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لهذه الأ�شباب تزيد الوظيفة وزنك

�أ�سباب  لكن هناك  �ل���وزن،  زي���ادة  ع��و�م��ل  م��ن  �لنهار  ط��و�ل  �جللو�س 
غري متوقعة ور�ء هذ� �الرتباط بني مت�سية �ليوم يف وظيفة تتطلب 

�جللو�س ل�ساعات طويلة وبني دهون �لبطن.
�سوء  خاللها  من  ترى  نو�فذ  بال  مكتب  يف  تعمل  كنت  �إذ�  �لنو�فذ. 
ُن�سرت يف جملة  ل��در����س��ة  وف��ق��اً  �أك���ر،  ���س��ي��زد�د وزن��ك مبعدل  �لنهار 
تاأخري  على  با�ستمر�ر  �لنهار  �سوء  روؤي��ة  ت�ساعد  هلث.  �إنفريومنتال 

�الإح�سا�س باجلوع، و�سبط �ل�ساعة �لبيولوجية للج�سم.
يتم تريدها  �ملكاتب  �أوبي�سيتي" بع�س  �ملكتب. بح�سب جملة  برودة 
لهذه  �جل�سم  وي�ستجيب  �ل���الزم،  م��ن  �أك��ر  �ل��ه��و�ء  تكييف  بو��سطة 
�لدهون  تخزين  زي��ادة  طريق  عن  �ساعات  فيها  مي�سي  �لتي  �حلالة 

وتقليل حرقها.
�ساعة �لغد�ء. تناول وجبة �لغد�ء مع �لزمالء من �لعو�مل �مل�سّجعة 
هذ�  ك��ان  ف���اإذ�  �لوجبة،  نهاية  يف  �حللويات  خا�سة  �مل��زي��د،  �أك��ل  على 

روتيناً يومياً �سيزد�د وزن �جل�سم.
�لتوتر. من �أ�سهر �سمات �لوظائف �ملكتبية �لتعر�س ل�سغوط وتوتر 
ب�سبب طبيعة �لوظيفة، وهو ما يوؤدي �إىل رد فعل من �جل�سم بزيادة 
م�سروبات  وتناول  حلويات  باأكل  �لتوتر  تخفيف  وحماولة  �ل�سهية، 

�سكرية، بح�سب در��سة ملجلة "�سبورت ميدي�سن".

بدائل حليب البقر جتعل قامة الطفل اأق�شر
�أخرى  ���ُس��رب �الأط��ف��ال الأن���و�ع حليب  �إن  قالت نتائج در����س��ة ج��دي��دة 
غري �حلليب �لبقري ترتبط بق�سر �لقامة. وتبني �أن بد�ئل �حلليب 
�لبقري جتعل �لطفل �أق�سر من �أقر�نه �لذين تناولو� حليب �الأبقار.

و�أظهرت �لدر��سة �لتي �أجريت يف م�ست�سفى �سان مايكل بكند� �أنه كلما 
ز�د �عتماد �لطفل على حليب غري بقري كلما كانت قامته �أق�سر.

�عتمدت �أبحاث �لدر��سة على بيانات 5 �آالف طفل، وُن�سرت نتائجها 
يف �لدورية �الأمريكية للتغذية �ل�سريرية. وتو�سي �لتقارير �لطبية 
باإعد�ء حليب �الأبقار للطفل بعد بلوغه �سنة، ولي�س قبل ذلك �ل�سن.

