعرا�س وحتليل عدد من التقارير 
اإطار  يف  التناف�سي  الدولة  اأداء  لقيا�س  وذل��ك  املهمة  العاملية  والت�سنيفات 

ا�سرتاتيجيتها االإمنائية .
ال�سنوي  ال��ك��ت��اب  ال��دول��ة يف  اح��رزت��ه  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  ك���ان  ف��ق��د  وتف�سيال 
للتناف�سية العاملية ال�سادر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية مبدينة لوزان 
ال�سوي�سري والذي جرى مبوجبه رفع ت�سنيف االمارات خم�سة مراكز يف 
10 على م�ستوى العامل االب��رز يف ر�سيد  عام واحد و�سعودها اىل املركز 
الدولة حمافظتها  ،كما وا�سلت   2017 العام  املتحققة خالل  االجن��ازات 

على املركز االول يف الوقت ذاته على امل�ستوى االقليمي .
العاملي  املنتدى االقت�سادي  العاملية الذي ي�سدره  التناف�سية  اأما يف تقرير 
فقد تقدمت االم��ارات اىل املركز 16 عامليا من اجمايل 136 دولة حول 
العامل �سملها التقرير وذلك بعدما ارتفعت تناف�سية البيئة الت�سريعة التي 
حتكم عمل العديد من القطاعات االقت�سادية مما ا�ستوجب ترقية الدولة 

اىل هذه املرتبة .
نفت االمارات يف املركز 35 عاملياً يف موؤ�سر االبتكار العاملي لعام 2017  و�سُ
متقدمة من املركز 41 خالل العام 2016 ، حمققة بذلك قفزة مبقدار 
العليا  الفئة  بلدان  قائمة  ع��زز من موقعها �سمن  ال��ذي  ،االم��ر  6 مراكز 

االأكر ابتكاراً يف الرتتيب العام للموؤ�سر ب�سكل عام .

�رتفاع �سعر �سرف �لدوالر مقابل �لروبل �لرو�سي
•• مو�سكو-وام:

بور�سة  يف  الرو�سي  الروبل  مقابل  االأمريكي  ال��دوالر  �سرف  �سعر  ارتفع 
اليورو  �سرف  �سعر  انخف�س  فيما  روب���ل..   57.27 اإىل  لي�سل  مو�سكو 

لي�سل اإىل 68.55 روبل.

»�أبوظبي للتنمية« يخ�س�س 50 مليون دوالر لتمويل 
م�ساريع ��ستثمارية لل�سركات �الإمار�تية يف ت�ساد

•• اأبوظبي -وام: 

لدعم  دوالر  مليون   50 مبلغ  تخ�سي�س  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأعلن 
يف  ا�ستثمارية  مب�ساريع  بالدخول  الراغبة  الوطنية  االإماراتية  ال�سركات 

القطاعات االقت�سادية املتنوعة يف ت�ساد.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  واأك��د 
االأ�سبوع  باري�س  ال��ذي عقد يف  املانحني  التزم خالل موؤمتر  ال�سندوق  اأن 
املا�سي وبتوجيهات من القيادة الر�سيدة بتقدمي 150 مليون دوالر، لت�ساد 
الت�سادية،  للحكومة  التنموي  البنامج  لدعم  دوالر  مليون   100 منها 
فيما يقدم ال�سندوق 50 مليون دوالر ت�ستغل مل�ساعدة ال�سركات االماراتية 

الراغبة يف اال�ستثمار بت�ساد.
يف  ال��ي��وم  ال�سندوق  م�ساركة  هام�س  على  ال�سويدي  ت�سريحات  وج���اءت 
العا�سمة  يف  ع��ق��د  وال����ذي  لال�ستثمار  – ت�����س��اد  االإم�����ارات  ملتقى  اأع��م��ال 
اأبوظبي بح�سور عدد من الوزراء وامل�سوؤولني يف القطاعني العام واخلا�س 

يف البلدين .
وذكر ال�سويدي اأن الدعم املقدم للم�ستثمرين ياأتي يف اإطار ت�سجيع القطاع 
الفر�س  من  واالإ�ستفادة  الت�سادية  ال�سوق  دخ��ول  على  االإم��ارات��ي  اخلا�س 
وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  ل��رج��ال  ت�ساد  حكومة  يوفرها  التي  اال�ستثمارية 
ملناق�سة  مهمة  فر�سة  ميثل  امللتقى  ه��ذا  اإن  ال�����س��وي��دي  وق���ال  االأج���ان���ب. 
املجاالت اال�ستثمارية بني دولة االإمارات العربية املتحدة، وجمهورية ت�ساد 
ويعمل على تنميتها يف خمتلف املجاالت، م�سرياً اإىل اأن ال�سندوق يحر�س 
على بناءمِ عالقاٍت متينٍة واإيجاد اآلياٍت للتعاون البناء مع احلكومة الت�سادية 

للم�ساهمة ب�سكل فعال يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د م��ع��ايل ح�سني ط��ه وزي���ر ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة والتكامل 
اأبوظبي  �سندوق  خ��الل  من  االإم��ارات��ي  الدعم  اأهمية  الت�سادي  االإفريقي 
للتنمية، الفتاً اإىل اأن ال�سندوق له باع طويل يف العمل التنموي وم�ساعدة 

الدول النامية على حتقيق اأهدافها التنموية.
البامج  تنفيذ  يف  الت�سادية  للحكومة  ال�سندوق  م�ساعدة  معاليه  وثمن 
التحتية واخلدمات  البنية  يتعلق بتطوير قطاعات  التنموية خا�سة فيما 
ال�سحية والتعليمية، م�سرياً اإىل وجود العديد من امل�ساريع التنموية التي 

ميكن لل�سندوق امل�ساهمة يف متويلها.

»جمل�س �الإمار�ت للم�ستثمرين باخلارج« يعتمد حزمة من �لقر�ر�ت �ال�سرت�تيجية خالل �جتماعه �لر�بع ع�سر
•• اأبوظبي-الفجر:

للم�ستثمرين  االإم��ارات  “جمل�س  عقد 
ملجل�س  ع�سر  الرابع  االجتماع  باخلارج 
االإدارة برئا�سة معايل املهند�س �سلطان 
االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري،  �سعيد  ب��ن 

رئي�س املجل�س. 
و�سهد االجتماع، الذي اأقيم يف “فندق 
ف�ستيفال   - دب����ي  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
القرارات  م��ن  �سل�سلة  ات��خ��اذ  �سيتي”، 
اال�سرتاتيجية الداعمة مل�سرية تطوير 
اأهدافه  اآليات عمل املجل�س، مبا يخدم 
املتمحورة حول تعزيز العمل التن�سيقي 
االإماراتية  ال�سركات  وم�ساندة  لدعم 

امل�ستثمرة يف االأ�سواق اخلارجية.
ح م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان بن  و����س���ررّ
اال�ستثمارات  ب����اأن  امل��ن�����س��وري  ���س��ع��ي��د 
تو�سعاً  ت�سهد  اخل����ارج  يف  االإم���ارات���ي���ة 
ك���ب���رياً يف خمتلف  وت���ن���وع���اً  م�����س��ت��م��راً 
اإجمايل  و�سل  حيث  العاملية،  االأ���س��واق 
ال�سادر  امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
م��ن دول��ة االإم����ارات اإىل ال��ع��امل يف عام 
2016 نحو 16 مليار دوالر اأمريكي، 
اال�ستثمارات  هذه  اأن  معاليه  مو�سحاً 
املا�سية  ال�سنوات  م��دى  على  اكت�سبت 
نظراً  م��رم��وق��ة  و�سمعة  وا���س��ع��ة  خ��بة 
اإىل منجزاتها التنموية املهمة ومنوها 

املتزايد.
االإم���ارات  جمل�س  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
مظلة  مي��ث��ل  ب���اخل���ارج  للم�ستثمرين 
الوطنية  اال���س��ت��ث��م��ارات  لتنمية  مهمة 
امل�ستثمرين  م�سالح  وحماية  ال�سادرة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل امل���ع���وق���ات التي 
واملعلومات  املعرفة  وتوفري  تواجههم 
ال���ت���ي ت�������س���اه���م يف من����و اأع���م���ال���ه���م يف 
االجتماع  اأن  اإىل  م�������س���رياً  اخل�������ارج، 
حمطة  ��ل  ���س��كرّ للمجل�س  ع�سر  ال���راب���ع 

ب�����ارزة، ك��ون��ه ���س��ه��د ات���خ���اذ ح��زم��ة من 
التي ت�سب يف خدمة  الهامة  القرارات 
اجلهود احلثيثة لتعزيز دور املجل�س يف 
اأع��م��ال ال�سركات االإم��ارات��ي��ة يف  اإجن���اح 
االأ�سواق اخلارجية، ف�ساًل عن ت�سجيع 
التي  احليوية  امل��ج��االت  يف  اال�ستثمار 
االقت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  �سيا�سات  ت��خ��دم 

التي تنتهجها الدولة. 
تقدمي  دور احلكومة يف  ن معاليه  وثمرّ
لتمكني  ال������الزم  ال��ل��وج�����س��ت��ي  ال���دع���م 
املجل�س من القيام بامل�سوؤوليات املنوطة 
به ح�سب قرار جمل�س ال��وزراء، موؤكداً 
التحديات  تذليل  على  العمل  موا�سلة 
النا�سئة وتوظيف الفر�س الواعدة اأمام 
يف  للم�ساهمة  االإماراتيني  امل�ستثمرين 

دفع عجلة منو االقت�ساد الوطني.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���س��ع��ادة ج��م��ال �سيف 

اجل������روان، االأم�����ني ال���ع���ام ل���� “جمل�س 
باخلارج”:  للم�ستثمرين  االإم�������ارات 
ع�سر  ال�������راب�������ع  االج������ت������م������اع  ت����خ����ل����ل 
نتائج  ا����س���ت���ع���را����س  االإدارة  مل��ج��ل�����س 
جوتزبارترنز  اال����س���ت�������س���اري  ت���ق���ري���ر 
وال����ذي   ،)Goetzpartners(
ت�����س��م��ن ت��و���س��ي��ات ع����دة ت��ت��ع��ل��ق ب���دور 
عن  ف�ساًل  املقبلة،  املرحلة  يف  املجل�س 
الالزمة  القرارات  اإقرار جمموعة من 
االأع�ساء  دع��م  ل�سمان  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف 
يف  رة  امل�ستثممِ االإماراتية  ال�سركات  من 
اخلارج وتعزيز ح�سورها القوي �سمن 
االأ�سواق امل�ستهدفة. ويف �سياٍق مت�سل، 
للم�ستثمرين  االإم����ارات  جمل�س  نظم 
ب���اخل���ارج ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان “نبذة 
االإدارات  جم��ال�����س  ودور  ت��ك��وي��ن  ع���ن 
وذلك  اال�ستثماري”،  ال��ق��رار  وات��خ��اذ 

امل�سرتك  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  اإط���ار  يف 
االإدارات  جم��ال�����س  اأع�����س��اء  معهد  م��ع 
اخلليجي«  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 
م�ساركة  ال��ور���س��ة  و���س��ه��دت   .)BDI(
املجل�س وممثلني  اأع�����س��اء  م��ن  وا���س��ع��ة 
االإماراتية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ع���دد  ع���ن 
املرموقة والبنوك العاملية، حيث جرى 
اأحدث  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  خ��الل��ه��ا 
االجتاهات واأف�سل املمار�سات يف جمال 
احل��وك��م��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة. وت��خ��ل��ل جدول 
االأع���م���ال اأي�����س��اً ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س��ي��ة حول 
املناخ  ظل  يف  اال�ستثمار  ق��رارات  اتخاذ 
بح�سور  ال�سائد،  العاملي  االقت�سادي 
ممثلني ع��ن ك��ل م��ن م��ورج��ان �ستانلي 
ليمتد«  جلف  والزارد  االأو�سط  ال�سرق 
Lazard Gulf Ltd واإنف�ستكورب 
مورغان  ب��ي  وج���ي   Investcorp

 JPMorgan ك����و  اآن�������د  ت�����س��ي�����س 
الذكر  وي��ج��در   .Chase & Co
للم�ستثمرين  االإم������ارات  جمل�س  ب����اأنرّ 
بقرار   2009 ع��ام  يف  تاأ�س�س  باخلارج 
ثالث  وبع�سوية  ال����وزراء  جمل�س  م��ن 
االإماراتية  ال�����س��رك��ات  وك���بى  وزارات 
ال�سخمة،  اخلارجية  اال�ستثمارات  ذات 
اخلارجية  وزارة  االقت�ساد،  وزارة  وهي 
الهيئة  املالية،  وزارة  الدويل،  والتعاون 
العامة للطريان املدين، �سركة مبادلة 
ب����روج، جمموعة  ���س��رك��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
العقارية،  اإع��م��ار  �سركة  “ات�ساالت”، 
م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، جم��م��وع��ة ثاين 
الفطيم،  ماجد  جمموعة  لال�ستثمار، 
جم����م����وع����ة ال����ف����ه����ي����م، �����س����رك����ة دب����ي 
جمموعة  القاب�سة،  دب��ي  لال�ستثمار، 

�سرف و�سركة اخلليج لل�سكر.

غرفة �أبوظبي تنظم ملتقى �الإمار�ت - ت�ساد لال�ستثمار مب�ساركة 400 �سركة وموؤ�س�سة
•• اأبوظبي -وام:

اأب����وظ����ب����ي ام�س  ن��ظ��م��ت غ���رف���ة وجت��������ارة ����س���ن���اع���ة 
ت�ساد  االإم���ارات  اأب��راج االحت��اد ملتقى  بفندق جمريا 
املهند�س  امللتقى معايل  فعاليات  . ح�سر  لال�ستثمار 
املن�سوري وزير االقت�ساد ومعايل  �سعيد  �سلطان بن 
ح�سني اإبراهيم طه وزير ال�سوؤون اخلارجية والتكامل 
التنمية  ك��وا وزي��ر  االأف��ري��ق��ي وم��ع��ايل حممد حامد 
يف  اخل��ا���س  القطاع  وتطوير  والتجارية  ال�سناعية 
اأكر من  ي�سم  ت�سادي  وزاري  ووفد  ت�ساد  جمهورية 

10 وزراء.
كما ح�سر امللتقى �سعادة حممد ثاين مر�سد الرميثي 
رئي�س احتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة رئي�س 
و�سعادة  اأبوظبي  اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  جمل�س 
اإدارة  لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  املحمود  اإبراهيم 
الغرفة و�سعادة حممد علي ال�سام�سي �سفري الدولة 
لدى جمهورية ت�ساد وروؤ�ساء ومدراء اأكر من 400 
عدد  يف  تعمل  وت�����س��ادي��ة  اإم��ارات��ي��ة  وموؤ�س�سة  �سركة 
واخلدمية  وال�سناعية  اال�ستثمارية  القطاعات  من 
يف  العمل  اأرب���اب  وجمل�س  التجارية  الغرف  وممثلي 

ت�ساد.
معايل  للملتقى  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����س��ة  يف  وحت����دث 
املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد 
اأن دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة تتبنى  اأك��د  ال��ذي 
واالنفتاح  املرونة  يقوم على  رائداً  اقت�سادياً  منوذجاً 
خمتلف  مع  الناجحة  االقت�سادية  ال�سراكات  وبناء 
االأفريقية  االأ����س���واق  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
ب��رزت يف االآون��ة االأخ��رية ب�سفتها حم��وراً مهماً على 
خريطة العالقات االقت�سادية لدولة االإمارات.. وال 
وجهة  متثل  ال�سديقة  ت�ساد  جمهورية  اأن  يف  �سك 
بارزة للتعاون التجاري واال�ستثماري يف هذه االأ�سواق 

االإقليمية املهمة.
ولفت معاليه اإىل ان دولة االإمارات وجمهورية ت�ساد 
اأ�س�س  على  ت��ق��وم  متينة  ثنائية  ب��ع��الق��ات  ترتبطان 
امل�����س��رتك��ة، موؤكداً  ال�����س��داق��ة واالح�����رتام وامل�����س��ال��ح 

الرغبة امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني يف تعزيز هذه 
العالقات يف خمتلف املجاالت وال �سيما االقت�سادية 

والتجارية مبا يحقق تطلعاتهما التنموية املتبادلة.
التِّجاري بني  ل  التبادمِ اأن حجم  اإىل  املن�سوري  واأ�سار 
ال�سنة  خ��الل  ملمو�ساً  من���واً  �سهد  وت�����س��اد  االإم�����ارات 
املا�سية مرتفعاً من نحو 177 مليون دوالر اأمريكي 
العام  دوالر  مليون   245 نحو  اإىل   2015 ع��ام  يف 

املا�سي .
منوها اأن هذا املعدل ال ُيعبِّ عن تطلعات البلدين وال 
لكل  االقت�سادية  البيئة  يف  املتاحة  االإمكانات  يعك�س 
والتن�سيق  احل���وار  تكثيف  اأهمية  ي��بز  وه��ذا  منهما 
والتجاري  االقت�سادي  التعاون  تعزيز  �سبل  لتحديد 
وفق روؤية واأهداف وا�سحة تخدم م�سالح الطرفني 
املتاحة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ُف��ر���س  ا�ستك�ساف  وك��ذل��ك 
والعمل على تعميق الروابط التجارية واال�ستثمارية 

بني القطاع اخلا�س يف البلدين.
اال�سدقاء  ي�سهم  اأن  يف  اأمله  عن  املن�سوري  واأع���رب 
بتعريف  امللتقى  ه��ذا  ت�ساد وم��ن خ��الل  يف جمهورية 
االقت�سادية  بال�سيا�سات  االإماراتي  االأعمال  جمتمع 
واملالية والتجارية واإطالعهم على االأطر الت�سريعية 
واال�ستثمار  االأع��م��ال  الأن�سطة  الناظمة  واالإداري�����ة 
االقت�سادية  القطاعات  على  ال�سوء  واإلقاء  ت�ساد  يف 
قيرّمًة  ًة  ن�سَّ ممِ مُيثِّل  امللتقى  اأن  م��وؤك��داً  فيها  ال��واع��دة 
للجهات  مهمة  نافذة  اأن��ه  كما  الهدف  ه��ذا  لتحقيق 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف ج��م��ه��وري��ة ت�ساد 
ف اأكر على املناخ االقت�سادي بدولة االإمارات  للتعرُّ

وما يوفره من فر�س للتعاون االقت�سادي.
يف  التنمية  م�سرية  اأن  االقت�ساد  وزي��ر  معايل  واأك���د 
اأثبتت قدرتها على حتقيق االإجنازات  دولة االإمارات 
االقت�سادية  وال�سغوط  التحديات  ال�سخمة وجتاوز 
عربي  اقت�ساد  اأك��ب  كثاين  مكانتها  الدولة  خت  ور�سَّ
واالأعمال  لال�ستثمار  وعاملياً  اإقليمياً  مركزاً  وباتت 
ف�ساًل عن كونها منبعاً لتدفقات ا�ستثمارية �سخمة 