�لدماغ  منو  على  �لبقر  حليب  عليها  يحتوي  �لتي  �ملغذيات  وت�ساعد 
نتائج  و�أظ��ه��رت  و�لكال�سيوم.  و�ل��ده��ون  �ل��روت��ني  ب�سبب  و�ل��ع��ظ��ام 
�لدر��سة �أن �إعطاء حليب �لبقر للطفل بني �سن �سنتني و6 �سنو�ت له 
�أنه مقابل كل كوب  فو�ئد �إيجابية تنعك�س على طول �لقامة. وتبني 
من بد�ئل حليب �لبقر يتغّذى عليه �لطفل يومياً خالل هذه �لفرتة 
�لبحث  فريق  ووج��د  �سم.   0.4 �أق�سر مبقد�ر  يكون طوله  �لعمرية 
 3 �أك��و�ب من حليب �لبقر يومياً يف عمر   3 �أن �لطفل �لذي يتناول 
�سم،   1.5 �لعمر مب��ق��د�ر  فنف�س  �آخ��ر  م��ن طفل  �أط���ول  ك��ان  �سنو�ت 

بقري. غري  حليب  من  يومياً  �أكو�ب  ويتناول �لطفل �الأق�سر 3 

معالج اآبل اجلديد يحطم اأرقاما قيا�شية
�ملخ�س�س   ،  A10X Fusion �جل����دي����د  �آب������ل  م���ع���ال���ج  ف�����اق 
موؤ�سر  يف  قيا�سيا  رقما  بت�سجيله  �لتوقعات  كل  �ملحمولة،  لالأجهزة 

 .AnTuTu
وقد ح�سلت �ل�سريحة، �ملركبة يف �لنموذج �جلديد من �آيباد برو، لدى 

موؤ�سر AnTuTu على �أكر من 234 �ألف نقطة. 
نقطة،  �أل���ف   180 ح���و�يل   7 �آي��ف��ون  ح�سد  �مل��ق��ارن��ة،  �سبيل  وع��ل��ى 

و�سام�سونغ "غاالك�سي �إ�س 8" 200 �ألف نقطة.
موؤ�سر  يف  ملحوظا  رقما  ب��رو  ب��اد  �آي  �للوحي  �حل��ا���س��وب  �سجل  كما 

نتيجته نحو 9 �آالف نقطة. بلغت  حيث   ،  Geekbench
عر  �الإلكرتونية  �الأجهزة  بتقييم   AnTuTu موقع  ويقوم  هذ� 
حمرك  و�سرعة  �لر�سومات  ون��ظ��ام  �ل��ذ�ك��رة،  و�سرعة  �ملعاجلة،  ق��وة 
�مل��ع��اي��ري �سعبية يف عامل  �أك���ر  �أح���د  �مل��وق��ع  �الأق���ر�����س. ويعتر ه��ذ� 

�الأجهزة �لنقالة.
 WWDC يذكر �أنه مت عر�س �آيباد برو 10.5 بو�سة، يف معر�س 
2017 يف �سان خو�سيه )كاليفورنيا(، حيث يحتوي على كامري� 12 

ميغابك�سل باالإ�سافة �إىل ميزة �لتثبيت �لب�سري.
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كم ازداد طول الب�شر على مدى 100 عام؟
مدى  على  ملحوظ  ب�سكل  �زد�دت  �لب�سر  �أط���و�ل  �أن  �إىل  �لدر��سات  ت�سري 
�لقرون �ملا�سية، ويف �لقرن �الأول �مليالدي كان متو�سط طول �لرجال نحو 

و�سواًل �إىل �لقرن �حلايل. �لطول  هذ�  و�زد�د  �سم،   173.7
�إال �أن �ملئة عام �الأخرية، �سهدت تغري�ً ملحوظاً يف �أطو�ل �لب�سر يف جميع 
�أنحاء �لعامل، حيث باتو� �أطول ب�سكل ملحوظ عن �ملا�سي. وت�سري �الأرقام 
�إىل �أن �لرجال يف �إير�ن �كت�سبو� طواًل �أكر من باقي �ل�سعوب، حيث �زد�د 

معدل �لطول لديهم من 158.5 �سم، �إىل نحو 176.5 �سم.
�إىل   161.5 م��ن  ب��ازدي��اد  �لثانية،  �ملرتبة  غرينالند  يف  �ل��رج��ال  و�ح��ت��ل 
يف كوريا �جلنوبية من 161.5 �إىل 179.8،  �لرجال  ثم  �سم،   179.8
 173.7 155.4 �إىل  182.8، و�ليابان من  164.5 �إىل  و�ليونان من 

�سم، بح�سب ما �أوردت �سحيفة بيزن�س �إن�سايدر �الأمريكية.
�أما عند �لن�ساء، فالكوريات �جلنوبيات يف �ملرتبة �الأوىل، بزيادة من 146 
158.5 �سم، وجمهورية  146 �إىل  164.5 �سم، و�ليابان ثانياً من  �إىل 
�إىل   152.4 م��ن  �سربيا  ث��م   ،170.6 �إىل   152.4 م��ن  ثالثاً  �لت�سيك 

�سم.  167.6 �إىل   155.4 من  وكرو�تيا   ،170.6
ويقول �لباحثون �إن �جلينات �لور�ثية هي �ل�سبب �لرئي�سي ور�ء ذلك، كما 
�أن هناك عو�مل �أخرى �ساهمت بزيادة �أطو�ل �لب�سر، مثل حت�سن �لرعاية 

�ل�سحية، و�لنظافة، و�لتغذية.
ولكن �إىل �أي حدى ميكن �أن ي�سل طول �لب�سر؟ 

يعتقد �لباحثون �أن �لالتفيون قد و�سلو� �إىل �أق�سى حد يف �لطول، حيث 
يبلغ متو�سط طول �لرجال نحو 185.9 �سم، ولدى �لن�ساء 173.7 �سم، 

لكن ال ميكن �لتنبوؤ مبا �سيحدث يف �مل�ستقبل.

يغ�شالن �شعر �شديقهما 
بدراجة نارية

على  ن�سر  طريف  م�سور  ت�سجيل  �أظهر 
م���وق���ع ي���وت���ي���وب �الإل������ك������رتوين، حلظة 
ق��ي��ام جم��م��وع��ة م��ن �ل�����س��ب��ان يف �ل�سني 
با�ستخد�م در�جة نارية يف غ�سل وجتفيف 

�سعر �سديقهم.
ت�سويره  مت  �ل�����ذي  �ل��ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر 
�ل�سهر �ملا�سي، �لعجلة �خللفية للدر�جة 
وه��ي ت��دور د�خ��ل �إن���اء وت�سخ �مل��ي��اه من 
خ�سبي  لوح  على  م�ستلق  رجل  �سعر  �إىل 
خ��ل��ف��ه��ا ب��ي��ن��م��ا ك����ان رج����ل ث���ال���ث ي�سع 

�ل�سامبو على ر�أ�سه. 
�ل�سابان  �نتقل  بعدما  �لفيديو  و�نتهى 
ب��دء� بتجفيف  �أخ��رى حيث  �إىل مرحلة 
�لدر�جة  ع��ادم  با�ستخد�م  �ل��رج��ل  �سعر 

�لهو�ئية. 
ولقي مقطع �لفيديو رو�ج��اً كبري�ً على 
�سبكة �الإنرتنت، وح�سل على عدد كبري 
من �مل�ساهد�ت بعد �أيام قليلة من ن�سره 
�الجتماعي،  �ل��ت��و����س��ل  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى 
�آي"  ب��ي  "يو  م��وق��ع  يف  ورد  م��ا  بح�سب 

�الإلكرتوين.