نحو عدد كبري من بلدان العامل.
االلتزام  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اءت  ال���ري���ادة  ه���ذه  اأن  م��و���س��ح��اً 

وال��ت��ي عبت  ل��ل��دول��ة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
عنها روؤية 2021 ببناء اقت�ساد تناف�سي عاملي متنوع 
بقيادة كفاءات  املعرفة واالبتكار  وم�ستدام قائم على 
وط��ن��ي��ة. وق����ال م��ع��ال��ي��ه اإن����ه ان��ط��الق��اً م��ن االأجندة 
ًلت الدولة حثيثاً  الوطنية لهذه الروؤية الطموحة َعممِ
القطاعات  وتنمية  االقت�سادية  قاعدتها  تنويع  على 
ال�سناعة  اأه��م��ه��ا  وم���ن  النفطية  وغ���ري  امل�����س��ت��دام��ة 
والبنية  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  وال�سياحة 
والقطاع  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  والتجارة  التحتية 
حتفيز  على  نعمل  كما  ال��ع��ق��اري..  والتطوير  امل��ايل 
والتكنولوجيا  واالبتكار  املعرفة  على  القائم  التقدم 
االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  العلمي  والبحث 
الوطنية  ا�سرتاتيجيتنا  التي حددتها  تلك  �سيما  وال 
امل�ستقبلية  للتنمية  حم����اور  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��الب��ت��ك��ار 
وال�سحة  والنقل  املتجددة  الطاقة  وه��ي  امل�ستدامة 

والتعليم والتكنولوجيا واملياه والف�ساء.
ميتلك  االإم��ارات��ي  االقت�ساد  اأن  املن�سوري  اأك��د  كما 
مقومات ا�ستثمارية كبرية وحوافز جاذبة من اأبرزها 
البنية التحتية املتطورة واالأطر الت�سريعية واالإدارية 
والتجارة  لال�ستثمار  امل�سجعة  امل��ال��ي��ة  وال�سيا�سات 
وامل�ساريع الطموحة والفعاليات االقت�سادية الكبى 
امل��وق��ع اجلغرايف  ف�����س��اًل ع��ن   ،2020 اإك�����س��ب��و  م��ث��ل 
اال���س��رتات��ي��ج��ي ل��ل��دول��ة وح��ال��ة اال���س��ت��ق��رار واالأم���ن 
الرا�سخة فيها حيث اأ�سهم ذلك يف تبووؤ الدولة املرتبة 
االقت�سادات  قائمة  ب��ني  ع��امل��ي��اً  و12  ع��رب��ي��اً  االأوىل 
2017 حتى  الواعدة لال�ستثمار خالل الفرتة من 

2019 وفقاً لالأونكتاد.
اال�ستفادة  اإىل  ت�����س��اد  يف  امل�ستثمرين  معاليه  ودع���ا 
التي  الوا�سعة  واال�ستثمارية  التجارية  الفر�س  من 
ت��ط��رح��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة امل��ت��ن��وع��ة يف دول���ة 
االإماراتية  اال�ستثمارات  تنمية  متثل  حيث  االإم��ارات 
يف اخلارج ركناً اأ�سا�سياً يف �سيا�ساتنا االقت�سادية نظراً 
ل��دوره��ا امل��ه��م يف ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع اخل��ا���س الوطني 
ونقل  اخل����بات  وتعميق  ال��دول��ة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز 

املعرفة.

ال�سيا�سة  ه��ذه  بف�سل  ال��ي��وم  االإم�����ارات  اأن  واأ���س��اف 
اإجمايل  وو�سل  اخل��ارج  اأك��ب م�ستثمر عربي يف  هي 
تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ال�سادر منها اإىل 
العامل يف عام 2016 فقط ما يقرب من 16 مليار 
اإجمايل  من  باملائة   54 نحو  ن�سبته  ما  متثل  دوالر 
العربية  ال��دول  من  ال�سادرة  اال�ستثمارية  التدفقات 
يف  االإم��ارات��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  �سهدت  حيث  جمتمعًة 
االأخرية  ال�سنوات  يف  وخا�سة  ك��ب��رياً  تو�سعاً  اخل���ارج 
واكت�سبت  العاملية  االأ���س��واق  معظم  اإىل  و�سلت  حيث 
وخبة  مرموقة  و�سمعة  ك��ب��رياً  تنوعاً  ذل��ك  بف�سل 
وا�سعة يف خمتلف القطاعات احليوية وال �سيما النفط 
اللوج�ستية  واخلدمات  وال�سياحة  وال�سيافة  والغاز 
والنقل واالت�ساالت واإدارة املوانئ واال�ستثمار الزراعي 

وال�سناعي والتعدين والبنى التحتية.
وقال اإن هناك فر�ساً مهمة لال�ستثمارات االإماراتية 
يقدمه  اأن  ميكن  ما  اإىل  ونتطلع  ت�ساد  جمهورية  يف 
االقت�ساد الت�سادي من ت�سهيالت وحوافز للم�ستثمر 
ال���واع���دة يف ه���ذه الدولة  ال��ق��ط��اع��ات  االإم���ارات���ي يف 
ال�����س��دي��ق��ة م�����س��دداً ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��ت��ع��زي��ز فر�س 
جودتها  اأثبتت  ال��ت��ي  االإم��ارات��ي��ة  الوطنية  املنتجات 
تتيحها  ال��ت��ي  االإم��ك��ان��ات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  العالية يف 

االأ�سواق الت�سادية.
املعرفة  وت��ق��ا���س��م  اخل����بات  ت��ب��ادل  اأن  معاليه  وذك���ر 
�سركائنا  م��ع  عالقاتنا  تعزيز  يف  اأ�سا�سياً  رك��ن��اً  يعد 

االقت�ساديني.
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام  على  م��وؤك��داً 
بتقوية التعاون يف هذا اجلانب مع اأ�سدقائنا يف ت�ساد 
االقت�سادية  اخل��بات  لو�سع  اال�ستعداد  عن  ومعرباً 
لال�ستفادة  االإم�����ارات  دول���ة  حققتها  ال��ت��ي  ال��وا���س��ع��ة 
ت�ساد  التنموية بجمهورية  املجاالت  منها يف خمتلف 

ال�سديقة.
ووجه معاليه ال�سكر والتقدير لغرفة جتارة و�سناعة 
الذي  ال��ن��اج��ح  امللتقى  ه���ذا  تنظيمها  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
�سي�سهم يف بناء ال�سراكات بني ممثلي القطاع اخلا�س 

يف البلدين ال�سديقني.

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/154  ا�شتئناف تظلم جتاري    
حمل  جمهول  كريو�س   باتلو  كريو�س  جوليان   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد 

بالدعوى رقم 2017/223 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/10/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/104  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- غوبا الن �سيفد ا�سان �سورات  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/116 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/10/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/159  ا�شتئناف تظلم جتاري    

مينون جمهول  م���وراىل  اورم��ي��ال  ���س��ارى  توفا   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����س.م.ع 
ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/204 جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/10/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/156  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بونيا فران�سي�سكو ديال بينا  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/202 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/10/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

�أدنوك للتوزيع ت�سدر منتجاتها من زيوت 
و�سحوم »فويجر« �إىل �ليمن و�أثيوبيا

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �سركة اأبوظبي الوطنية للتوزيع “اأدنوك للتوزيع” اتفاقيتني لبيع 
منتجاتها عالية اجلودة من زيوت و�سحوم املحركات “فويجر” يف اأ�سواق 

اليمن واإثيوبيا.
ياأتي توقيع االتفاقيتني مع كل من �سركة مايكو للتجارة العامة اليمنية 
و�سركة كن�سي للتجارة العامة االأثيوبية تاأكيداً على م�ساعي ال�سركة لتعزيز 
منو اأعمالها واإيراداتها وحت�سني م�ستويات االأداء وتعظيم فر�س تواجدها 

يف االأ�سواق الدولية.
التنفيذي باالإنابة ل�سركة  الرئي�س  الرا�سدي  املهند�س �سعيد مبارك  وقال 
البالغ  ال�سكاين  بتعدادهما  مت��ث��الن  واثيوبيا  اليمن  للتوزيعان  اأدن����وك 
130 مليون ن�سمة تقريباً اأ�سواقاً هامة تتيح فر�ساً مميزة ل�سركة اأدنوك 
الدولية..  النمو  اأ�سواق  اأعمالها يف  تنوع  وتعزيز  لزيادة مبيعاتها  للتوزيع 
االإم��ارات نظراً  دول��ة  ب�سمعة طيبة يف  التجارية فويجر  العالمة  وحتظى 
و�سمعة طيبة  انت�ساراً كبرياً  باأنها �ستحقق  واأنا على ثقة  العاملية  جلودتها 
اإ�سافة  اجلديدتني  االتفاقيتني  هاتني  توقيع  وي�سكل  واثيوبيا.  اليمن  يف 
جديدة لالتفاقيات الدولية التي اأبرمتها ال�سركة مع كل من �سركة ُعمان 
للت�سويق واخلدمات عما�سكو يف ُعمان و�سركة الغيار العربية يف البحرين 
وغريها من ال�سركات. واأ�ساف الرا�سدي ان اأدنوك للتوزيع تعتمد خططاً 
القادمة مبا يف ذلك  ال�سنوات  اإىل تعزيز منونا على مدى  طموحة ترمي 
االأ�سواق الدولية خا�سة مع ما نحظى به من مكانة رائدة حملياً يف ت�سويق 
جميع  يف  واحلكومي  التجاري  القطاعني  م��ن  لعمالئنا  ال��وق��ود  وت��وزي��ع 
التزامنا  نوا�سل  االأ�سواق  املتميز يف  من موقعنا  وانطالقاً  البالد..  اأنحاء 
جديدة  ط��رق  باإيجاد   2030 لعام  اأدن���وك  جمموعة  ال�سرتاتيجية  وفقاً 
ومبتكرة للنمو.  ولفت اىل ان اتفاقيتي توريد فويجر اإىل اليمن واثيوبيا 
هي جمرد بداية ملزيد من خطوات النمو يف خمتلف وحدات اأعمال ال�سركة 

التي يتوقع القيام بها واالإعالن عنها يف االأ�سهر املقبلة.
ومبوجب اتفاقيتي التوريد �سيقوم م�سنع اأدنوك لل�سحوم وزيوت املحركات 
بت�سدير  امل�سفح  لل�سركة يف  التابعة  الزيوت  النخل وم�ستودعات  �سا�س  يف 
زيوت املحركات والت�سحيم عالية اجلودة اإىل �سركة مايكو للتجارة العامة 

يف اليمن و�سركة كن�سي للتجارة العامة يف اثيوبيا.

وز�رة �لطاقة �ملاليزية تكرم » كهرباء 
�ل�سارقة « جلهودها يف ��ستد�مة �ملياه

•• ال�سارقة-وام: 

رئي�س  الليم  را�سد  املهند�س  الدكتور  �سعادة  املاليزية  الطاقة  وزارة  كرمت 
هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة تقديرا الإجنازات الهيئة يف جمال اال�ستدامة 
واالأفكار  امل��ب��ادرات  وتنفيذ  ط��رح  يف  املتميزة  وجهوده  املياه  على  واحلفاظ 

املبتكرة يف جمال تر�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه.
للمياه  ال�سابع  ال�سنوي  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  خ��ت��ام  فعاليات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بالعا�سمة املاليزية كواالملبور والذي �سارك فيه اأكر من 600 من الوزراء 
من  واخل��باء  واملتخ�س�سني  العاملية  ال�سركات  وكبيات  الهيئات  وروؤ�ساء 

خمتلف دول العامل ومت خالله مناق�سة ا�سرتاتيجيات املياه وا�ستدامتها.
ت�سافر  اأه��م��ي��ة  اإىل  .. م�سريا  ال��ت��ك��رمي  ل��ه��ذا  ت��ق��دي��ره  ع��ن  الليم  واأع����رب 
يف  القيادية  الكوادر  واإع��داد  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  الدولية  اجلهود 

كافة املجاالت واأهمها جماالت الطاقة واملياه.
املوؤمتر �ساهمت يف حتديد االأهداف  اأن اجلل�سات احلوارية خالل  واأو�سح 
امل�ستوى  املياه على  يواجهها قطاع  التي  والتحديات  املقبلة  املرحلة  خالل 
اخلطط  وو�سع  املياه  على  للحفاظ  التعاون  واأهمية  واالإقليمي  ال��دويل 

والبامج التي ت�سمن حق االأجيال املقبلة يف هذه املوارد .
مع  املوؤمتر  فعاليات  خالل  فيها  �سارك  التي  احل��وار  جل�سة  اأن  اإىل  واأ�سار 
امل��اء طرحت وناق�ست ع��ددا من  ق��ادة  اآ�سيا حتت عنوان  5 وزراء من  ع��دد 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  بها  االل��ت��زام  يجب  التي  واالأف��ك��ار  اال�سرتاتيجيات 
اإن��ت��اج وت��وزي��ع امل��ي��اه والعمل على  اإع���داد ك���وادر قيادية يف جم��ال  واأه��م��ي��ة 
ا�ستدامتها. ولف اإىل اأن املبادرات البيئية والقيادية باإمارة ال�سارقة ب�سفة 

خا�سة والدولة ب�سفة عامة حتظى بدعم من القيادات الر�سيدة .
منوها اإىل اأن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة كان لها اأثر كبري و�ساهمت 
يف تطوير وا�ستحداث واإطالق الكثري من املبادرات يف جمال املحافظة على 
على  لي�س  القيادية  البامج  واإط��الق  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  البيئة 

امل�ستوى املحلي فح�سب ولكن على امل�ستوى الدويل.
واأ�ساف اأن الهيئة حققت اإجنازات على ال�ساحة املحلية واالإقليمية والدولية 
اأهداف  وتنفيذ  البيئة  رعاية  يف  بدورها  واالل��ت��زام  االهتمام  م��دى  تعك�س 
االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ودعم وت�سجيع االأعمال البيئية واملبادرات 
الفردية واجلماعية الوطنية املتميزة التي من �ساأنها امل�ساهمة يف حتقيق 
ا�ستدامة املوارد الطبيعية والطاقة وحتفيز االأفراد واملوؤ�س�سات على التميز 
يف البحث واالبتكار الذي يوفر حلوال لق�سايا البيئة اأو ي�ساهم يف تر�سيخ 
مفهوم ا�ستدامة التنمية واإبراز جهود املوؤ�س�سات امللتزمة باملعايري البيئية 

وامل�ساهمة يف ن�سر الثقافة والوعي البيئي بني اأفراد املجتمع.

دبي ت�ست�سيف موؤمترً� لل�سياحة �لتحفيزية 
و�ل�سفر �لفاخر باملنطقة �لعربية فرب�ير �لقادم

•• دبي -وام:

واالأعمال  التحفيزية  لل�سياحة  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  دب��ي  ت�ست�سيف 
ذات  العاملية  ال�سركات  اأه��م  مب�ساركة  العربية  املنطقة  يف  الفاخر  وال�سفر 
خباء  امل��وؤمت��ر  و�سيح�سر   .2018 ف��باي��ر  و28   27 يف  وذل��ك  ال�سلة 
و�سركات  ال�سياحية  اخلدمات  وتوفري  الرحالت  تنظيم  و�سركات  الفنادق 
اإىل خباء يف قطاعات  ال�سياحة باالإ�سافة  ال�سياحية وجمال�س  التوظيف 
العامل والذين �سي�ساركون بخبتهم ومعرفتهم  اأخرى متنوعة من حول 
املتاحة.   العمل  ف��ر���س  وي�ستك�سفون  امل��وؤمت��ر  متطلبات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
عالقات  بناء  كيفية  ح��ول  النقا�سات  من  �سل�سلة  املوؤمتر  خ��الل  و�ستنعقد 
وم�ساعدة  ال�سفر  تكنولوجيا  يف  التطورات  وحم��اك��اة  امل��وردي��ن  مع  فعالة 
�سركات ال�سفر على جماراة التغريات التي قد تطراأ على رغبات العمالء 
لكن الفائدة العظمى من املوؤمتر تتجلى يف الكم الكبري من الفر�س املتاحة 
الإمتام الكثري من �سفقات العمل واال�ستفادة الق�سوى من االجتماعات التي 

مت حتديدها م�سبقا والتي �ستنظم على هام�س املوؤمتر املمتد ليومني.

بالتعاون مع فرو�ست �أند �سوليفان

»�قت�سادية دبي« تطلق »مركز ��ست�سر�ف �سناعة �مل�ستقبل« لدعم �لتوجهات �لتكنولوجية �لعاملية
•• دبي-الفجر: 

تفاهم  م��ذك��رة  دب��ي  اقت�سادية  وق��ع��ت 
���س��ول��ي��ف��ان، ال�سركة  اأن���د  م��ع ف��رو���س��ت 
درا�سة  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  العاملية 
املعلومات  وج��م��ع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
الإطالق  ال��ذك��ي��ة،  التكنولوجية  ح��ول 
امل�ستقبل”  �سناعة  ا�ست�سراف  “مركز 
االأعمال  جمموعات  بني  الوعي  لن�سر 
التنظيمية  وال��ه��ي��ئ��ات  وال�����س��ن��اع��ات 
املقبلة  ال��ت��وج��ه��ات  ح����ول  احل��ك��وم��ي��ة 
واملجتمع  والتكنولوجيا  ال�سناعة  يف 

واالقت�ساد يف دبي. 
وت�����اأت�����ي ه�����ذه اخل����ط����وة ح���ر����س���اً من 
قطاعات  متكني  على  دب��ي  اقت�سادية 
اإمارة  يف  والنا�سئة  اجل��دي��دة  االأع��م��ال 
ال�سناعات  قيادة  نحو  لال�ستعداد  دبي 

يف امل�ستقبل.
�سيتعاون  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
القوة  نقاط  ا�ستغالل  على  اجلانبني 
العاملية  امل�����س��ال��ح  دع����م  يف  امل���ت���ب���ادل���ة 
واملنظمات  االأع��م��ال  ملجتمع  واملحلية 
ال�سناعية يف دبي، حيث تعد فرو�ست اآند 
القت�سادية  املعريف  ال�سريك  �سوليفان 
دبي والتي �ستعمل على تقدمي تقارير 
ملجتمع  ور���س عمل  وتنظيم  �سلة،  ذات 
جميع  مت�سمنا  االإم�����ارة  يف  االأع���م���ال 

ال�����س��ن��اع��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
الفر�س  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  اإع�����داده�����م 

املتاحة والتحديات امل�ستقبلية.
وق����������ال حم����م����د �����س����اع����ل ال���������س����ع����دي، 
ال�سوؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اقت�سادية  يف  املوؤ�س�سية  اال�سرتاتيجية 
لالنتقال  دب��ي  اقت�سادية  تهدف  دب��ي: 
ت��ط��وراً يف عملياتها  اأك��ر  اإىل م��راح��ل 
اال�سرتاتيجية يف �سبيل دعم جمتمعات 
االأع���م���ال وق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات يف دبي. 
و���س��ي�����س��اه��م ال����ت����ع����اون امل�������س���رتك مع 
���س��ول��ي��ف��ان ع��ل��ى تعزيز  اآن�����د  ف��رو���س��ت 
ال����ق����درات امل��ع��رف��ي��ة ل��ق��ط��اع االأع���م���ال 
احلكومية،  والدوائر  ال�سناعة  وقطاع 
جديدة  روؤى  ت��ب��ادل  اإىل  نتطلع  حيث 
العاملية  ال��ت��وج��ه��������ات  ح���ول  ومثي�������رة 
ال����ك����بى يف ����س���ت���ى امل�����ج�����االت وال���ت���ي 
فعالة،  مبادرات  اإىل  ترجمته��������ا  ميكن 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل م�����س��اع��دة امل��ع��ن��ي��ني يف 
احلكومية  وال��دوائ��ر  ال�سناعة  جم��ال 

لال�ستعداد للم�ستقبل.
واأ�ساف �ساعل: يهدف املركز اإىل تقدمي 
دبي  القت�سادية  اال�سرتاتيجي  الدعم 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت���ب���ادل  خ���الل  م���ن 
ح���ول ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ك��بى يف 
ال�سناعة  وت����ط����ورات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
تعريفة  ج��ل�����س��ات  وع���ق���د  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 

املحللني،  اأم��������ام  ال���ف���ر����س���ة  الت����اح����ة 
واالقت�سادي  ال�سناعي  الفكر  وق���ادة 
االأعمال  اآف��اق  للتباحث ح��ول  وامل��ع��ريف 
ال���ع���امل���ي���ة، ف�������س���اًل ع����ن ت��ن��ظ��ي��م ور�����س 
العمل ال�سناعية بالتعاون مع اجلهات 
يف  ال��ق��ائ��م��ة  وال�����س��رك��ات  احلكومي�������ة 

دبي. 