�شيارات مر�شيد�س 
ذاتية القيادة قريبا

باختبار�ت  مر�سيد�س  �سركة  بد�أت 
م��ن��ظ��وم��ة �ل���ق���ي���ادة �ل���ذ�ت���ي���ة من 
من  �سيارتها  على  �جلديد  �جليل 

 .E فئة
�سيار�تها  ت��زوي��د  �ل�����س��رك��ة  ت��ن��وي 
�لتي  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  مبنظومة 
�لنموذج  ه����ذ�  ع��ل��ى  �الآن  ت��خ��ت��ر 
�سيارة  �أن  �ل��ع��ل��م  م���ع  �الأ����س���ل���ي، 
 ،S س���ي���د�ن �الأ���س��ا���س��ي��ة م���ن ف��ئ��ة����
�خلا�سة  �لوظائف  ببع�س  تت�سف 
ت�ستطيع  حيث  �ل��ذ�ت��ي��ة،  بالقيادة 
�أن تتخذ بع�س �لقر�ر�ت نيابة عن 

�ل�سائق.
مع هذ� �سرح رئي�س ق�سم �الأجهزة 
�ل�سركة،  يف  ل��ل�����س��ائ��ق  �مل�������س���اع���دة 
حديثه  يف  ه���ي���وغ���و،  ك��ري�����س��ت��وف 
باأن   Autocar جم��ل��ة  مل��ر����س��ل 
منظومة  �إط������الق  ت���ن���وي  �مل����ارك����ة 
جديد  �جليل  من  �لذ�تية  �لقيادة 
قبل عام 2020. وتختر �ل�سركة 
"�جليل  م�����ن  م���ن���ظ���وم���ة  ح���ال���ي���ا 
�لثالث"، و�ستتمكن �ل�سيارة �ملزودة 
بها من تفادي �ملو�قف �حلرجة يف 
�أثناء �سريها يف �لطرق �لعامة، مع 
�أنها حتتاج �إىل مر�قبة خارجية كما 
مهند�سو  ويعمل  ه��ذ�  �ل�سابق.  يف 
�ل�سركة �الآن بالدرجة �الأوىل على 
�لقيادة  م��ن��ظ��وم��ات  ���س��م��ان  زي����ادة 
�آمنة  تكون  �أن  يجب  �لتي  �لذ�تية 
�ل�سيار�ت  تزود  �أن  قبل   100%
�مل��ن��ت��ج��ة ب��اجل��م��ل��ة ب��ه��ا. ي��ذك��ر �أن 
�ملاركة مل حتدد �أي موديل �سيزود 
�أوال مبنظومة �لقيادة �لذ�تية من 

�جليل �جلديد.

دب على دراجة نارية 
�لتقط �سائق �سيارة يف �إحدى �ملدن 
بهاتفه  م�سور�ً  مقطعاً  �لرو�سية 
ب��ن��ي��اً �سخماً  ي��ظ��ه��ر دب����اً  �ل��ن��ق��ال، 
در�جة  م��ن  على  �ل�����س��و�رع  يجوب 
با�سينكوف  نيكوال�س  ق��ال  ن��اري��ة.  
�ل�سبت  ي��وم  �سيارته  ك��ان يقود  �إن��ه 
يف منطقة �سيكتيفكار عندما ر�سد 
دباً كبري�ً يركب على در�جة نارية. 
وذك����ر ب��ا���س��ي��ن��ك��وف، �ل����ذى �سحب 
بت�سوير  وق����ام  �مل��ح��م��ول،  ه��ات��ف��ه 
م�سهد  �إن��ه  ق�سري،  فيديو  �سريط 
����س���و�رع مدينته.  ف��ى  غ��ري م��ع��ت��اد 
وقد مت �لعثور على �ل��دب يف وقت 
الحق يف �أحد �سو�رع �ملدينة، وتبني 
�أد�ء  ب���اأن م��درب��ه ك��ان ي��درب��ه على 

عر�س يف �ل�سريك. 
�سريط  ظ���ه���ر  الح������ق  وق������ت  ويف 
�لتو��سل  مو�قع  على  �آخ��ر  فيديو 
�ل�سخم  �ل��دب  يظهر  �الجتماعي، 
�لنارية  �ل����در�ج����ة  ع��ل��ى  ي��ج��ل�����س 
يف  ورد  م��ا  بح�سب  م��درب��ه،  برفقة 

موقع "يو بي �آي" �الإلكرتوين.