العاملي  ال��رئ��ي�����س  زت�����س��ي،  اأروب  وق����ال 
وال�����س��ري��ك ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ف��رو���س��ت اند 
القوة  �سوليفان هدفنا هو جمع نقاط 
ب���ني اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي وف���رو����س���ت اند 
���س��ول��ي��ف��ان مل�����س��اع��دة ال�����س��رك��ات يف دبي 
�ستحدد  ال��ت��ي  للتغيريات  لال�ستعداد 

م�ستقبلها. 

�س�������وليفان  اآن���������د  فرو�س����ت  وتعتب 
التوجهات  درا�����س����ة  يف  رائ������دة  ���س��رك��ة 
املنظمات  ت�����س��اع��د  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي�����������������ة 
يف ت�����س��ور امل�����س��ت��ق��ب��ل واال���س��ت��ف��ادة من 
�ستعطل  ال��ت��ي  ال�����س��خ��م��ة  ال��ت��غ��ي��ريات 
وت����ع����م��������������ل ع����ل����ى ان�����ه�����ي�����ار وحت����وي����ل 

ال�سناعات.

»�إمباور« حت�سل على �سهادة خف�س �النبعاثات �ملعتمدة من �الأمم �ملتحدة

الكربونية   االنبعاثات  تقلي�س  يعتب 
جزءا اأ�سيال من ا�سرتاتيجية ال�سركة 
البيئية ومن خالل هذا الهدف تتبنى 
اخل�سراء  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ال�سركة 
ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ت��وج��ي��ه��ات �سيدي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه  دب����ي  ال��������وزراء ح���اك���م  جم��ل�����س 
واحل�سول على هذه ال�سهادة ال  اهلل”. 
يوؤكد على التزامنا يف اإمباور مبواجهة 
يعزز  اأي�سا  بل  املناخي وح�سب،  التغري 
ك��ذل��ك م�����س��رية دب����ي واالم�������ارات ككل 
لتحقيق  ال��رام��ي��ة  اأج��ن��دت��ه��ا  تنفيذ  يف 

التنمية امل�ستدامة«.
خف�س  �سهادة  على  احل�سول  وي�ساعد 
االن��ب��ع��اث��ات امل��ع��ت��م��دة م���ن م��رك��ز دبي 
ال�سركات  ال���ك���رب���ون  ل�����س��ب��ط  امل��ت��م��ي��ز 
االنبعاثات  ت��خ��ف��ي�����س  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة 

ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون مع 
املحلية.   ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع 
الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  م��ع��ادل��ة  ومت��ت 
الناجتة عن املوؤمتر واملعر�س التجاري 
الدولية  باجلمعية  اخل��ا���س  ال����دويل 
ب���اأر����س���دة  املناطق2016  ل���ت���بي���د 
حمطة  م�سروع  من  معتمدة  كربونية 
“L” يف جبل علي التابع لهيئة كهرباء 

ومياه دبي.
L يف جبل  وي�����س��ج��ل م�����س��روع حم��ط��ة 
دبي   وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التابع  علي 
معدالت خف�س عالية بلغت 26،800 
�سنويا  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  من  طناً 
القليلة  امل�����س��روع��ات  م���ن  ي��ج��ع��ل��ه  مم���ا 
على  حت�سل  التي  االأو���س��ط  ال�سرق  يف 

�سهادة خف�س االنبعاثات. 
وتابع بن �سعفار: “من خالل االلتزام 
بتحقيق اأهداف االأمم املتحدة للتنمية 

اتفاقية  واأه����داف   2030 امل�ستدامة 
باري�س للمناخ، فاإنه من املهم لل�سركات 
جمال  يف  من��وذج��ا  ت�سكل  اأن  ال���رائ���دة 
ونحن  الكربونية.  االنبعاثات  تقلي�س 
يف اإمباور ملتزمون بتخفي�س انبعاثات 
ثاين اك�سيد الكربون لن�ساهم يف تنفيذ 
ا�سرتاتيجية دبي للحد من االنبعاثات 
الكربونية وخطة دبي 2021. كما اأن 
ي�سهم  الكربونية  االنبعاثات  تقلي�س 
املجالت  ال���دول���ة يف  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
تخفي�س  يف  اأي�سا  وي�ساعد  اخل�سراء 
ال����ذي ي�ساهم  ال��ت��ك��ال��ي��ف وه���و االأم�����ر 

بدوره يف زيادة االأرباح«.
ال�سهادة  ه��ذه  على  احل�سول  وي�ساهم 
ال��ه��ام��ة ب��دع��م امل�����س��اري��ع اخل�����س��راء يف 
اإمباور  ح�����س��ور  م���ن  وي���ع���زز  امل��ن��ط��ق��ة 
امل�ستدام  االقت�ساد  رواد  م��ن  بو�سفها 

االأخ�سر.

•• دبي-الفجر: 

الأنظمة  االإم��������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  ح��ق��ق��ت 
اأكب مزود  التبيد املركزي “اإمباور”، 
العامل،  يف  امل��ن��اط��ق  ت��بي��د  خل���دم���ات 
ع��ل��ى جهودها  ي�����دلرّ  ج����دي����داً  اإجن��������ازاً 
االنبعاثات  م���ن  احل����د  يف  امل��ت��وا���س��ل��ة 
اإىل  ل  التحورّ م�سرية  ودف��ع  الكربونية 
اق��ت�����س��اد اأخ�������س���ر يف دول�����ة االإم�������ارات 
العربية املتحدة، حيث ح�سلت ال�سركة  
على �سهادة خف�س االنبعاثات املعتمدة 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  ع��ن  وال�����س��ادرة 
ومتكنت  امل��ن��اخ.  تغري  ب�ساأن  االإط��اري��ة 
االإجن���از من  ه��ذا  م��ن حتقيق  ال�سركة 
انبعاثات  م��ع��ادل��ة  يف  جن��اح��ه��ا  خ���الل 
الكربون الناجتة من املوؤمتر واملعر�س 
ال����دويل اخل��ا���س باجلمعية  ال��ت��ج��اري 
 2016 امل���ن���اط���ق  ل���ت���بي���د  ال���دول���ي���ة 
اإمباور يف دبي وذلك عب  التي نظمته 
تبادل الكمية املنتجة باأر�سدة كربونية 
مع  ب���ال���ت���ع���اون   CDM’s م��ع��ت��م��دة 

مركز دبي املتميز ل�سبط الكربون. 
�سعفار،  ب���ن  اأح���م���د  ال�����س��ه��ادة  وت�����س��لرّ��م 
ايفانو  ل�اإمباور من  التنفيذي  الرئي�س 
مركز  يف  التنفيذي،  الرئي�س  اينيلي، 
مكتب  الكربون يف  ل�سبط  املتميز  دبي 
ال�سهادة  اإم���ب���اور. ومت��ث��ل ه���ذه  ���س��رك��ة 
تطبيق  يف  “اإمباور”  لنجاح  ت��ق��دي��راً 
وتثمينا جلهودها  املمار�سات اخل�سراء 
يف تر�سيخ دور دبي الرائد يف احلدرّ من 

االنبعاثات الكربونية.
ويف هذه املنا�سبة، قال بن �سعفار: “اإنه 
ملن دواعي �سرورنا اأن نح�سل على �سهادة 
خف�س االنبعاثات املعتمدة، والتي تدل 
على اأن اإمباور ال تركن للنجاحات التي 
اأن تكون دائما  حتققها ودائما حتر�س 
للبيئة.  ال�سديقة  ال�سركات  طليعة  يف 

كما يعزز احل�سول على �سهادة خف�س 
امل��ع��ت��م��دة يف زي����ادة الوعي  االن��ب��ع��اث��ات 
اك�سيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث  خف�س  ب��اأه��م��ي��ة 
ال����ك����رب����ون وت����ع����د دل����ي����ال ه����ام����ا على 
النجاحات التي حتققها االم��ارات على 

طريق حتقيق اال�ستدامة.
التزام  ي�ساهم  اي��ن��ي��ل��ي:  اي��ف��ان��و  وق���ال 
االأخ�سر  لالقت�ساد  بالتحول  اإم��ب��اور 
التجاري  واملعر�س  امل��وؤمت��ر  يعد  حيث 
الدولية  باجلمعية  اخل��ا���س  ال����دويل 
مثالية  م���ن�������س���ة  امل����ن����اط����ق  ل���ت���بي���د 
العاملية.  املمار�سات  اأف�سل  ال�ستعرا�س 
ت�سكل  امل�ستوى  ه��ذا  على  فعاليات  ان 
وت�سكل  ل��الب��ت��ك��ار  اأ���س��ا���س��ي��ا  حم���رك���ا 
ج����زءا اأ���س��ا���س��ي��ا م��ن ع���امل االأع���م���ال يف 
وب���اع���ت���ب���اره���ا مركزا  احل������ايل.  وق��ت��ن��ا 
ت�سكل  دب��ي  ف���اإن  حاليا  للتجارة  عامليا 
الفعاليات  ال�ست�سافة  امل��الئ��م  امل��ك��ان 
اخل�����س��راء ح���ول ال���ع���امل. ون��ت��وق��ع اأن 
املخ�س�سة  البامج  من  املزيد  ن�ساهد 
خلف�س االنبعاثات الكربونية، حيث اأن 
تنظيم الفعاليات ي�ساعد يف فهم تاأثري 
االنبعاثات الكربونية وي�ساعد يف و�سع 

اخلطط لتحقيق اخلف�س املطلوب.
ل�سركة  االإنتاجية  ال��ق��درة  وت�سل  ه��ذا 
ومئتني  مليون  م��ن  اأك���ر  اإىل  اإم��ب��اور 
التبيد. وهي  األف طن من  وخم�سني 
�سديقة  مناطق  تبيد  خدمات  تقدم 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن امل�����س��اري��ع ال���ب���ارزة 
يف اإم�����ارة دب���ي م��ث��ل جم��م��وع��ة جمريا 
دبي  ومركز  ريزيدن�س  بيت�س  وجمريا 
املايل العاملي واخلليج التجاري ومدينة 
جمريا  ب��ح��ريات  واأب�����راج  الطبية  دب���ي 
جاردنز  ودي�����س��ك��ف��ري  ج��م��ريا  ون��خ��ل��ة 
وابن بطوطة مول وحي دبي للت�سميم 
االإعالمي  ل��الإن��ت��اج  العاملية  واملنطقة 

وغريها.

مليون درهم ت�سرفات �لعقار�ت يف دبي  766
•• دبى-وام:

دائرة  يف  العقارية  الت�سرفات  حققت 
االأرا���س��ي و االأم���الك يف دب��ي اك��ر من 

766 مليون درهم.
 240 ت�سجيل  ام�س  ال��دائ��رة  و�سهدت 
مبايعة بقيمة 534 مليون درهم، منها 
 195 بقيمة  ل��الأرا���س��ي  م��ب��اي��ع��ة   25
لل�سقق  مبايعة   215 و  دره���م  مليون 

والفلل بقيمة 339 مليون درهم.
اأه��م مبايعات االأرا���س��ي بقيمة  وج��اءت 
املركا�س  منطقة  يف  دره��م  مليون   28

درهم  مليون   19 بقيمة  مبايعة  تليها 
ت��ل��ي��ه��ا مبايعة  ع��ل��ى  ج��ب��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
منطقة  ف��ى  دره���م  م��ل��ي��ون   18 بقيمة 

املركا�س.
ال�سيخ  ح����دائ����ق  م��ن��ط��ق��ة  وت���������س����درت 
حممد بن را�سد املناطق من حيث عدد 
بقيمة  مبايعات   5 �سجلت  اإذ  املبايعات 
22 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية 
بقيمة  مبايعات   3 بت�سجيلها  الرابعة 
املركا�س  يف  وثالثة  دره��م  مليون   17
بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 46 مليون 

درهم.

مبايعات  باأه�����م  يتعل�������ق  فيم�������ا  اأم���ا 
ف��ق��د ج����اءت مبايعة  ال��ف��ل��ل  و  ال�����س��ق��ق 
مبنطقة  دره����م  مالي�������ني   7 ب��ق��ي��م��ة 
تلتها  املبايع�������ات  كاأه�����������������م  الو�سل 
م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 6 م���الي���ني دره�����م يف 
مبايع�ة  واأخ�����ريا  خليفة  ب���رج  منطقة 
منطقة  يف  دره�����م  م���الي���ني   6 ب��ق��ي��م��ة 

مر�سى دبي.
وقد ت�سدرت منطقة برج خليفة املناطق 
والفلل  ال�سقق  من حيث عدد مبايعات 
 98.9 بقيمة  مبايعة   40 �سجلت  اإذ 
مر�سى  منطقة  وت��ل��ت��ه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون 

 52 بقيمة  مبايعة  بت�سجيلها29  دبي 
املطار  مدينة  يف  وثالثة  دره���م  مليون 
 17 ب��ق��ي��م��ة  24 م��ب��اي��ع��ة  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 

مليون درهم.
 232 قدرها  قيمة  الرهونات  و�سجلت 
اأرا�سي  ره���ن   29 منها  دره���م  م��ل��ي��ون 
رهن   36 و  دره���م  م��ل��ي��ون   92 بقيمة 
فلل و�سقق بقيمة 140 مليون درهم، و 
كان اأهمها مبنطقة اليالي�س 2 بقيمة 
100 مليون درهم واأخرى فى منطقة 
مليون   32 ب��ق��ي��م��ة  ال���راب���ع���ة  ال��ث��ن��ي��ة 

درهم.

% زيادة  25
 يف ن�سبة زو�ر

 �سيتي �سكيب جلوبال
•• دبي -وام:

زوار  اأع��داد  يف  ال�سنوية  الزيادة  �ساهمت 
جلوبال  �سكيب  �سيتي  م��ن  االأول  ال��ي��وم 
بالعام  مقارنة  باملائة   25 بلغت  وال��ت��ي 
بيع  م��ع��ام��الت  ع���دد  زي�����ادة  يف   2016
الوحدات على املخطط امل�سجلة يف دائرة 
االأرا�سي واالأمالك يف الوقت الذي �سكل 
فيه كبار العار�سني عالقات اإيجابية مع 
البيع  اتاحة  خطوة  بف�سل  امل�ستثمرين 
املعر�س  وا�ست�ساف  املن�سة.  من  املبا�سر 
منطقة  م�ستوى  على  االأك���ب  ال��ع��ق��اري 
ال��ذي عقد يف الفرتة  و  ال�سرق االأو�سط 
اجل���اري يف  �سبتمب   13 11 حتى  م��ن 
من  كوكبة  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز 
العار�سني املحليني والدوليني امل�ساركني 
بهدف ا�ستعرا�س جمموعة من ال�سفقات 
احل�سرية مل�ساريع داخل دولة االإمارات. 
املن�سة  م��ون��ي��ت��ور  ب���روب���رت���ي  وب��ح�����س��ب 
الدرا�سات  يف  املتخ�س�سة  االإليكرتونية 
العقارية يف االإم��ارات واجلزء من �سركة 
لال�ست�سارات  م��اك�����س��وي��ل  ك��اف��ي��ن��د���س 
مقارنة  عند  فاإنه  والعقارية  االن�سائية 
ع�����دد م���ع���ام���الت ب���ي���ع ال�����وح�����دات على 
�سيتي  م��ن  االأول  ال��ي��وم  خ��الل  املخطط 
و2017   2016 يف  ج��ل��وب��ال  ���س��ك��ي��ب 
تظهر االأرقام زيادة بن�سبة ثالثة اأ�سعاف 

حيث من 37 اإىل 106 يف املئة.
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املال والأعمال

�لكويت: �حلديث عن متديد �أو تعميق خف�س �إنتاج »�أوبك« �سابق الأو�نه
ال�سيناريوهات  اأن��ه من  وبني  االإن��ت��اج.  اتفاق خف�س 
املطروحة �سم دول اأخرى من خارج اأوبك من غري 
امل�سمولة باتفاق اخلف�س اإىل امل�ساركة يف االتفاق .. 
االإنتاج  خف�س  مراقبة  جلنة  مهمة  اأن  اإىل  م�سريا 
وحتفيز  االإن��ت��اج  خف�س  وم��راق��ب��ة  التقارير  درا���س��ة 
واإذا  ك��ام��ل..  ب�سكل  ب��االت��ف��اق  االل��ت��زام  ال���دول على 
طلب منها اخل��روج بتو�سيات فاإنها تفعل ذلك كما 
ح��دث يف م��ار���س امل��ا���س��ي وب��ن��اء عليه ك��ان��ت تو�سية 
متديد االتفاق. وقال ال اأتوقع خروج اأي تو�سيات اأو 
العمل ب�سيناريوهات حمددة قبل �سهر يناير املقبل 
وحتى يف االجتماع ال��وزاري املقبل.. الأننا مازلنا يف 
ال�سهر الثاين فقط من فرتة متديد اتفاق اخلف�س 

والبالغة 9 اأ�سهر وتنتهي يف مار�س املقبل.
اأن الدول املتفقة على خف�س االإنتاج ت�سري  واأ�ساف 
 - اللجنة  ت��ه��دف  فيما   .. ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 

•• الكويت-وام: 

اأكد ع�سام املرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
اإنتاج  اأن جلنة مراقبة تنفيذ اتفاق خف�س  الكويتي 
اأوبك  للبرتول  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  بني  النفط 
قرارات  ب��ات��خ��اذ  لي�ست خم��ول��ة  خ��ارج��ه��ا  م��ن  ودول 

�سواء بتمديد فرتة اخلف�س اأو تعميقه.
املرزوق  ال��وزي��ر  عن  الكويتية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
م�سرتك  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  اللجنة  ي��رتاأ���س  ال��ذي 
ع��ق��ده ام�����س م���ع ي��ول��وج��ي��و دل��ب��ي��ن��و وزي����ر النفط 
الفنزويلي - قوله “ اإن اخليارات كلها مطروحة “ 
ال�سابق الأوان��ه االآن اتخاذ قرار  اأن��ه من  اإىل  م�سريا 
�سواء بتعميق اخلف�س اأو متديده.. يف اإ�سارة اإىل اأن 
مار�س  نهاية  حتى  م�ستمرا  م���ازال  اخلف�س  ات��ف��اق 
اخلف�س  ب�ساأن  املتعلق  القرار  اأن  واأ�ساف   .2018

درا�سة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  املعنية  ال���وزاري���ة  اللجنة  ت��ت��خ��ذه 
من  اأنه  مو�سحا  ال�سابقة..  الفرتات  خالل  النتائج 
املمكن اأن تطلب اللجنة الوزارية من جلنة مراقبة 
ال�ساأن  بهذا  تو�سيات  اإ�سدار  املنبثقة عنها  اخلف�س 

كما حدث �سابقا وكان قرار متديد االإنتاج.
لكنه قال “ اإن اللجنة الوزارية مل تطلب يف الوقت 
ال��راه��ن اإ����س���دار ت��و���س��ي��ات ب�����س��اأن مت��دي��د ج��دي��د اأو 
تعميق خف�س االإنتاج “. ولفت اإىل اأن اجتماع اللجنة 
املقبل �سيكون يف 22 �سبتمب اجلاري حيث �ستبحث 
عن  املنبثقة  الفنية  اللجنة  ت�سدره  ال��ذي  التقرير 

جلنة خف�س االإنتاج و�ستاأخذ بهذه التو�سيات.
وذكر الوزير املرزوق اأن اللجنة حر�ست على االت�سال 
وا�ستدعاء بع�س الدول مثل ليبيا ونيجرييا لبحث 
كانت  اإذا  وما  النفطي  اإنتاجها  كمية  يف  التعديالت 
اإىل  ان�����س��م��ام��ه��ا  ت�����س��ت��دع��ي  م���ع���دالت  اإىل  و���س��ل��ت 

باالإ�سافة اإىل االلتزام الكامل - للو�سول اإىل نقطة 
التعادل بني العر�س والطلب يف عام 2018.

اأ�سار اإىل  وحول املخزونات االمريكية من النفط .. 
زيادة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  واأن���ه  ك��ب��ريا ح��دث  انخفا�سا  اأن 
مليون   160 بنحو  امل��خ��زون��ات  يف  ذل��ك  قبل  كبرية 
االأ�سواق  يف  الطلب  على  الزيادة  اأن  مبينا  برميل.. 
كانت   2017-2016 امل��ايل  ال��ع��ام  خ��الل  العاملية 
1.36 مليون برميل يوميا متوقعا زيادة  يف حدود 

اأكب خالل الفرتة املقبلة.
منذ  اإن��ه  الفنزويلي  النفط  وزي��ر  ق��ال  جانبه..  من 
نحو خم�سة ع�سر يوما يقوم بزيارة عدد من الدول 
املوؤثرة امل�ساركة يف اتفاق خف�س االإنتاج لتقييم االأداء 
وم��دى االل��ت��زام ب��االت��ف��اق وخ��الل ال��ف��رتة املقبلة.. 
للجنة  ورئي�سة  منتجة  دول��ة  الكويت  اأهمية  موؤكدا 

مراقبة خف�س االإنتاج.

غرفة دبي: توقعات �الإنفاق على �ل�سياحة يف �الإمار�ت تتخطى 56 مليار دوالر 2022

عقود مناق�سات م�ساريع �لبناء �لعمر�ين 
يف دول �خلليج ت�سل �إىل 32 مليار دوالر

•• دبي-وام:

ك�سفت الغرفة التجارية العربية البازيلية عن اأن قيمة عقود مناق�سات 
دوالر  مليار   32 اإىل  و�سلت  اخلليج  دول  يف  ال��ع��م��راين  ال��ب��ن��اء  م�ساريع 
فر�س  من  العديد  البازيليني  امل�ستثمرين  اأم��ام  يفتح  ما  وه��و  اأمريكي 
الغرفة  واأ���س��اف��ت  ال��ت��ع��اون اخلليجي.  دول جمل�س  اجل��دي��دة يف  االأع��م��ال 
االأبحاث  �سركة  الذي �سدر عن  التقرير  اأن  البازيلية  العربية  التجارية 
“بي. اإن. �سي. نتوورك - ومقرها دبي يعد دليال قويا على اأن دول اخلليج 
التقرير  ي�سري  كما  ال��بازي��ل��ي��ني..  االأع��م��ال  ل��رج��ال  واع���دة  �سوقا  تبقى 
للبناء  م�سروع   801 جمموعه  ملا  مناق�سات  ط��رح  حاليا  يجري  اأن��ه  اإىل 
العمراين بقيمة اإجمالية تبلغ 32 مليار دوالر يف املنطقة. وتوقع التقرير 
دوالر  مليار   50،9 اإىل  املنطقة  يف  البناء  م�ساريع  عقود  قيمة  ت�سل  اأن 
العام  االأم��ني  حلبي  مي�سيل  الدكتور  وق��ال  اجل���اري.  العام  نهاية  بحلول 
والرئي�س التنفيذي لغرفة التجارية العربية البازيلية ان م�ساريع البناء 
تعد فر�سة  نتوورك”  �سي.  اإن.  “بي.  تقرير  التي حتدث عنها  العمراين 
االأمر  ال��بازي��ل��ي��ني  امل�ستثمرين  ج��ان��ب  م��ن  اال�ستك�ساف  ت�ستحق  اأخ���رى 
الذي �سيمهد الطريق اأمام دفع العالقات بني دول اخلليج والبازيل اإىل 
�سركائنا من  التن�سيق مع  وق��ال نعمل على  والتطور.  االزده��ار  مزيد من 
اآفاق  الإيجاد  املعنية  واخل��بات بني اجلهات  املعلومات  تدفق  ت�سهيل  اأج��ل 
وفر�س جديدة يف قطاع البناء املتنامي باطراد يف املنطقة. وتعزو بي. اإن. 
�سي م�ساريع البناء العديدة يف املنطقة اإىل الفعاليات الكبى مثل معر�س 
اإك�سبو دبي 2020 باالإ�سافة اإىل ا�ستقرار اأ�سعار النفط و�سيا�سات التنوع 
االقت�سادي وارتفاع م�ستويات املعي�سة. وتوقعت ال�سركة اأن يرتفع اإجمايل 
اأمريكي  دوالر  مليار   65،6 اإىل  لت�سل  املئة  يف   29 بن�سبة  العقود  قيمة 
 66 اإىل  2019 لت�سل  العام  املئة خ��الل  1 يف  2018 وب��زي��ادة  العام  يف 
مليار دوالر. واأفاد التقرير اأن دولة االإمارات متثل مركز �سناعة االن�ساءات 
الكبرية  ال��ع��ق��ود  م��ن  جمموعة  توقيع  اإىل  م�سريا  امل��ن��ط��ق��ة..  يف  وال��ب��ن��اء 
خ��الل الربع الثاين من العام اجل��اري يف الدولة مثل م��ول ج��زر دي��رة يف 
اآيكرز يف  يا�س  ال�سكنية  ال�سارقة واملجمعات  الزاهية يف  �سنرت  دبي و�سيتي 
اأبوظبي. واأ�ساف التقرير اإىل اأنه مت اأي�سا اإغالق عقد بناء م�سروع “دانات 

ال�لوزي” يف البحرين بنجاح يف نف�س الفرتة.

�لطاقة �ملتجددة يف �لكويت.. من مناف�س للنفط 
�إىل م�سروع �قت�سادي بعو�ئد مالية ومز�يا بيئية

•• الكويت-وام: 

اأثمرت جهود جبارة بذلتها جهات كويتية عدة عن حتقيق تطلعات القيادة 
باتت  اإذ  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  يف  املتجددة  الطاقة  باإدخال  ال�سيا�سية 
الكهرباء املنتجة من ال�سم�س والرياح واقعا ملمو�سا بعد اأن مت ربط م�سروع 
للكهرباء  الوطنية  بال�سبكة  املتجددة  “ للطاقة  “ال�سقايا  جممع منطقة 

وتزويد البالد بنحو 23 مليون كيلوواط/ �ساعة خالل �ستة اأ�سهر.
املا�سي  القرن  ثمانينات  اإىل  املتجددة  الطاقة  مع  الكويت  جتربة  وترجع 
قبل اأن يتم اإدراج م�ساريع يف هذا القطاع �سمن اخلطة التنموية للبالد يف 
عام 2010 تطبيقا لروؤية �سمو اأمري دولة الكويت ال�سيخ �سباح االأحمد 
الكهرباء  على  املحلي  الطلب  م��ن  امل��ائ��ة  يف   15 بتاأمني  ال�سباح  اجل��اب��ر 
با�ستخدام الطاقة املتجددة بحلول العام 2030 ما من �ساأنه توفري 2.5 

مليار دوالر �سنويا على اأ�سا�س �سعر برميل نفط قدره 45 دوالرا.
موؤ�س�سة  وتطبيقات  العلمية  ل��الأب��ح��اث  الكويت  معهد  درا���س��ات  ومتكنت 
البرتول الكويتية وجهود وزارة الكهرباء من حتويل الطاقة املتجددة مبا 
متثله من مناف�س للنفط - م�سدر الدخل االأ�سا�سي للكويت- اإىل فر�سة 
اأن يفتح  املتوقع  اإذ من  اقت�سادي بعائد مادي وبيئي  لال�ستثمار وم�سروع 
اخلا�س  القطاع  اأم��ام  وا�سعا  املجال  البالد  بغرب  ال�سقايا  م�سروع  جممع 
لال�ستثمار يف هذا املجال خالل املراحل املقبلة ما ي�سمن ت�سجيع االبتكار 
واالخرتاع. وقال الدكتور �سامل احلجرف مدير م�سروع “ جممع ال�سقايا” 
“ اإن  “ كونا  الكويتية  االأنباء  العلمية لوكالة  الكويت لالأبحاث  يف معهد 
هذا املجمع ي�سم حمطتني الإنتاج الطاقة املتجددة االأوىل حمطة ال�سقايا 
للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية واالأخرى حمطة ال�سقايا لطاقة الرياح.

اإنتاج املحطتني فاإن جمموع ما مت  اأ�سهر على  اأنه بعد مرور �ستة  واأ�ساف 
كيلوواط/ 23 مليون  ي�ساوي  النظيفة  الكهربائية  الطاقة  ت�سديره من 

�ساعة تكفي لتوفري التيار الكهربائي لنحو 130 منزال �سهريا ب�سكل كامل 
األ��ف برميل نفط تبلغ قيمتها يف   40 ما �ساهم يف هذه الفرتة يف توفري 

ال�سوق العاملية 600 األف دينار كويتي - نحو 1.9 مليون دوالر اأمريكي.
ويبلغ عدد �سكان الكويت نحو 4.4 مليون ن�سمة بح�سب اآخر اأرقام االإدارة 
املركزية لالإح�ساء .. فيما يتم ا�ستهالك نحو 350 األف برميل يوميا من 
 15.7 نحو  قيمته  ما  اأي  املياه  الكهرباء وحتلية  توليد  الأغرا�س  النفط 
مليون دوالر - على اأ�سا�س �سعري يبلغ 45 دوالرا لبميل النفط - .. يف 
حني ت�سري توقعات وزارة النفط اإىل زيادة الطلب على الطاقة اإىل مليون 
برميل نفط يوميا بحلول عام 2035 مع بلوغ عدد �سكان الكويت خم�سة 

ماليني ون�سف املليون ن�سمة.
اإن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء م��ن م�����س��ادر م��ت��ج��ددة باتت  واأو���س��ح احل��ج��رف اأن كلفة 
مناف�سة الإنتاجها بالطرق التقليدية حيث اأن اإجمايل تكلفة اإنتاج الطاقة 
دينار  األ��ف   400 بلغت  املا�سية  ال�ستة  االأ�سهر  ال�سقايا خالل  من جممع 
كويتي - نحو 1.3 مليون دوالر - بوفرة مالية ت�سل اإىل 160 األف دينار - 
نحو 500 األف دوالر اأمريكي - فيما لو مت اإنتاج نف�س الكمية من الطاقة 

بالطرق التقليدية.
البيئة  املجمع متت حماية  اإنتاج  ال�ستة من  االأ�سهر  اإن��ه خالل هذه  وق��ال 
اجلوية من انبعاث 15 األف طن من غاز ثاين اأك�سيد الكربون فيما لو مت 
حرق الوقود االأحفوري الإنتاج هذه الكمية من الطاقة الكهربائية االأمر 
املناف�سة  موقع  يف  متجددة  م�سادر  من  الطاقة  اإنتاج  تقنيات  ي�سع  ال��ذي 
من  ال�سقايا  م�سروع  اأن  احلجرف  واأو���س��ح  التقليدية.  للطرق  احلقيقية 
اأوائل امل�ساريع الكويتية املهمة يف جمال الطاقة املتجددة الذي نفذه معهد 
اأن يوفر نحو  2013 على  الكويت لالأبحاث العلمية وب��داأ العمل به عام 
12.5 مليون برميل نفط �سنويا عند اكتمال مراحله الثالث عام 2030 
اإذ �سيوفر هذا امل�سروع بحلول ذلك التاريخ نحو ثالثة اإىل اأربعة يف املائة 

من اال�ستهالك ال�سنوي للطاقة يف الكويت.

لنقل امل�سافرين.
ال�سفر  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ول��ف��ت 
�سيا�سة  رئي�سياً يف  وال�سياحة يلعب دوراً 
دولة  تنتهجها  التي  االقت�سادي  التنوع 
احلكومة  �سعي  اإىل  باالإ�سافة  االإم��ارات 
لتحويل دول��ة االإم���ارات اإىل واح��دة من 
العامل  ال�����س��ي��اح��ي��ة يف  ال��وج��ه��ات  اأك����ب 
حلت  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
دول���ة   185 ب���ني  م���ن   26 امل���رت���ب���ة  يف 
الإجمايل  الن�سبية  االأه��م��ي��ة  ح��ي��ث  م��ن 
الناجت  يف  وال�����س��ي��اح��ة  ال�سفر  م�ساهمة 

املحلي االإجمايل.

االإجمالية  ال��ق��ي��م��ة  اأن  التحليل  وب���نيرّ 
بلغت  الدولة  يف  ال�سياحة  على  لالإنفاق 
 2016 ال��ع��ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   40.4
حمققاً بذلك منوا �سنويا تراكميا بن�سبة 

9.44 يف املائة منذ العام 2011.
اأن امل�ساهمة  وت�سري البيانات كذلك اإىل 
اقت�ساد  يف  وال�سياحة  لل�سفر  املبا�سرة 
االإم��ارات خالل 2016 قد بلغت 5.2 
يف املائة اأي بقيمة 18.66 مليار دوالر 
والدور  امل�ساهمة  يعك�س  حيث  اأمريكي 
ال�سفر  ووك��االت  الفنادق  لقطاع  الفعال 
االأخرى  واخلدمات  الطريان  وخطوط 

على  االإن���ف���اق  اأن  اإىل  ال��ت��ح��ل��ي��ل  واأ����س���ار 
ال�سفر بهدف الرتفيه بلغ ما ن�سبته 77 
ال�سياحة يف  اإنفاق  اإجمايل  املائة من  يف 
 31.3 بقيمة  اأي   2016 يف  االإم���ارات 
مليار دوالر اأمريكي ومنو �سنوي مركب 
بن�سبة 9.06 يف املائة منذ العام 2011 
يف ح���ني ب��ل��غ ال�����س��ف��ر ب��ه��دف ال��ع��م��ل ما 
ن�سبته 23 يف املائة اأي بقيمة 9.1 مليار 
دوالر اأمريكي ومنو �سنوي مركب بن�سبة 

10.83 يف املائة منذ العام 2011.
وبنيرّ التحليل اأن اإنفاق ال�سياح القادمني 
من خارج البالد ي�سكل ما ن�سبته 74 يف 

•• دبي-وام:

جتارة  ل��غ��رف��ة  حتليلية  درا���س��ة  ت��وق��ع��ت 
على  االإن��ف��اق  يتخطى  ان  دب��ي  و�سناعة 
 56 ال�����س��ي��اح��ة يف االإم�������ارات ح��اج��ز ال 

. مليار دوالر بحلول 2022 
االإجمالية  القيمة  اإن  ال��درا���س��ة  وت���رى 
ال�سائحني �سواء من قبل الزوار  الإنفاق 
املحليني اأو القادمني من اخلارج يف �سوق 
خالل  م�ستمر  من��و  يف  ب��ال��دول��ة  ال�سفر 
االإمارات  ا�ستمرار  مع  القادمة  الفرتة 
يف اطالق وافتتاح م�ساريع عمالقة تعزز 
املنتج  ومنها  بالدولة  ال�سفر  �سوق  م��ن 
 1.7 بقيمة  ال��ع��رب  م��ر���س��ى  ال�����س��ي��اح��ي 
االأ�ساطري  وع��امل  اأمريكي  دوالر  مليار 
فورميوال  وح���دي���ق���ة  ج����ي  ام  اي  م����ن 
و�سيك�س  و  ���س��ي��ت��ي  م���وت���ور  دب����ي  يف  ون 
فالجز التابعة حلدائق ومنتجعات دبي 
الت�سوق  مراكز  من  ع��دد  اإىل  باالإ�سافة 
وذلك  ل��ه��ا  امل��خ��ط��ط  الثقافية  وامل���راك���ز 
ال�ست�سافة  دبي  ا�ستعدادات  مع  متا�سياً 

. معر�س اك�سبو 2020 
بيانات  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  وت���وق���ع 
بزني�س مونيرت انرتنا�سيونال واملجل�س 
ي�سهد  اأن  وال�����س��ي��اح��ة  ل��ل�����س��ف��ر  ال��ع��امل��ي 
االإنفاق يف �سوق ال�سفر بالدولة يف العام 
املائة  يف   4.5 ب���ح���وايل  من����واً   2017
 42.2 اإىل  االإج��م��ايل  االإن��ف��اق  لريتفع 
6 يف  بن�سبة  ومن��و  اأمريكي  دوالر  مليار 
بن�سبة  ومن��و   2020 ع��ام  بحلول  املائة 
6.3 يف املائة حتى العام 2022 مبعدل 
مليار   56.3 اإىل  ي�سل  اإج��م��ايل  ان��ف��اق 

دوالر اأمريكي.