من الأمور التي توؤرق الوالدين هي كيفية التوفيق 

حميطهم  يف  الن��خ��راط  اإىل  طفلهم  دف��ع  ب��ن 

الآخرين  جتاه  اخلوف  حاجز  وك�سر  الجتماعي 

قبل  من  خماطر  يف  وقوعه  من  خماوفهم  وب��ن 

الغرباء. هنا بع�ض الن�سائح.

هي  وتوؤرقهم  الآب��اء  تواجه  التي  املع�سالت  من 

الطريقة املثلى لت�سجيع الأطفال على النخراط 

يف املجتمع وتكوين �سداقات واأن يكونوا منفتحن 

اجتماعيا ويتعلمون اجلراأة يف التعامل مع اأ�سخا�ض 

اآخرين، يف حن يالزم الآباء خوف دائم من وقوع 

قد  غرباء  اأن��ا���ض  اأ�سخا�ض  �سراك  يف  اأطفالهم 

يت�سببون لهم يف اأ�سرار مادية اأو معنوية. الأكيد 

ال�سدد،  هذا  يف  ذهبية  قاعدة  هناك  لي�ست  اأنه 

التي  وال�سبل  الطرق  بع�ض  تكون هناك  ولكن قد 

قد تقلل من خوف الآباء على اأطفالهم.

حني يبد�أ �الأب��و�ن يف توعية �لطفل عن �الأ���س��ر�ر �لتي 
و�أن  الب��د  غرباء،  �أ�سخا�س  �إىل  �لتحدث  عن  تنجم  قد 
ي�سع �الأهل يف �حل�سبان �أن قدرة �لطفل على �لتحدث 
�لكبار" هي مهارة مهمة والب��د من عدم  "�لغرباء  عن 
�إفز�عه من ذلك، رغم قلق �الأهل من عمليات �الختطاف 

�أو �إمكانية �لتعر�س الإيذ�ء ج�سدي �أو معنوي على.
كلمة "غريب" هي �لبد�ية

تتحدث �لعديد من �ملو�قع �ملعنية بالرتبية من �سمنها 
�سن  حتى  �الأط��ف��ال  �أن  ع��ن  �الأمل���اين  �سنرت  بيبي  موقع 
�لثالثة ال يفهمون معنى كلمة غريب، ويف �سن �لر�بعة 
ذكر  هنا  وميكن  غريب.  كلمة  معنى  ��ستيعاب  يف  يبد�أ 
�أمثلة ب�سيطة للطفل الأ�سخا�س غرباء مثل �الأ�سخا�س 
ت�����س��اع��د على  �ل�����س��ارع . ه���ذه �الأم��ث��ل��ة  �أو يف  �مل��ت��ج��ر  يف 
نف�س  يف  والب��د  �لكلمة.  لهذه  وتقيمه  �لطفل  ��ستيعاب 
�لوقت تو�سيح �أن �لغريب ال يعني د�ئما بال�سرورة �سيئا 
ت�سرف  لكيفية  �أمثلة  ذك��ر  ل��الأب��وي��ن  وميكن  خ��ط��ري�. 
�لطفل يف حاالت يتخيلها �الآباء ويخافون منها مثل: �إذ� 
فقدتك يف �ل�سوبرماركت �ذهب ب�سرعة �إىل �ملكان �لذي 
ندفع فيه ثمن �لب�سائع وقل �أنك ال جتد و�لديك . �أما 
�أخ��رى حني يكون يلعب مثال وج��اء �سخ�س  يف ح��االت 
وحتدث �إليه ميكن للو�لدين �أن يعلما �لطفل �أن يتوجه 
�أو  على �لفور �إىل �ل�سخ�س �مل�سوؤول يف رو�سة �الأطفال 
�إذ�  للتاأكد  بنف�سهما  متو�جدين  كانا  �إذ�  �لو�لدين  �إىل 