املائة من االإجمايل وذلك بقيمة قدرها 
�ساهم  ح���ني  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   29.90
املتبقية  الن�سبة  املحليني  ال�سياح  اإنفاق 
بلغت  بقيمة   2016 يف  امل��ائ��ه  يف   26

10.54 مليار دوالر. 
وفيما يتعلق بالنمو �سجل اإنفاق ال�سياح 
القادمني من اخلارج منواً بن�سبة 9.46 
يف املائة منذ العام 2011 يف حني حقق 
اإن���ف���اق ال�����س��ي��اح امل��ح��ل��ي��ني من���وا مبعدل 
املائة  9.39 يف  ق���دره  ت��راك��م��ي  ���س��ن��وي 

خالل نف�س الفرتة.
مونيرت  ب���زن���ي�������س  ب����ي����ان����ات  وت���������س����ري 
اأن دولة االإم��ارات جذبت  انرتنا�سيونال 
الرتفيه  الأج������ل  م�������س���اف���ر  م���الي���ني   9
زيادة  2016 وميثل ذلك  واالأعمال يف 
بالعام  م��ق��ارن��ة  امل���ائ���ة  يف   4.9 بن�سبة 
اأن ع��دد زوار االإم����ارات  امل��ا���س��ي م��وؤك��داً 
�سهد زيادة م�ستمرة حيث يتمتع ال�سوق 
جن�سيات  ت��ن��وع  بف�سل  كبري  با�ستقرار 

امل�سافرين القادمني للدولة.
مونيرت  ب���زن���ي�������س  ل���ب���ي���ان���ات  ووف������ق������اً 
انرتنا�سيونال اأن اإجمايل عدد القادمني 
خالل  االإم����������ارات  دول������ة  اإىل  وال���������زوار 
املائة  يف   28.6 ب��ل��غ��ت   2016 ال���ع���ام 
اآ�سيا  ث��م  االأو���س��ط  ال�����س��رق  م��ن منطقة 
املائة  25.7 يف  الهادي بن�سبة  واملحيط 

واأوروبا بن�سبة 17.1 يف املائة.
وتوقع التحليل املبني على بيانات بزني�س 
عدد  اإجمايل  اأن  انرتنا�سيونال  مونيرت 
ال��ق��ادم��ني وال����زوار اإىل دول���ة االإم����ارات 
���س��ي�����س��ه��د من���واً   2017 ال���ع���ام  خ����الل 
 15.8 اأي ح��وايل  املائة  6.5 يف  بن�سبة 

مليون زائر مقارنة بالعام ال�سابق.

مو�نئ �أبوظبي حت�سل على �سهادة �الآيزو 28000 تكرميًا جلودة �الإد�رة �الأمنية
•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�سلت موانئ اأبوظبي، املطور الرئي�س 
واملجتمعية  التجارية  للموانئ  وامل�سغل 
الفجرية  اأب��وظ��ب��ي وم���راف���ئ  اإم�����ارة  يف 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���ف���ج���رية  م��ي��ن��اء  يف 
االإمارات  يف  ال�سناعية  خليفة  مدينة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى ���س��ه��ادة اآي���زو 
اإدارة  ن���ظ���ام  يف   28000:2007
االأم������ن ل�����س��ال���س��ل ال���ت���وري���د م���ن قبل 
د  املزورّ اجل����ودة،  ل�سمان  ل��وي��دز  �سركة 
�سركة  وقامت  ال�سهادات.  لهذه  العاملي 
تدقيق  باإجراء  اجل��ودة  ل�سمان  لويدز 
م�ستقل لنظام االإدارة االأمنية املتبع يف 
ميناء خليفة، ميناء زايد، ميناء م�سفح 
ومقر موانئ اأبوظبي. وت�سلم ال�سهادات 
جلميع املواقع االأربع الرئي�س التنفيذي 
ال��ك��اب��ن حم��م��د ج��م��ع��ة ال�����س��ام�����س��ي يف 

مقر موانئ اأبوظبي.
االأمنية  االإدارة  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
ا����س���ت���ع���را����س امل���خ���اط���ر وال���ت���ح���دي���ات 
املهمة  ب��اجل��وان��ب  امل��ت�����س��ل��ة  امل��ح��ت��م��ل��ة 
وال����ت����ه����دي����دات، مب����ا يف ذلك  ل����الأم����ن 
وال�سرقة. ويتمثل  واالإرهاب  القر�سنة 
ال���ه���دف م���ن ذل����ك يف ت���زوي���د امل�����دراء 
باملعلومات واخلبة ال�سرورية لالإدارة 
وتخفيف  ال��ت��وري��د  ل�سل�سلة  ال��ف��ع��ال��ة 

املخاطر.

وتعليقاً على هذا االإجناز قال الكابن 
الرئي�س  ال�����س��ام�����س��ي،  ج��م��ع��ة  حم��م��د 
التنفيذي ملوانئ اأبوظبي: تركز موانئ 
التميز  ع���ل���ى  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  اأب���وظ���ب���ي 
الت�سغيلي يف جميع عملياتها وخدماتها، 
اأبوظبي  مبا يتما�سى مع روؤية حكومة 
ح�سولنا  ويعد  امل�ستدام.  التميز  نحو 
خطوة   28000 اآي�����زو  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
على  باحلفاظ  التزامنا  نحو  اإ�سافية 
االأمر  معتمد،  خدمات  كمزود  مكانتنا 

وم�ساهمينا  عمالئنا  ثقة  يعزز  ال��ذي 
باأعلى  العمليات  تنفيذ  على  قدرتنا  يف 

معايري االأمن وال�سالمة.
ح ع���ب���د ال���ك���رمي  وم������ن ج���ان���ب���ه، �����س����ررّ
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  امل�����س��ع��ب��ي، 
�سوطاً  قطعنا  “لقد  ق��ائ��اًل:  للموانئ 
اأبوظبي  م��وان��ئ  تاأ�سي�س  منذ  ط��وي��اًل 

منذ نحو 11 عاماً.
عملياتها  يف  ال�����س��رك��ة  ت��ق��دم��ت  ف��ق��د   
اإىل تطوير  بت�سغيل ميناء واح��د  ب��دءاً 

داخ���ل  م���وان���ئ  ع����دة  واإدارة  وت�����س��غ��ي��ل 
جداً  فخورون  نحن  وخارجها.  الدولة 
ب��ح�����س��ول��ن��ا ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ه��ادة، فهي 
والتزام  لتفاين  حقيقياً  انعكا�ساً  متثل 
فريق عملنا باأكمله للحفاظ على اأعلى 

املعايري الت�سغيلية.
 28000:2007 اآي����زو  ���س��ه��ادة  ت��ع��د 
اأمنية موحدة يف �سل�سلة  اأحدث �سهادة 
اآي����زو. وتطبق هذه  قبل  م��ن  ال��ت��وري��د 
ال�������س���ه���ادة ع��ل��ى ال�������س���رك���ات م���ن كافة 

اأو  كالت�سنيع  واالخت�سا�سات  االأحجام 
اأو النقل، وخالل  اأو التخزين  اخلدمة 
اأي مرحلة من مراحل االإنتاج اأو �سل�سلة 
االأمنية  االإدارة  تتوقف  وال  ال��ت��وري��د. 
ال�سهادة،  ه��ذه  على  ال��ت��وري��د  ل�سل�سلة 
لالمتثال  ال�سنوي  الر�سد  يتيح  حيث 
ومراقبة  واإدارة  بتقييم  اأع��م��ال��ن��ا  يف 
عند  املحتملة  وال��ت��ه��دي��دات  امل��خ��اط��ر 
ظهورها، ما يقلل املخاطر اإىل حدودها 

الدنيا يف خمتلف املجاالت.

عالمة جتارية حت�سل على لقب »�سوبربر�ندز« �سمن فعاليتها �ل�سنوية يف �الإمار�ت  64
وبهذا  املر�سحة.  للعالمات  للت�سويت 
“�سوبربراندز”  جمل�س  اأع�ساء  اختار 
جتارية  عالمة   2000 على  يزيد  م��ا 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  يف  ت��ع��م��ل 
ليتم  اإل���ك���رتوين،  ا�ستطالع  مب�ساعدة 
فيما بعد اختيار العالمات التي حققت 
العالمات  لقب  لتحمل  الدرجات  اأعلى 
وحت�سل  “�سوبربراندز”  اال�ستثنائية 
على امل�ستوى الفائق من التقدير الذي 
تتاأهل  فيما  املنظمة،  جمل�س  يقدمه 
للظهور يف كتاب �سوبر براندز االإمارات 
الذي يبز تاريخ واإجنازات كل من تلك 

العالمات.  
ال�سارمة  االإج�������راءات  ع��ن  ح��دي��ث��ه  يف 
التي حتكم عملية االختيار والت�سويت 
قال ال�سيد اإنغل�س: ميثل احل�سول على 
مكانة �سمن قائمة �سوبربراندز تكرمياً 
مرموقاً لكنه يف الوقت ذاته مهمة �ساقة، 
حيث يجب اأن حت�سل العالمة التجارية 
وخباء  املجل�س  اأع�ساء  ت�سويت  على 

•• الإمارات-الفجر: 

امل�ستقلة  الهيئة  ���س��وب��رب��ران��دز،  اأعلنت 
اأنها  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الم��ات  يف  املحكمة 
 64 لتكرمي  ال�سنوية  فعاليتها  �ستقيم 
يف  التجارية  العالمات  كاأقوى  عالمة 
 .2017 �سبتمب   17 ي���وم  االإم�����ارات 
كما تعلن العالمة املرموقة عن جائزة 
“اأف�سل عالمة خالل العام” املرتقبة، 
فيما تك�سف خالل الفعالية عن الن�سخة 
�سوبربراندز  كتاب  م��ن  ع�سرة  الثالثة 
م��وج��زة يف �سفحتني  ال��ذي يقدم ملحة 

عن كل عالمة حا�سلة على اللقب. 
فعالية  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر  وم�����ن 
بعامها  وال��ت��ي حت��ت��ف��ل  ���س��وب��رب��ران��دز، 
مبثابة  تعتب  اأ�سبحت  ع�سر،  ال��ث��ال��ث 
التجارية  للعالمات  االأو���س��ك��ار  ج��وائ��ز 

وال�سركات. 
ويف ح��دي��ث��ه ع��ن احل����دث امل��ن��ت��ظ��ر قال 
ال�سيد مايك اإنغل�س، مدير �سوبربراندز 

على  ك���ان  “لطاملا  االأو�����س����ط:  ال�����س��رق 
ب��ني مهمتني  امل��وازن��ة  الت�سويق  خ��باء 
تبدوان متعار�ستني: متييز عالماتهم 
حمورية  مكانة  ذات  وجعلها  التجارية 
احل�سول  اأن  يف  ���س��ك  وال  ف��ئ��ت��ه��ا.  يف 
على لقب �سوبربراند ي�ساعد يف تعزيز 
مكانة  اإل��ي��ه��ا  وي�سفي  ال��ع��الم��ة  مكانة 
امل�ستهلكني  ي��ط��م��ئ��ن  ف��ي��م��ا  م��رم��وق��ة 
اأف�سل  ي�����س��رتون  اأن��ه��م  اإىل  وامل���وردي���ن 
و�سهد  فئتها.  يف  التجارية  ال��ع��الم��ات 
ال��ع��ام احل���ايل ع����دداً غ��ري م�سبوق من 
التي  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الم���ات 
منها  ب��ران��دز،  �سوبر  مناف�سات  دخ��ل��ت 
االأ�سواق  دخلت  التي  االأ�سماء  من  عدد 
حديثاً باالإ�سافة اإىل نخبة من االأ�سماء 

العاملية ال�سهرية.
�سوبربراندز  جمل�س  و���س��ع  اأن  وب��ع��د 
قائمة العالمات التجارية املنتقاة بعناية 
بالغة، متت دعوة اأكر من 2،000 من 
كبار املدراء وخباء الت�سويق املدعوين 

الت�سويق الذين يدلون باأ�سواتهم عب 
ا�ستطالع اإلكرتوين. ويف نهاية املطاف 
حتوز العالمات التي حت�سد اأكب عدد 
“اأف�سل عالمة  لقب  على  النقاط  من 
يف  عنها  االإع����الن  ليتم  العام”  خ���الل 
الفعالية ال�سنوية املرتقبة. اما امل�ساركة 
على  فتقت�سر  ���س��وب��رب��ران��دز  ك��ت��اب  يف 
التي نقوم بدعوتها وت�ساهم  العالمات 
اإب����راز ن��ق��اط ق���وة امل��وؤ���س�����س��ة وتعزيز  يف 
يف  �سك  وال  التجارية.  عالمتها  قيمة 
حقيقياً  اح��ت��ف��اًء  �ستكون  الفعالية  اأن 
ب��ال��ع��دي��د م���ن ال���ع���الم���ات ال����ب����ارزة يف 

الدولة.
من  اأف���راداً  �سوبربراندز  جمل�س  ي�سم 
واالإمكانات  ال��ع��ري��ق��ة  اخل�����بات  ذوي 
اال�ستثنائية يف عامل االأعمال، يتمتعون 
واأ�ساليب  ب���االأ����س���واق  ���س��ام��ل��ة  مب��ع��رف��ة 
ال��ع��م��ل. وي��ع��ت��ب احل�����س��ول ع��ل��ى لقب 
و�سهادة  ه��ام��ة  م�سادقة  ���س��وب��رب��ران��دز 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ع��ل��ى مت��ي��ز  اأك���ي���دة 

واملوردين  واالإع��الم��ي��ني  العمالء  اأم��ام 
وامل�ستثمرين واملوظفني.  وت�سهد فعالية 
���س��وب��رب��ران��دز ح�����س��ور ن��خ��ب��ة جمتمع 
االإم���ارات  االأع��م��ال يف  وق���ادة  ال�سركات 
اإىل  كعادتها  لرتتقي  املتحدة،  العربية 
ك�  املرموقة  ومكانتها  العاملية  �سمعتها 

“اأو�سكار العالمات التجارية«. 
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العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1950  مدين  جزئي              
ال�سحي  جمهول حمل  �سلطان حممد علي حممد ه��الل  املدعي عليه / 1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت - جمموعة ات�ساالت 
- �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )68.486.44 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  9% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية  وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم 2017-1214 
نزاع مدين -  وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/9/17  ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/431  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- االإم��ارات العاملية لال�ستثمار �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/كانتابني ها�سموخ باتيل وميثله : حممد مرت�سى يعقوب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�سمي    ب��ره��ان  مرت�سى 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )690860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
ب�ساأن  االوىل  عليها  واملدعي  املبمة  وال�سراء  البيع  اتفاقية  ببطالن   - املحكمة 
املبنى  املقام عليها   )HOTEL( امل�سمى بامل�سروع  العقارية رقم )310(  الوحدة 
رقم )ا�س - ايه 2( الكائن يف جممع مدينة دبي الريا�سية.   وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2496    تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ويكا�س كومار كوتوال 2- كوتوال خلدمات رجال االعمال - 
وميثلها مديرها / ويكا�س كومار  كوتوال جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�سايف لتجارة الزيوت - ذ م م وميثله : احمد احلاج خادم بطي امليدور 
املهريي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن   دره��م   )1199135( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2406    تنفيذ جتاري  
�سعيد  �سركة علي  راج��ه��ف��ان ج��وب��االن ج��وب��االن 2-  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
للمكيفات املركزية - ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

مركز الطاقة ل�سناعة م�ستلزمات انظمة تكييف الهواء - ذ م م  وميثله : 
احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )161493( درهم  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2946  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة مال اهلل وكيوان اباذر للتجارة - ذ م م 2- كيوان 
اباذر ترابي نزاد  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ كامران عدالت به زاد   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  بالتعوي�س  م�سمول  دره��م(   135.000(
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء   املوافق  2017/10/3  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2835  جتاري جزئي              

م  م  ذ   - الكهروميكانيكية  لالعمال  امل�ستقبلية  ال�سورة  �سركة    -1  / عليه  املدعي   اىل 
امل��دع��ي/ �سركة اخلليج  ان  ب��رك��ات - جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا  2-ع��م��ر نا�سر جابر 
عليك  اأق��ام  قد    - ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  منى   : وميثله  خ  م  �س   - للتمويل 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره 
)162.249.3 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية  22.3% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�سة يوم االربعاء   املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1882  جتاري كلي               

التجارية  اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة  م  2-  ذ م  ت��داول مي - �س  اىل املدعي عليه / 1- 
- �س ذ م م  3-اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - �س ذ م م 4- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة 
ال��ت��ج��اري��ة - ���س ذ م م - ف��رع - جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �سارليز باناجا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها   مببلغ وقدره  رول��ون   قد 
والر�سوم  دره��م(   620461( االإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  اوم��ا  امريكي(  دوالر   168603.46(
بالنفاذ  و �سمول احلكم  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  وامل�ساريف  والفائدة  9% من 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2886  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نيو فالكون لل�سحن - �س ذ م م  2-منديب �سينغ  جمهويل حمل 
م  ذ  �س   - واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  �ستار  اأوجله  املدعي/  ان  مبا  االقامة 
الكبان    حممود  عبداملجيد  ريا�س   : وميثله  �سينغ  در�سان  �سينغ  جاجتار   / وميثلها  م 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
من  �سنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   123.178.05(
لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  تاريخ احلكم وحتى  املطالب من  املبلغ  اال�ستحقاق  تاريخ 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2859  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة البهاين ملواد البناء - �س ذ م م 2- ح�سيني بهاي فخر 
الدين  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ وميثله 
: منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   311.018.68( وق���دره  مببلغ  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية  21% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة    2017/10/5 املوافق   اخلمي�س  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1877  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممود زيدان حممد حممد  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ح�سانني ن�ساأت حممد �سلقامي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول 
املوافق   االرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/10/4
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2836  جتاري جزئي              

2-اف�سل  م  م  ن  ���س   - املكتبية  االدوات  ل��ت��ج��ارة  ب��ول  رد  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
بيليكوث بوزاكارا حممد م�سطفى جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج 
عليك  اأق��ام  قد    - ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  منى   : وميثله  خ  م  �س   - للتمويل 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره 
)189.053.20 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية  21% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�سيد/ ها�سم حممد عبداهلل النقي - اجلن�سية : االإم��ارات -  وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف اال�سم التجاري �سالون الفائز للحالقة وال�سادرة 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241266 ال�سادر 
را�سد  ال�سيد/  اىل  بخورفكان   االقت�سادية  التنمية  دائ��رة   1990/8/11 بتاريخ 
عبداهلل خلفان را�سد الرواي - اجلن�سية : االإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

  اال�شماء           
تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة باأن املدعوى /  �سلطان �سامل 
اب��ن��ه من  ال���س��م  االأول  امل��ق��ط��ع  غ��ري   ، ال�سحي  ل��ي��وي��وي   �سعيد 
)ماجد( اىل )مايد( ، ليكون ا�سمه بعد التغيري / مايد �سلطان 

�سامل ليويوي ال�سحي 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�س  اال�سهادات يف حمكمة  اق��ام ق�سم  تاريخ االع��الن  يوما من 

اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 عمرو ال�شعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6290   

املنذر :  بي ام دبليو البطحاء للتمويل -  �س م ح 
املنذر اليه : ريكاردو جاويرمانريقيوز 

قدره  وال��ب��ال��غ  ال�سيارة  ق��ر���س  مبلغ  ب��اق��ي  ب�����س��داد  نخطركم  موكلنا  ع��ن  بالنيابة 
)173.656.93( درهم مرت�سدة يف ذمتكم وم�ستحقة ال�سداد فيما يتعلق ب�سراء �سيارة 
x ال �سي اي �سبورت )بي ام دبليو( - لذا نكلفكم ب�سداد باقي مبلغ قر�س   6-501
ال�سيارة وقدره  173.656.93 درهم واالرب��اح املرت�سدة خالل �سبعة ايام واال �سوف 
ن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �سدكم مبا فيها ا�ستعادة ال�سيارة وبيعها 

باملزاد والتعوي�سات والفائدة مع ت�سمينكم  الر�سوم وامل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3061  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-ديكونكت انرتنا�سيونال �سولو�سنز �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/تريونافوكارا�سو مونيا بيالي قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )897( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3467  تنفيذ عمايل 

االقامة  التنظيف جمهول حمل  املنفذ �سده/1-يولي�سن خلدمات  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ا�سرف كوليات حمزه بوتيابورايل قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )31732(
مبلغ )2422( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3177  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  انرتنا�سيونال  �سده/1-بلوبيل�س  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيف اهلل احمد يار قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )11486( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1005( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3576  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  املدينة  �سده/1-طيف  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اعجاز حممد ا�سلم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )11675( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1038( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3106  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  �سينغ  ���س��ده/1-ران��زي��ت  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد خالد غالم ر�سول قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )40000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )620( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3484  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1-�ساه حممود للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد با�سط لبا�س خان قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)14149.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )1188( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2718  تنفيذ عمايل 

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ب��ان��و���س  ���س��ده/1-م��ط��ع��م ومقهى  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فيفيان البني لوكي البني لوكي قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )44400( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3286( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/397  ا�شكاالت جتارية
اىل امل�ست�سكل �سده:جون �سيتيزاتو ابراهام

جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�سكل:رميول �سرييل يلينجيكال

نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق:2017/9/17 ال�ساعة:08:30 
عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله  اال���س��ك��ال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �سي�سدر  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�سورها 

اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/378  تنفيذ عقاري 

حمل  جم��ه��ول  النابل�سي  ع�سام  ���س��ده/1-حم��م��د  املنفذ  اىل 
خلفان  خمي�س  حممد  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  االقامة 
اجلافلة وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي قررت 
حمكمة دبي االبتدائية العقارية بتاريخ:2017/8/29 اعالنكم 
لتنفيذ ما جاء باالئحة املعدلة خالل االجل القانوين لذلك. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3118  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1-�سيدلية املنارة رمال مول جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/لبنى حممد احمد حممود  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12444( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1091( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة    ر�سوم خلزينة  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2523  عمايل  جزئي 
االقامة  حمل  جمهول  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  للمقاوالت  طابا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/8/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/فارركي جيورج كوتاراتيلبارامبيل بالزام املدعى عليها باأن 
نقدا ما مل  او  العودة لوطنه عينا  وبتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )45800(  ت��وؤدي 
وامل�سروفات  وبالر�سوم  احلكم  هذا  تنفيذ  عند  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2351  عمايل  جزئي 
االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  م.د.م.�����س  دايناميك�س  هو�سبيتاليتي  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سو�سما رجينا ليلى فا�س بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
وقت  تكن  مل  م��ا  نقدا  قيمتها  او  موطنها  اىل  ال��ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )204446.80(
امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحقت  قد  التنفيذ 
واعفت املدعية من ن�سيبها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7752  عمايل  جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  امتياز للمقاوالت  املدعي عليه/1- �سركة وانكو  اىل 
مبا ان املدعي/مري كالم خان نور زمان خان قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
التايل:حكمت  التمهيدي  احل��ك��م  ب���ت���اري���خ:2017/9/10  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ورد  فيما  امل��دع��ي  با�ستجواب  امل��و���س��وع  يف  الف�سل  وقبل  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة 
احلكم  بهذا  النطق  واعتبت  جل�سة:2017/9/17  لذلك  وح��ددت  احلكم  هذا  با�سباب 
اعالنا للخ�سوم به وكلفت املدعي باعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي عن طريق 
الن�سر وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد 

املوافق:2017/9/17 ال�ساعة:08:30 �س يف مكتب القا�سي
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5753  عمايل جزئي
جمهول  الكهروميكانيكية  واخلدمات  مارين  تيك  1-�سكان   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  حمل االقامة مبا ان املدعي /�ساهيد مية قد 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)18654  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB174641872AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000( درهم 
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل������واف������ق:2017/9/27  االرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7584  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-علي وف�سان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /كهوكون �سيخ نفي�س الدين �سيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)26943 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175600247ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/9/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8012  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عائ�سة وحممد للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد اقبال علي ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)17200  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176070052AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/9/18  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5320  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سم�س ال�سفا ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد يا�سني حممد را�سد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)11660 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    mb173665368ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
القا�سي  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/9/17  لها جل�سة يوم االحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4460  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال تيك لتجارة االقم�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /حممد منري حممد �سديق قد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17318 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173809146AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق:2017/9/17 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7310  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سعيد تاج لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /وق��ار يون�س حممد يون�س قد 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)13800  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  mb175494519ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1000(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/9/20  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6146  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سن ديز لل�سياحة وال�سفر �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  طالب  موت�س�سني  /امالية  املدعي  ان  مبا 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)27317  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB174873398AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000( درهم 
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل������واف������ق:2017/9/27  االرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7206  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ه��ازور  1-�ساهيدا   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  االقامة مبا ان املدعي /رفيق احمد الل �ساه قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)18780 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB1174946496AE  وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/9/20 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5306  عمايل جزئي
االقامة  للعقارات جم��ه��ول حم��ل  ت��ي  او  ار  اي  1-ا����س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم  ابراهيم علي  باهلل  /املعتز  املدعي  ان  مبا 
وتذكرة  درهم(   22266( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
امل��ح��ام��اة رقم  ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
ال�سكوى:mb171864288ae  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�ساعة   2017/9/27
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7313  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جمهول  ال��ف��ن��ي��ة  ل��الع��م��ال  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ا���س��ب��ي�����س��ل �سكيل  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /امل��ت��وىل ف��خ��ري امل��ت��وىل غ���ازي ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   25360( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   1200( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    AE175473808MB:رقم
2017/9/19 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8094  عمايل جزئي
�سركت - فرع  ان�ساءات برتول توريزم تكريت ليمتد  املدعي عليه / 1-ماهيا  اىل 
�سيخ  حممد  /عبدالعزيز  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  اجنبية  �سركة 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ساحب  م��ريا 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  وقدرها )72690 
رقم ال�سكوى:MB176136553AE  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6389  عمايل جزئي

ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-فاين فود للتجارة 
املدعي /�سلطان م�سطفى علي ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   59867( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174815824AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6509  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-راوند تيبل بيتزا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ديبي 
ماي جفيالونار قامورا�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   18899( وق��دره��ا  عمالية 
  MB174893743AE:ال�سكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  وب���دل  وامل�����س��اري��ف 
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/9/20 امل���واف���ق  االرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ، مت تعديل الطلبات.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7599  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سكن جام للتجارة العامه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جي�سانا  تيام�سينج  جري�س  /لورين 
درهم   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)3974  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175652348AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/9/18  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5877  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد عرفان احمد حممد �سادق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��ودة مببلغ )2000(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)24891  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172700363AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8052  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سمرايز ماجد حممد اليا�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/جنمة املجرة للنقل البي العام �س.ذ.م.م وميثله:ا�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)7500 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172132271AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/9/18  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2612  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- اأبو حنيف حممد نعمان لتجارة املن�سوجات �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/قطب الدين عبدالر�سول بالزام املدعى عليها باأن 
او ما يقابلها  ع��ودة اىل وطنه عينا  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )32133( دره��م وتذكرة 
نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
املنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3470  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سده/1-مينات  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  حممود  �سفاقت  علي  التنفيذ/زي�سان  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1442( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )493( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2438  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���س��ده/1-خم��ت��ب دب��ي احل��دي��ث جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/احمد �سبحي ب�سمدجي وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  حممود قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )343461( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )16451( مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3282  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1-املحرتفون لالنظمة االمنية جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/روينا يوج فلوري�س حممود قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4826( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )642(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3332  تنفيذ عمايل 

جمهول  ���س.ذ.م.م  ال�سالمة  النظمة  احلياة  �سده/1-طريق  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  ام��ان��ات اهلل  التنفيذ/كرمي اهلل  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )834( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي – د.حممود علياء

�لثقافة  ن��دوة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ل�سويدي  �سقر  �سلطان  �سعادة  بح�سور 
و�لعلوم، و�سعادة علي عبيد �لهاملي نائب رئي�ش جمل�ش �إد�رة �لندوة، و �سعادة 
د. عي�سى �لب�ستكي رئي�ش جمل�ش �إد�رة نادي �الإمار�ت �لعلمي، مت �الإعالن  يف 
دبي  يف  و�لعلوم  �لثقافة  ندوة  مقر  يف  �م�ش  يوم  عقد  �لذي  �ل�سحفي  �ملوؤمتر 
و�لذكاء �ال�سطناعي،  للروبوت  �لعربي �خلام�ش  �ملوؤمتر  عن موعد وفعاليات 
و�لذي يقام حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي �لتنفيذي، وتنظيم نادي �الإمار�ت �لعلمي يف ندوة 

�لثقافة و�لعلوم بالتعاون مع �جلمعية �لعربية للروبوت.

ورحب ال�سويدي باحل�سور واأكد على دور دولة االإمارات الداعم 
للتطور العلمي ومبادرتها الدائمة لتبني كل ما ي�سهم يف التقدم 
الدولة  احت�سان  ويتمثل ذلك يف  والتقنية.  الب�سرية  والتنمية 
ومنهم  والفكرية  العلمية  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  م��ن  للكثري 
االإمارات  دول��ة  االأوىل يف  ال��ذي مت تنظيمه للمرة  املوؤمتر  هذا 
العربية املتحدة الراغبة دائمة يف االأخذ بزمام االأمور يف كافة 

امل�سروعات واملبادرات العلمية.
اأبوظبي، وهذا  "متحف اللوفر" يف  اإفتتاح  اأيام قليلة مت  ومنذ 
نهج القيادة احلكيمة يف دعم واحت�سان كل ما هو مفيد ونافع 
يف كافة املناحي العلمية والثقافية واالإبداعية، فدولة االإمارات 

�سباقة دائماً لرفعة االإن�سان واالحتفاء به.
دعم  يف  �ساهموا  ال���ذي  ال��رع��اة  جميع  ن�سكر  ال�����س��دد  ه��ذا  ويف 
املوؤمتر دعماً ا�سرتاتيجياً وتقنياً وفنياً، كذلك االإعالم ال�سريك 

الويف يف كافة فعاليات واأن�سطة ندوة الثقافة والعلوم.
واأ�ساف على عبيد الهاملي باأن املوؤمتر لن ينجح اإال بدعم كافة 
املن�سات االإعالمية خا�سة واأنه املوؤمتر االأول يف الدولة وهناك 
توجه عام لتفعيل ا�ستخدام الروبوت يف خمتلف املوؤ�س�سات �سواء 

التعليمية اأو ال�سحية وغريها.
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  باأن  الهاملي  واأ�ساف 
رئي�س  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اإم����ارة دب���ي م��ق��ول��ة حم��ف��زة لالهتمام  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
بامل�ستقبل وهي "امل�ستقبل يبداأ اليوم ولي�س غداً"، وهذا النهج 
هي  االإم���ارات  فدولة  الفعاليات،  جميع  يف  الدولة  عليه  ت�سري 
الدولة الوحيدة يف عاملنا العربي التي لديها موؤ�س�سة للم�ستقبل 
يف  ال��زخ��م  ه��ذا  مواكبة  علينا  يفر�س  م��ا  للم�ستقبل،  ومتحف 

االإهتمام بامل�ستقبل.
يكن  تاأ�سي�سها مل  الثقافة منذ  ن��دوة  اهتمام  اأن  الهاملي  واأك��د 
ف��ق��ط ب��ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري ول��ك��ن��ه رك���ز ع��ل��ى االأن�سطة 
الثقافة  ن��دوة  ت�سميتها  ج��اءت  هنا  وم��ن  العلمية،  والفعاليات 
وال��ع��ل��وم، ورك���زت على االإه��ت��م��ام بالن�سء م��ن خ��الل ال���دورات 

والور�س العلمية.
 – التنظيم  ه��م:  ث��الث  املوؤمتر يعتمد على عنا�سر  واأن جن��اح 
وال��دع��م وال��رع��اي��ة – واحل�����س��ور االإع��الم��ي ال���ذي ي��رك��ز على 

االإهتمام بالعمل.
اأ�سوة بقيادتها احلكيمة  اأنه  الب�ستكي  ويف كلمته قال د. عي�سى 
املتمثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
"حفظه اهلل"، واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  الدولة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة،  نهيان ويل عهد 
دولة  امل��وؤ���س�����س��ات احلكومية يف جعل  ت��وج��ه��ات  م��ن  وان��ط��الق��اً 
اأرت��اأت ندوة الثقافة والعلوم  اأذك��ى املدن العاملية،  االإم��ارات من 
اإ�ست�سافة هذا املوؤمتر الذي  من خالل نادي االإم��ارات العلمي 
اأك��ت��وب��ر، وال���ذي تخ�س�س فيه   5 –  1 ال��ف��رتة م��ن  �سيعقد يف 
الفرتة من 1 – 2 اأكتوبر للور�س العلمية، ومن 2 – 5 اأكتوبر 

للمحا�سرات واملعار�س.

ومتثلت �أهد�ف �ملوؤمتر يف:
- ن�سر الوعي املعريف بعلم الروبوت والذكاء اال�سطناعي ودوره 

يف التقدم العلمي والتكنولوجي.
- تبادل اخلبات العربية والعاملية يف جمال الروبوت والذكاء 

اال�سطناعي وكيفية اال�ستفادة منه.
الروبوت  الناجحة يف جمال  العاملية  التجارب  االط��الع على   -

وا�ستخدامه يف احلياة العلمية.
اأنظمة  بع�س  بالتعامل مع  مهارات عملية  امل�ساركني  اإك�ساب   -

الروبوت.
- تكوين �سبكة عالقات بني املهتمني يف جمال الروبوت والذكاء 

اال�سطناعي يف الدول العربية 
املبادرات  وت�سجيع  م�سرتكة  م�ساريع  تنفيذ  اإمكانية  بحث    -

العربية يف هذا املجال.
يف  واالبتكارات  لالإبداعات  حا�سنة  بيئة  توفري  نحو  ال�سعي   -
ال��روب��وت وال��ذك��اء اال�سطناعي وت��ق��دمي من��اذج عربية  جم��ال 

مميزة يف هذا املجال. 
وتت�سمن الفعاليات:

الروبوت  علوم  يف  وحمكمة  متخ�س�سة  بحثية  علمية  اأوراق   -
والذكاء اال�سطناعي ح�سب حماور املوؤمتر املعتمدة.

الروبوت  جم��ال  يف  رئي�سيني  متحدثني  خم�سة  ا�ست�سافة   -
والذكاء اال�سطناعي.

علوم  يف  متخ�س�سة  علمية  اأب���ح���اث  ع��ن  علمية  مل�سقات   -
الروبوت والذكاء اال�سطناعي ح�سب حماور املوؤمتر املعتمدة.

- ور������س ع��م��ل��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم����ال ال����روب����وت وال���ذك���اء 
اال�سطناعي.

- معر�س علمي م�ساحب للموؤمتر مب�ساركة �سركات وموؤ�س�سات 
ذات العالقة.

- لقاءات علمية وجل�سات حواريه ملتخ�س�سني وعلماء وخباء 
يف جمال الروبوت والذكاء اال�سطناعي. 

- عرو�س لتجارب عربية متميزة يف جمال الروبوت.
كما يحتوي املوؤمتر على العديد من الور�س العلمية وهي:

الروبوت. مل�سابقات  معتمد  حكم  اإعداد  ور�سة   .1
متقدم. روبوت  مدرب  اإعداد  ور�سة   .2

.)STEM( معلم  اإعداد  ور�سة   .3
 LEGO 4. ور�سة تطبيقات الهاتف الذكي للتحكم بروبوت

.EV3
وتركز حماور املوؤمتر على:

التعليم. يف  اال�سطناعي  والذكاء  الروبوت  ا�ستخدام   .1
ال�سناعة. يف  اال�سطناعي  والذكاء  الروبوت  ا�ستخدام   .2

الطب. يف  اال�سطناعي  والذكاء  الروبوت  ا�ستخدام   .3
وال���ذك���اء  ال����روب����وت  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات   .4

اال�سطناعي.
وال����ذك����اء  ال�����روب�����وت  جم�����ال  يف  رائ�������دة  ع���رب���ي���ة  جت������ارب   .5

اال�سطناعي.
امل�ستقبل. يف  الروبوت  وظائف   .6

االإن�سانية. واخلدمات  الروبوت   .7
ب�سرية. ب�سفات  الروبوتات   .8

ي�ست�سيف املوؤمتر خم�سة من كبار املتحدثني يف جمال الروبوت 
والذكاء اال�سطناعي باملوؤمتر وهم:

والروبوتات  االإن�سانية  التكنولوجيا  يف  خبري  ماير،  باترك  د. 
الرقمية 

�سمارت  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الظاهري،  �سعيد خلفان  د. 
ورلد

اأ���س��ت��اذ م�سارك – روب��وت��ات واأن��ظ��م��ة ذكية  د.حم��م��د ج����رادات، 
باجلامعة االأمريكية بال�سارقة

االإن�سان  ب��ني  "التفاعل  يف  الباحثني  كبري  ب��دي��وي،  حممد  د. 
"فراونهوفر  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  يف  ال�سناعية”  وال���روب���وت���ات 

" باأملانيا  IWU
د. راج ميدهيفن، خبري يف هند�سة االأنظمة والروبوتات الذكية
تعاونهم ودعمهم  اأب��دوا  والذين  للموؤمتر  الراعية  اأما اجلهات 
تنتهجها  التي  العلمية  التنمية  م�سرية  يف  للم�ساهمة  الكامل 

دولة االإمارات.
ال�سركاء اال�سرتاتيجيون وهم: 

-تعاونية  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  -هيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن  االحت��اد- جائزة حمدان 

املتميز- بلدية دبي- 
�سركة اآت الب -فيك�س للروبوتات التعليمية

و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  االإدارة  للموؤمتر  الف�سي  وال��راع��ي 
االأجانب.