ما كان هذ� �لغريب ميثل �سرر� عليه �أم ال. مع �سرورة 
تفادي �إثارة �لذعر يف قلب �لطفل عر ربط "�لغريب" 

باأنه �سخ�س قد يحرمه من روؤية و�لديه.
�لغرباء  بع�س  �إل��ي��ه��ا  ي��ل��ج��اأ  �ل��ت��ي  �حل��ي��ل  بع�س  ه��ن��اك 
ال���س��ت��در�ج �ل��ط��ف��ل. وه��ن��ا ي��ج��ب ع��ل��ى �الأه����ل �أن يعلما 
�ل��ط��ف��ل كيفية �ل��ت�����س��رف يف م��ث��ل ه���ذه �مل���و�ق���ف. مثال 
 - ح��ل��وى؟  �أع��ط��اه غريب قطعة  �إذ�  �لطفل  يفعل  م��اذ� 
ذلك  يرف�س  �أن  على  �لطفل  تدريب  لالأهل  ميكن  هنا 
�لطفل  تعر�س  خل��ط��ورة  وبالن�سبة  م��ه��ذب��ة.  بطريقة 
�أن  الإي��ذ�ء ج�سدي عر مل�س �لغرباء له مثال هنا يجب 
يتدرب �لطفل على �ل�سر�خ ب�سوت عايل للفت �النتباه 

�إىل �أن هذ� �لغريب لي�س من �ملقربني منه.

�سوبرمان و �سبايدرمان وبامتان خطرون على �لطفل
�ل���ذك���ور م��ن��ه��م، باأبطال  ي��ت��ع��ل��ق �الأط���ف���ال وخ�����س��و���س��ا 
�ل��ق�����س�����س �ل��ك��رت��ون��ي��ة م��ث��ل ب���امت���ان و ����س���وب���رم���ان و 
تاأثري  �لكرتونية  �ل�سخ�سيات  لهذه  فهل  �سبايدرمان. 

�سلبي �أم �إيجابي على �سخ�سية �لطفل؟
يانغ  بريغهام  جامعة  �أجرتها  �أمريكية  در����س��ة  ك�سفت 
�الأمريكية �أن �ل�سلوك �الجتماعي و�جل�سدي لالأطفال 
�مل�سل�سالت  �أب��ط��ال  ب�سبب  و����س��ح  ب�سكل  عنيفا  �أ���س��ب��ح 
بامتان  و  مان  �سبيادر  غ��ر�ر  على  �خلارقني،  �لكرتونية 
�سارة  �خلبرية  بقيادة  �لباحثون  و�أج��رى  �سوبرمان.   و 

كوين �ختبار�ت على 240 �أطفال ترت�وح �أعمارهم بني 
ثالث و �ستة �أعو�م ون�سف على مد�ر عام كامل.

ودر�س �خلر�ء كل بطل كرتوين و �إىل �أي مدى ميكن �أن 
يوؤثر على �سلوك �الأطفال �سو�ء بالفعل �أو �لكالم. وتبني 
�أقبلو�  �الأط��ف��ال، كلما  ت��زد�د لدى  �لعنف  �لرغبة يف  �أن 

�أكر على م�ساهدة م�سل�سالت �الأبطال �لكرتونية. 
�لبطل  يجعل  عما  �أجابو�  �الأطفال  �أن  �لدر��سة  وبينت 
بطاًل، بالقول: الأنه ي�سرب و يدمر كل �سيء. فيما قال 
�آخرون : �أنه ميكن �أن يطري و ميكن �أن ي�سطاد �آخرين 
�لفتيات  �أن  �ل��در����س��ة  �أثبتت  �أخ���رى  جهة  م��ن  ب�سبكته. 
كن �أقل عر�سة لتاأثري �الأبطال �لكرتونيني الأن غالبية 