اأما الراعي التقني الرئي�سي: �سركة اآفاق املجد، القيادة العامة 
ل�سرطة دبي، مركز حممد بن را�سد للف�ساء، جمعية مهند�سي 

الكهرباء واالإلكرتونيات.
امل��وؤمت��ر من  دع��م  االأك��ادمي��ي ح�سوره يف  والعمل  للعلم  وك���ان 

خالل الرعاية الفنية واملتمثل يف:
جامعة دبي ، جامعة ال�سارقة ، اجلامعة االأمريكية بال�سارقة.

كلمة  افتتح  حيث  امل��وؤمت��ر  يف  ال��ق��وي  ح�سورهم  للرعاة  وك���ان 
الرعاة منى الفال�سي من بلدية دبي وقالت: اإن م�ساركة بلدية 
دبي يف املوؤمتر العربي اخلام�س للروبوت والذكاء اال�سطناعي 
روؤي��ة �ساحب  مع  ان�سجاماً  ياأتي  للموؤمتر  ا�سرتاتيجي  كراعي 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
االإم���ارات  روؤي���ة  اإط���ار  يف  املجتمعية،  امل�سوؤولية  مفهوم  تعزيز 
اأف�سل  اأن تكون دولة االإمارات �سمن  اإىل  2021 التي تهدف 
ومتما�سكاً،  االإم��ارات متالحماً  يكون جمتمع  واأن  العامل،  دول 

يتبنى قيماً اإن�سانية م�سرتكة، ويقوم على ركيزة قوامها ال�سباب 
واالأ�سر واملجتمعات املتالحمة.

والت�سويق  ال�سعادة  اإدارة  مدير  الب�ستكي  �سهيل  ال�سيد  وق��ال 
اأهداف  �سلب  م��ن  نابع  امل��وؤمت��ر  دع��م  "اإن  االحت���اد  تعاونية  يف 
تعاونية االحتاد الرامية لدعم موؤ�س�سات املجتمع التي حتر�س 
ون�سر  ورف��ع��ت��ه  املجتمع  ت��ط��ور  يف  ت�سهم  فعاليات  تنفيذ  على 
العليا  االإدارة  روؤي��ة  مع  ذل��ك  يتوافق  كما  اف���راده،  بني  املعرفة 
وتقدم  الر�سيدة،  القيادة  من  روؤيتها  ت�ستمد  التي  للتعاونية 
تعاونية االحتاد دعماً كبرياً لتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية، ودعم 
القطاعات احليوية يف اإمارة دبي وبرامج م�ساهميها، اإىل جانب 
نحو  خ�س�ست  حيث  فيها،  تعمل  التي  املنطقة  �سوؤون  حت�سني 
200 مليون درهم لدعم تلك القطاعات خالل عامي 2016 

و2017.
املرا�سدة  خلفان  ال�سيد  قال  والتعليم  الرتبية  وزارة  كلمة  ويف 
بالوزارة  االأن�سطة  الرعاية  بقطاع  املهارات  تطوير  اإدارة  مدير 
امليدان الرتبوي  ال���وزارة بتجهيز  ب��ادرت   2009 اأن��ه منذ ع��ام 
مهارات  تطوير  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  ال��روب��وت  بحقائب  ب��ال��دول��ة 
الروبوت،  جمال  بينها  ومن  التكنولوجية  املجاالت  يف  الطلبة 
والعاملي  الوطني  امل�ستوي  على  القائمة  الدرا�سات  خالل  ومن 
د�سنت الوزارة اأندية متخ�س�سة يف جمال الروبوت تتوافق مع 
روؤية املدر�سة االإماراتية يف ا�ست�سراف م�ستقبل االبداع واالبتكار 
يف قطاع التعليم من خالل ا�ستحداث 75 خمتب روبوت على 

م�ستوي مدار�س الوزارة وعدد 3 خمتبات ت�سنيع الرقمي.
حمد  الدكتور  ق��ال  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  كلمة  ويف 
اأنه يتم الرتكيز على دعم  اأول يف املركز  اأحمد املرزوقي خبري 
التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  االأب���ح���اث  يف  ال��ف�����س��اء  ع��ل��وم  وت�سجيع 
على  واملجتمع  ال�سباب  ت�سجيع  على  يعمل  وبالتايل  املتطورة، 
تبني ثقافة االإبتكار واال�ستك�ساف وامل�ساعدة لظهور جيل جديد 

من العلماء والباحثني.
واأكد على اأن اأهم اخلطوات لتحقيق هذه االأهداف العمل على 
تطوير م�ساريع متقدمة يف جمال الف�ساء واال�ستك�ساف منها 

م�سبار االأمل وخليفة �سات.
ويف كلمة االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب ذكر املالزم 
امل��ه��ن��د���س غ���امن اإب���راه���ي���م حم��م��ود رئ��ي�����س ق�����س��م االب��ت��ك��ار اأن 
للروبوت  اخلام�س  العربي  امل��وؤمت��ر  رعاية  يف  االإدارة  م�ساركة 
والذكاء اال�سطناعي تاأتي بهدف ن�سر ثقافة االإبداع واالبتكار 
والوعي بعلم الروبوت والذكاء اال�سطناعي واأهميته يف تطوير 
الروبوت  علم  ا�ستخدام  مت  وق��د  العلمي.  وال��ت��ق��دم  اخل��دم��ات 
والذكاء اال�سطناعي يف االإدارة العامة من خالل جتارب ناجحة 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سعادة  وروب��وت  الذكية  البوابات  م�سروع  مثل 
ودائ��م عن طريق  ب�سكل كبري  ت�ستخدم  اأخ��رى كثرية  م�ساريع 
علم  ي�ستخدم  كما  العامة.  االإدارة  يف  اخل��دم��ة  تقدمي  منافذ 
الروبوت يف مركز االبداع واالبتكار الأغرا�س التدريب وتنمية 
اجلامعات  ل��ط��الب  وك��ذل��ك  واأب���ن���اءه���م،  للموظفني  امل���ه���ارات 

والكليات و�سركاء االإدارة العامة.
ويف كلمة د. فاطمة طاهر نائب رئي�س معهد مهند�سي الكهرباء 
واالإلكرتونيات فرع دولة االإمارات الذي تاأ�س�س يف عام 1987 
املنظمات  اأك��ب  من  تعتب  والتي  االأم  اجلمعية  من  ج��زء  وه��و 
اأكدت  واالإل��ك��رتون��ي��ة،  الكهربائية  الهند�سة  جم��ال  يف  العاملية 
االزده����ار  وراء  ال�سعي  يف  تتلخ�س  اجلمعية  روؤي����ة  اأن  ط��اه��ر 
العاملي من خالل تعزيز االبتكار التكنولوجي، متكني االأع�ساء 
جميع  يف  للمهند�سني  اجتماعية  من�سة  وتوفري  وظائفهم،  يف 

اأنحاء العامل.
خالل  م��ن  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اإىل  ال��و���س��ول  يف  مهمتهم  وتتمحور 
ا�ستحداث، تطوير، وتقا�سم املعرفة حول التقنيات الكهربائية 
واالإلكرتونية، والعلوم ب�سفة عامة. يتم حتقيق هذه املهمة من 
وور�س  املوؤمترات  واإقامة  العلمية  واملجالت  الكتب  ن�سر  خالل 

العمل العلمية.
وختم اللقاء بكلمة، �سنتل كوجان مدير عام �سركة اتالب وهي 
تعتمد  التي  التكنولوجية  التعليمية  احللول  يف  رائ��دة  �سركة 
مبداأ التعلم عن طرق العمل اليدوي، حيث تقوم بتزويد حلول 
والع�سرين  الواحد  القرن  واملعرفة يف  التعليم  احتياجات  تلبي 
املعاهد  الكليات،  اجل��ام��ع��ات،  فيها  مب��ا  التعليمية  للموؤ�س�سات 

املهنية، املدار�س، وال�سناعات النفطية والغازية.

�ملوؤمتر �لعربي �خلام�س للروبوت و�لذكاء �ال�سطناعي ينعقد يف �لثاين من �أكتوبر �ملقبل

�سمم علماء لعبة كمبيوتر بطريقة الواقع االفرتا�سي كجزء من اأكب جتربة 
بحثية عن مر�س اخلرف يف العامل.

وتختب اللعبة قدرات ال�سخ�س على التنقل، وهي اأوىل القدرات التي ت�سعف 
لدى االأ�سخا�س الذين ي�سابون باخلرف.

وجذب التطبيق االأ�سلي على االأجهزة الذكية ثالثة ماليني العب، لكن هذه 
اخلطوة نحو الواقع االفرتا�سي �ست�سمح للعلماء بدرا�سة وفح�س مزيد من 

التفا�سيل.
وتقول موؤ�س�سة اأبحاث الزهامير باململكة املتحدة اإن الهدف هو اإيجاد طريقة 

جديدة لت�سخي�س املر�س.
هريو  "�سي  اأو  البحر"  ب��ط��ل  ع��ن  "ابحث  لعبة  خ���الل  ال�سخ�س  وي��خ��و���س 

كوي�ست" مغامرة بحرية الإنقاذ الذكريات املفقودة لبحار م�سن.
ب��ق��ارب ح���ول ج���زر �سحراوية  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  وي��ب��ح��ر ال��الع��ب ع��ب �سا�سة 

وحميطات جليدية.

بينما  االإب��ح��ار،  على  وق��درت��ه  باالجتاهات،  الالعب  اإح�سا�س  اللعبة  وت�سجل 
ي�سري يف طريقه عب م�ستويات خمتلفة.

اأن ي�سق طريقه عب ممرات مائية،  وُيطلب من الالعب يف بع�س امل�ستويات 
ويطلق كرات من اللهب نحو املقر الرئي�سي.

وال تعد "ابحث عن بطل البحر" جمرد لعبة، اإذ يجري جتميع كمية كبرية 
بل علماء االأع�ساب. من البيانات، التي تخ�سع لتقييم من قمِ

وعمل ماك�س �سكوت-�سليد، من �سركة غليت�سرز لتطوير األعاب الكمبيوتر، مع 
علماء اأبحاث يف جامعة كلية لندن واملعهد الفيدرايل ال�سوي�سري للتكنولوجيا 

يف زيوريخ.
وقال ل� بي بي �سي: "من املثري لالهتمام اأن نحاول حتويل �سيء عادة ما يكون 
ممال للغاية، ويحدث يف املختبات، اإىل �سيء ممتع قدر االإمكان ويحدث يف 

اأي مكان."
من  ث��راء  االأك���ر  املجموعة  ه��ذه  اإن�ساء  ه��ي  لنا  بالن�سبة  "القيمة  واأ���س��اف: 

ب�  اأكر  بيانات  جمع  على  االفرتا�سي  الواقع  ن�سخة  �ساعدتنا  وقد  البيانات، 
." مرة   15

وُقدمت نتائج التجربة للمرة االأوىل يف موؤمتر علم االأع�ساب عام 2016.
وت�سري بيانات التجربة اإىل اأن ال�سعور باالجتاهات يقل با�ستمرار بعد �سنوات 

املراهقة.
اأف�سل بقدر  اإح�سا�س باالجتاهات  اأن الرجال لديهم  اأي�سا  واأظهرت الدرا�سة 
قليل من الن�ساء، واأن الدول اال�سكندنافية تتفوق على بقية دول العامل، اإال اأن 

ال�سبب وراء ذلك لي�س وا�سحا حتى االآن.
الفيدرايل  املعهد  يف  املعرفية  العلوم  ق�سم  رئي�س  هيل�سر،  كري�ستوف  وق��ال 
ال�سوي�سري للتكنولوجيا: "مل يجمع اأي م�سروع يف اأي وقت م�سى بيانات من 

ثالثة ماليني �سخ�س من تفاعالت حقيقية بهذا العمق."
واأ�ساف: "هذا ي�سمح لنا باأن نقوم بعدد من التحليالت مل يكن مبقدرونا اأن 

نقوم بها من خالل الدرا�سات التقليدية".

اأن  املتوقع  وم��ن  املتحدة،  اململكة  اخل��رف يف  �سخ�س من  األ��ف   850 ويعاين 
ي�سل هذا الرقم اإىل مليونني بحلول عام 2051.

م��ن عقد من  ب��اأك��ر  ب��ه  ال�سخ�س  اإ�سابة  بعد  اإال  امل��ر���س  اأع��را���س  وال تظهر 
الزمان.

"ما  املتحدة:  باململكة  الزهامير  اأبحاث  موؤ�س�سة  من  رينولدز،  ديفيد  وق��ال 
نريده حقا هو حتديد االأ�سخا�س امل�سابني باخلرف قبل 10 اأو 15 عاما مما 

نقوم به يف الوقت الراهن."
بها،  ننتقل  التي  الكيفية  البحر، وفهم  ابحث عن بطل  "لعبة مثل  واأ�ساف: 

�سوف ت�ساعدنا على الو�سول اإىل ذلك الت�سخي�س املبكر".
املتفق  االإ�سابة باخلرف. لكن من  اأو تبطئ  اأن متنع  اأدوي��ة ميكن  وال توجد 
عليه على نطاق وا�سع اأن اأي عالج يف امل�ستقبل لن يعمل اإال اإذا متكن االأطباء 
من اإعطائه للمر�سى قبل ظهور االأعرا�س بوقت طويل، وتلف الدماغ ب�سكل 

ال رجعة فيه.

لعبة و�قع �فرت��سي ت�سخ�س مر�س �خلرف
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�ساحبة عزمية تتجّلى بو�سوح خالل جتارب �الأد�ء

زوي كاز�ن.. تتقّدم يف م�سريتها باأ�سلوب علمي مدرو�س
جتمع يف �سخ�سها �سهولة يف �لتعاطي مع هوليوود ومع �مل�سائل �الأكادميية

خالل  �سنة   15 نحو  بعد  مندل  ب��اري  املنتج  ك���ازان  زوي  التقت  عندما 
جل�سة اختيار ممثلي الفيلم اجلديد The Big Sick، اأنرّبته. تخب: 

)�ساألته: اأين كتاب بلوم؟. مل يعده قط(.
لكن مندل يقول العك�س: )اأعدته. اإال اأن تلك احلادثة بدت يل قدمية 

جداً(.
جتمع كازان يف �سخ�سها �سهولة يف التعاطي مع هوليوود ومع امل�سائل 
يف  بها  ُي�ستهان  ال  كقوة  بروزها  وُيعتب  �سواء.  حد  على  االأكادميية 
اإليزابيث  امللكة  عهد  من  ماأ�ساة  بقدر  حمتماً  اأم���راً  االأف���الم  ع��امل 

ومفاجئاً بقدر ق�سيدة مقفاة.
التمثيل.  ك��ازان تبداًل كبرياً يف حياتها بدخولها عامل  ق  مل حتقرّ
عائلة  �سليلة  مونيكا،  �سانتا  يف  ت��رع��رع��ت  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ة،  ف��ه��ذه 
ُر�سحا جلوائز  وكاتبني  ابنة خمرجني  فهي  بامتياز،  �سينمائية 
اأو�سكار، نيكوال كازان )Reversal of Fortune( وروبن 
 The Curious Case of Benjamin( سويكورد�

كازان. اإيليا  الكبري  املخرج  وجدها   ،)Button
ح�سلت كازان على دورها ال�سينمائي االأول يف التا�سعة ع�سرة 

من عمرها. 
واأم�ست ع�سرينياتها يف العمل يف نحو 12 فيلماً م�ستقاًل 
لتنهي هذا العقد بدور دينيز ثيبودو القلقة وال�ساذجة يف 
م�سل�سل �سبكة HBO Olive Kitteridge(، علماً 

باأن هذا الدور ُر�سح جلائزة اإميي.
 ومع بلوغها اليوم الثالثة والثالثني من عمرها، حتظى 
الذي   ،Sick يف  ناجنياين  كميل  اإىل جانب  ب��دور مميز 
ال�����س��ي��ف، حم��ق��ق��اً جناحاً  ي��ب��دو م��ف��اج��اأة  م��ا  ع��ل��ى  ل  �سي�سكرّ

كبرياً.
اأباتو  اأنتجها  ال��ت��ي  ال��روم��ان�����س��ي��ة،  الفكاهية  ال��درام��ا  ه��ذه  ت���دور 
واأخ��رج��ه��ا م��اي��ك��ل ���س��وال��رت، ح���ول ن�����س��ال م��ق��دم ع��رو���س فكاهية 
من  زميلته  حب  يف  يقع  باك�ستانية  اأ���س��ول  من  ر  متحدِّ اأم��ريك��ي 
عائلته  برف�س  ي�سطدم  م��ا  ���س��رع��ان  اأن���ه  اإال  اإمي��ي��ل��ي،  �سيكاغو 

ومبر�سها اخلطري.
 توؤدي كازان هذا الدور بنمط حلو من دون مغاالة يف امل�ساعر، 
فتنجح يف التاأثري بقوة يف الفيلم، مع اأنها مت�سي اأكب جزء 

منه يف غيبوبة.
م يف م�����س��ريت��ه��ا ب��اأ���س��ل��وب علمي  ل��ك��ن ه���ذه امل��م��ث��ل��ة ت��ت��ق��درّ
مدرو�س قلما نراه لدى ممثلة وقفت اإىل جانب جيم�س 
ف��ران��ك��و. ف��ل��م ت��ك��ت��فمِ ك����ازان ب��ال��ت��ه��ام اأع���م���ال �ستوبارد 
اأنك مل  اأخبتها  اإذا  اأي�ساً  ُتفاجاأ  اأنها  اإال  و�ستاينبك، 

تقراأ هذه املوؤلفات.
ي�سمرّ  ال���ذي  �ستاينبك  متحف  )ق�����س��دُت  ت��ذك��ر: 
 Travels With ك��ت��ب  ح��ي��ث  م��ق��ط��ورت��ه 
Charley )اأ�سفار مع �ساريل(. طالعَت هذا 
املقطورة  تلك  احتوت  األي�س كذلك؟  الكتاب، 
ال�سغرية:  امل�ساحة  تلك  ت�سعه  ما  كل  على 
اآلته الكاتبة واملو�سع الذي 
فيه  يقلي  ك���ان 
ال������ب������ي�������������س. 
اأح���������ب���������ب���������ت 
الفكرة  ه���ذه 
ل  يتحورّ ح���ني 
اإىل  وامل��ف��ي��د  الب�سيط 

م�سدر رفاهي(.

كانت كازان جتوب متحف )كوبر هويت لت�ساميم �سميث�سونيان( يف اجلهة 
ال�سرقية العلوية من مانهاتن، بعدما قدمت من م�سكنها يف بروكلني الذي 
تقطنه مع حبيبها املمثل بول دانو، الذي جتمعها به عالقة منذ زمن. يف 
دراما  ك��ازان:  كتبتها  لينكولن م�سرحية جديدة  م مركز  �سيقدرّ اخلريف، 
االنفجار(.  )بعد   After the Blast بعنوان  ال��زواج  عن  م�ستقبلية 

وكانت كازان تبحث يف املتحف عن اأفكار للت�سميم.
واأجهزة  ال��ع��الج،  ة  واأَ���س��ررّ ت��اأم��ل اجل��داري��ات،  �ساعات يف  ك���ازان  اأم�ست 

تدر�س  اأن  حت��اول  كانت  التحف.  من  وجمموعة  القدمية،  ال��رادي��و 
80 �سنة من  Blast ما�سيها بعد نحو  كيف �ستتذكر �سخ�سيات 

اليوم.
اأن  اإعالناً يف قطار االأنفاق عن املتحف، وفكرت يف  تقول: )�ساهدُت 

قوة  االأ���س��ي��اء  تكت�سب  عندما  يحدث  م��اذا  لالهتمام.  مثرية  زي��ارت��ه 
رمزية؟(.

جاذبية كامنة
برنامج  والداها  اأم�ست طفولتها وحيدًة. فقد قاي�س  اأنها  ك��ازان  تخب 
املنزل،  املنظمة يف  االأوق��ات غري  بفي�س من  احلافل  وي�ست�سايد  عائالت 

حيث �سجَعا زوي و�سقيقتها على االنغما�س يف اأحالم اليقظة.
تو�سح: )كنت اأحياناً الولد الوحيد الذي يرفع يده يف ال�سف. كنت اأنزعج 
ر: مَل ال يعربون عن اهتمام اأكب؟. علرّقت اأهمية كبرية  من رفاقي واأفكرّ

.) �سيرّ على الفوز مبحبة مدررّ
تفتحت حياة كازان االجتماعية يف جامعة يال، حيث عرت على جمموعة 
ليال  نيويورك  يف  امل�سرحية  املخرجة  ت��روي  اأمثالها.  الكتب  حمبي  من 

�ستخرج  ال��ت��ي  امل��ق��رب��ة  و�سديقتها  اجل��ام��ع��ة  يف  زميلتها  ن��وج��ي��ب��اور، 
التقيت فيها زوي. حتى يف  اأول مرة  )اأذكر   :After the Blast

وال�سطحية.  التفاهة  عن  البعد  كل  بعيدة  كانت  الع�سرين،  �سنتها 
د كازان: )اأكون اأحياناً �سخ�ساً جاداً  متتعت بجاذبية كامنة(. وتوؤكِّ

جداً لالأ�سف(.
ل االأغبياء ب�سرور(. يقول �سوالرت اإن كازان )ال تتحمَّ

 لكن هذا الو�سف ولرّد احلرية لديها، اإذ راحت تت�ساءل: )اأحاول اأن اأفهم 
بل حقيقة  اأق�سد رمبا ال يكون هذا قواًل ماأثوراً  ما عناه مايكل بذلك. 

م�سلرّم بها(.

عزم وا�سح
ل م�سرحية Things We Want من  ينوه اإيثان هوك، الذي ت�سكرّ
اإخراجه اأحد اأعمال كازان امل�سرحية، بعزمها الذي جتلرّى بو�سوح خالل 

جتارب االأداء،
القاتل،  ذهنية  عن  بتعليقاتها  امل�سرحية  تفكرّك  وراح��ت  )اأت��ت  وي��ق��ول:   

ر: هذه �سابة جادة جداً(. فاقرتبت منها واأنا اأفكرّ
د ناجنياين اأن قوتها ظهرت حتى يف حالة الالوعي التي كانت فيها.  يوؤكِّ
امل�ست�سفى حني  امل�ساهد يف  الهاتف: )يف تلك  ر يف درد�سة معه عب  يتذكرّ
اآالت  اإىل  زوي  و���س��ل  اإىل  ا�سطررنا  ب��االأ���س��الك،  مت�سلة  اإمييلي  ك��ان��ت 

حقيقية يف موقع الت�سوير.
 كنت اأدخل غرفة امل�ست�سفى واأوؤدي امل�سهد، وكنت اأالحظ على ال�سا�سة اأن 
اأنت ممثلة بارعة بيولوجياً  نب�س قلبها يرتفع، ما دفعني اإىل التفكري: 

اأي�ساً(.
تعك�س كازان �سورة خمتلفة عن نف�سها يف Sick، موؤديًة دور اإمييلي مبرح 

وخفة يتناق�سان مع اأدوارها ال�سابقة التي تطلرّبت كثرياً من الدر�س.
الدراما  يف  تعك�سها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  االأدوار:  تلك  على  دل��ي��ل  اأول  اإل��ي��ك   
عام  دان��و  م��ع  كتبتها  التي   ،Ruby Sparks العميقة  الرومان�سية 

.2012

د دور دي كابريو يج�سِّ
 ليوناردو د�فن�سي

واف�����ق ال��ن��ج��م االأم���ريك���ي 
ال�������س���ه���ري ل����ي����ون����اردو دي 
جت�سيد  ع����ل����ى  ك����اب����ري����و 
االأ�سطوري  ال��ر���س��ام  دور 
ال�سهري ليوناردو دافن�سي، 
يف فيلم جديد، يتحدث عن 
�سيتم  حيث  الر�سام،  حياة 
على  ب��ن��اء  الفيلم  ت�سوير 
االأمريكي  ال��ك��ات��ب  رواي����ة 
وول����رت اإي��زي��ك�����س��ون، ومن 
اأكتوبر  يف  ن�سرها  املتوقع 
ن�سرته  مل��ا  امل��ق��ب��ل. ووف��ق��ا 
ت���ق���اري���ر اإع����الم����ي����ة، ف����اإن 
دور  ميثل  ل��ن  كابريو  دي 
فقط،  الفيلم  يف  البطولة 
اإنتاجه  يف  �سي�سارك  لكنه 

اأي�سا.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، يكون 
ل����ي����ون����اردو حقق  ال���ن���ج���م 
اأمنية والدته، حيث ذكرت 
ابنها  �سمت  اأنها  ذلك  قبل 
على ا�سم الر�سام ال�سهري، 

الإعجابها الكبري به.

بينك �سعيدة بنجاح �أغنيتها 
)What About US(

�ساحة  اإىل  التي عادت من جديد  بينك،  ال�سهرية  االأمريكية  املغنية  ت  عبَّ
 What( الغناء، عن �سعادتها، لال�ستقبال الكبري الذي حظيت به اأغنيتها
About US)، من ع�ساق فنها، وقد مل�سته بارتفاع ن�سبة مبيعاتها منذ 
�سدورها يف 10 اغ�سط�س املا�سي.ومن املعروف اأن اآخر األبوم اأ�سدرته بينك 

2012، يف  ع��ام   (The Truth About Love( ه��و ع��ام��ا(   37(
 (just like fire( ا���س��م اأخ����ريا حت��م��ل  �سينغل  اأغ��ن��ي��ة  ل��ه��ا  ك��ان��ت  ح��ني 
عام   (Alice Through the Looking Glass( ف��ي��ل��م  يف 

.2016

ت�سلية  بو�سيلة  �ال�ستمتاع  يف  وقتها  �أم�ست  �لثانوية،  �ملدر�سة  يف  كاز�ن  زوي  كانت  عندما 
�أعمال هارولد بلوم. لكنها فوجئت ذ�ت يوم  �ملر�هق �الأمريكي �لنموذجية: مطالعة 

عندما الحظت �أن كتابها �ملف�سل مفقود. 
فقد ��ستعاره باري مندل، �سريك جود �أباتو �لد�ئم يف عامل �الإنتاج. تتذكر كاز�ن: 
�سعرت  باري.  ل�سديقها  فاأعارته  و�لدتي،  �إىل  �أعطيته  �لذي  كتابي  �أنه  )�أعتقد 

باال�ستياء الأن �لكتاب عن �سك�سبري، وهو �ملف�سل لدي(.
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�أطعمة لعالج  ه�سا�سة 
�لعظام وخ�سونة �لركبة

جدة: ي�ساعد توازن املعادن يف اجل�سم على حت�سني كثافة العظام ومن ثم 
العظام، وخ�سونة  بها، مثل ه�سا�سة  املرتبطة  امل�سكالت  الوقاية من بع�س 

الركبة، والتهاب املفا�سل.
ويقدم ا�ست�ساري التغذية العالجية الدكتور حممد حلمي عدًدا من ن�سائح 
االأطعمة  تناول  العظام، ويف مقدمتها  م�سكالت  على حل  ت�ساعد  التغذية 
النيئة  واملك�سرات  البقوليات  ومنها  املاغن�سيوم،  عن�سر  على  حتتوي  التي 

واحلبوب الكاملة وال�سبانخ.
كما ين�سح بتناول االأطعمة الغنية بفيتامني )د( الذي ي�ساعد على تر�سيب 

الكال�سيوم، مثل ال�سلمون واالأفوكادو.
الهام  الكال�سيوم  عن�سر  على  حتتوي  التي  االأطعمة  بتناول  ا  اأي�سً وين�سح 
ل�سحة وبناء العظام، مثل منتجات االألبان. واأخرًيا ين�سح بتناول االأطعمة 

الغنية بفيتامني �سي املفيد ل�سحة العظام مثل البتقال.

تعرف على �لفرق بني 
نوعي �رتفاع  �سغط �لدم

يعد ارتفاع �سغط الدم من االأمرا�س ذات امل�ساعفات اخلطرية؛ لذلك يجب 
ال�سيطرة عليه وجتنب املمار�سات التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل ارتفاعه.

انخفا�س  اإن  الدكتور حممود طنطاوي،  القلب  اأمرا�س  ا�ست�ساري  ويقول 
ا؛ نتيجة لالإرهاق اأو �سوء التغذية،  ا ال مر�سً ال�سغط غالًبا ما يكون عر�سً

م�سرًيا اإىل اأن امل�سكلة احلقيقية تكمن يف ال�سغط املرتفع.
قيا�سه  ي��ت��ج��اوز  حينما  ال�سغط  اأن  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  ا���س��ت�����س��اري  وي��و���س��ح 
90/140 يو�سف باأنه مرتفع. وهناك نوعان من ال�سغط املرتفع: االأول 
%90 من حاالت  واالأكر �سيوًعا هو ارتفاع ال�سغط االأوَّيل وميثل نحو 
ال�سحية،  غري  املمار�سات  وبع�س  ال�سن  بتقدم  ويرتبط  ال�سغط،  ارتفاع 
اإىل  اإ�سافة  والكحوليات،  والتدخني،  بالدهون،  امل�سبعة  االأطعمة  كتناول 
العامل الوراثي، ويتطلب تناول اأدوية تعمل على خف�سه، وي�ستمر املري�س 
ال�سغط  ع���ودة  اإىل  عنها  ال��ت��وق��ف  ي���وؤدي  حيث  احل��ي��اة؛  م��دى  تناولها  يف 

لالرتفاع مرة اأخرى.
�سيوًعا،  االأق��ل  النوع  وهو  الثانوي،  ال�سغط  ارتفاع  فهو  الثاين  النوع  اأم��ا 
ويكون نتيجة لالإ�سابة مب�سكلة مر�سية توؤدي اإىل ارتفاع ال�سغط. وحني 
تعالج هذه امل�سكلة يعود ال�سغط اإىل م�ستواه الطبيعي، مثل اإ�سابة االأطفال 
اأو املعاناة من م�سكالت يف الهرمونات، مثل  ب�سيق يف ال�سريان االأورط��ي، 
الكلى  اأو وج��ود م�سكالت يف  الفوق كلوية،  اأو  الدرقية  الغدة  اإف��راز  ارتفاع 

توؤدي اإىل ارتفاع �سغط الدم.
من  يعاين  املري�س  اأن  يف  ي�سك  الطبيب  اأن  طنطاوي  الدكتور  وي�سيف 
اإذا كان �سابًّا اأو طفاًل. ومن ثم فارتفاع ال�سغط هنا  ارتفاع �سغط ثانوي 
عائلته  تاريخ  كان  اإذا  املري�س  اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�سن،  بعامل  مرتبًطا  لي�س 
يخلو من املر�س، وهو ال يدخن وال يتناول الكحوليات، فاإن الطبيب يبحث 
عن ال�سبب االأ�سلي املوؤدي اإىل ارتفاع ال�سغط ويعمل على عالجه، وعندها 

�سينخف�س ال�سغط تلقائيًّا.

�لعتاهيه؟  �أبو  لل�ساعر  �حلقيقي  �الإ�سم  • ما 
- اإ�سماعيل بن القا�سم 
�الآجر؟  هو  • ما 

- الطني 
�لظئر؟  هي  • ما 

- احلا�سنة التي تتوىل ح�سانة الطفل ورعايته. 
�لبيان؟  �أمري  لقب  �ساحب  • من 

- �سكيب اأر�سالن 
�الزدو�جيه؟  هي  • ما 

- ا�سرتاك عن�سرين يف �سئ واحد. 
�الأدمة؟  هي  • ما 

- القرابة وتطلق اأي�سا على ال�سواد يف الب�سرة 

االأخ�سر  فهي  الثانوية  الثالثة  االألوان  اأما   ، واالأزرق  واالأ�سفر  االأحمر  هي  الرئي�سية  الثالثة  • االألوان 
والبتقايل واالأرجواين. 

دومنيكا.  جزيرة  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�ساء 
 9 هو  واحدة  بي�سة  داخل  لل�سفار  القيا�سي  • الرقم 

فيها  وخ�سر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�سه  ر�سح  تورمان  جون  • الكندي 
مولوداً  و�سعت  التي  ميدينا  لينا  البريوفية  الطفلة  االآن هي  امل�سجل حتى  التاريخ  �سنا يف  االأ�سغر  • االأم 

عندما كان عمرها 5 �سنوات و7 اأ�سهر فقط وكان ذلك يف ال��عام 1939. 
العام  حتى  ا�ستمرت  متوا�سل  عط�س  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع��ام  مطلع  يف   •

 .1984
 . االإن�سان  اأ�سابع  ب�سمات  مع  كبري  حد  اإىل  تت�سابه  القنافذ  اأ�سابع  • ب�سمات 

ي�سن  النحل  وان  باخلوف  ال�سعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  االإن�سان  ج�سم  اأن  العلماء  • اكت�سف 
النحل  ف���اإن  اآخ���ر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�سبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�سدر  �سد  جماعياً  هجوماً 

والكالب ت�سم رائحة اخلوف. 

الثعبان الكاذب 
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فو�ئد �لنعناع 
مب������ج������رد دخ�������ول 
ف���������س����ل ال���������س����ت����اء 
وح��������ت��������ى ح�����ل�����ول 
وي�سبح  ال���رب���ي���ع 
امل�سروب  ال��ن��ع��ن��اع 
واملنع�س  امل��ف�����س��ل 

الأفراد االأ�سرة. 
النعناع  وي�ستخدم 
ل���������ل���������ع���������الج م�����ن 
احلنجرة  اح��ت��ق��ان 
وا�سطرابات املعدة 

واالأمعاء كما يحتوي هذا الع�سب الطري على زيوت طيارة ميكن اأن تعمل 
على تخفيف االإجهاد ورفع املعنويات والتخل�س من ال�سعور بال�سيق. 

�سنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�ساب  مع  مبزجه  النعناع  من  اال�ستفادة  وميكن 
�سراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 

ولتح�سني مذاق ال�ساي ميكن اأن ي�ساف النعناع اإليه كما اأن ا�ستخدام النعناع 
االأ�سخا�س  ويو�سى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�سابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�سرورة ا�ستخدام النعناع بروية

جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  اأم��ري��ك��ي��ة  درا���س��ة  نتائج  اأك���دت 
املبكرة  ال��وف��اة  خطر  اأن  اأ�سو�سيي�سن(  ه��ارت  ي��ك��ان  )اأَْم��رمِ
ملدة  التلفزيون  ي�ساهدون  ال��ذي��ن  البالغني  ل��دى  ي���زداد 
ثالث �ساعات يف اليوم الواحد اأو اأكر، باملقارنة مع الذين 

مي�سون اأوقاتاً اأقل اأمام ال�سا�سات التلفزيونية.
غونزالز  مارتينيز  ميغيل  الطبيب  قال  درا�سة،  َح�َسبمِ  وبمِ
نافاري  جامعة  يف  العامة  ال�سحة  يف  املحا�سر  االأ���س��ت��اذ 
اإن  م�ساهدة  االأب����ح����اث:  ه���ذه  ع��ل��ى  ��يرّ  ��ي�����سمِ ال��َرئمِ وال��ق��ي��م 

التلفزيون من اأبرز اأمناط ال�سلوك التي ال حركة فيها يف 
منط حياتنا اليوم الذي ي�سوده غياب احلركة.

درا�سات  اإليها  لَت  َتَو�سَّ ا�ستنتاجات  نتائجنا  واأَ�َساَف: تعزز 
مل�ساهدة  التي تخ�س�س  امل��دة  بني  راب��ط��اً  وح��ددت  �سابقة، 
التلفزيون وخطر الوفاة. وتو�سل الباحثون اإىل اأن خطر 
الوفاة اأكب مبرتني عند هوؤالء الذين ي�ساهدون التلفزيون 
باملقارنة مع  الواحد،  اليوم  اأكر يف  اأو  �ساعات  ملدة ثالث 

هوؤالء الذين مي�سون اأوقاتاً اأقل اأمام التلفاز.

م�ساهدة �لتلفاز 3 �ساعات يوميًا 
تزيد خطر �لوفاة �ملبكرة

 "Professor Marston & The Wonder Woman"  بيال هيثكوت لدى و�سولها حل�سور �لعر�ش �الأول لفيلم
يف مهرجان تورونتو �ل�سينمائي �لدويل.   )رويرتز(

فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذائه  امه حزيناً  ايل  فعاد  فائدة  وهناك وال  هنا  قلب احل�سائ�س  واالزه���ار،  اال�سجار  فت�س بني  مكان، 
الذي �ساع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة واال�سدقاء للبحث عن احلذاء لكن ال فائدة فاجتمعوا يتناق�سون 
حتى جاءهم الع�سفور الطنان ال�سغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�سر الثعبان ع�سري التوت االحمر واخذ يكتب بطرف ذيله االعالن على ورق اال�سجار يف كل 

مكان.
الثعبان  الثلوج وق�سى  الثلج يت�ساقط واختفت معامل االر���س واال�سجارحتت  مر وقت طويل وال فائدة وب��داأ 
�سبقته وخرجت تطل  ان ي�سرتي حذاء جديد، ولكن �سم�سنا اجلميلة  �ستاءه حزين بال حذاء حتى قرر  ايام 
على الغابة فحولت ثلجها االبي�س اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه االثناء �سرخ احلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
اإىل الثعبان ولكن لال�سف انقطعت فردة احلذاء قطع �سغرية  يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها 
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثرياً و�سالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�سرعني خوفاً من غ�سبه اال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
�ساأجعلك وجبتي االن و�ساأ�سنع من جلدك حذاء ايها اجلبان  ما حدث ما حدث فغ�سب الثعبان وقال ح�سناً 
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم.. توقف احلمار ونظر اإىل الثعبان وقال ب�سوته الغريب.. انا ل�ست حماراً 
ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�سب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �سقط منك اثناء طريانك فوق الغابة.. 
وانت ال ت�ستطيع الطريان واي�سا لي�س لك ارجل.. فكيف واين تلب�س احلذاء؟ �سكت الثعبان واخذ يفكر.. وحتى 

االن مازال يفكر!