�الأبطال من �لذكور.
تدور  �لتي  بالق�س�س  �أك��ر  يهتممن  �لفتيات  �أن  كما   
�ل��و�ق��ع و�حل��ي��اة �ليومية. و�أك���د �خلبري  �أح��د�ث��ه��ا ع��ن 
�الأملاين يف �لعلوم �الجتماعية بجامعة بوت�سد�م روبرت 
�لدر��سة  نتائج  تفاجئني  "مل  يقول:  �إذ  ذل��ك،  بو�سينغ 
م�سل�سالت  يف  م��رر�  دوم��ا  ك��ان  �لعنف  الأن  �الأمريكية 

�الأبطال �لكرتونية.  
�الأطفال  �أن  م��ن  �لبحث  ف��ري��ق  رئي�سة  ك��وي��ن  وح���ذرت 
�الأبطال  ت��اأث��ري  م��ن  �أن��ف�����س��ه��م  ح��م��اي��ة  ي�ستطيعون  ال 
�أن  �الآب��اء  على  �ل�سروري  من  فاإنه  لذلك  �لكرتونيني، 
من  �لتقليل  وحماولة  نف�سيا  �الأطفال  برعاية  يقومو� 

تاأثري �الأبطال �لكرتونيني عليهم. 

ما هي خماطر التدخني 
بعد الإفطار ؟؟

ح���������ذر خ�����������ر�ء م�������ن خم����اط����ر 
مبا�سرة  �الإف��ط��ار  بعد  �لتدخني 
من  ي�سببه  ق��د  مل��ا  رم�����س��ان،  يف 

م�ساكل �سحية خطرية.
وم�����ن خم���اط���ر �ل���ت���دخ���ني بعد 
�ل�سيام،  م���ن  ط��وي��ل��ة  ����س���اع���ات 
بالعط�س  �ل���������س����ع����ور  حت���ف���ي���ز 
وجفاف �حللق و�ل�سعور بالتعب 

�مل�ستمر.
ك��م��ا ي����وؤدي �إىل ����س��ط��ر�ب��ات يف 
�إف���ر�ز �الأحما�س  �ل��ن��وم، وزي���ادة 

زيادة  يف  يت�سبب  قد  ما  باملعدة، 
ن�سبة �الإ�سابة بارجتاع �ملريء.

�لتدخني  ي��ت�����س��ب��ب  �أن  ومي���ك���ن 
عقب تناول �لطعام مبا�سرة عند 
�لذي  �ملعدة  �لتهاب  يف  �الإف��ط��ار 

قد يتطور �إىل قرحة.
ُيحدثها  �ل��ت��ي  �الأع���ر�����س  وم���ن 
�ل��ت��دخ��ني �أي�����س��ا �ال���س��ط��ر�ب يف 
���س��رب��ات �ل��ق��ل��ب، وت��ف��اق��م خطر 
و�سكتات  قلبية  باأزمات  �الإ�سابة 

دماغية.

كيف تعلم طفلك التعامل مع "الغرباء" وجتنب خماطرهم
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�ش�ؤون حملية

بح�سور ال�سفري الربيطاين

جمل�س بن حم الرم�شاين : ي�شيد بدور الإمارات يف العمل الإن�شاين

 •• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

ع�سو  �ل��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  م�سلم  �ل�سيخ  ��ستقبل 
يف  و�إخ��و�ن��ه  �بوظبي  الإم���ارة  �لوطني  �ال�ست�ساري  �ملجل�س 
�سعادة  �أم�����س  �أول  �ل��ع��ني  يف  �ملرخانية  مبنطقة  جمل�سهم 
فيليب بارهام �سفري �ململكة �ملتحدة لدى �لدولة و جمموعة 
كبرية من �لوجهاء و�العيان و �الأهل و�جلري�ن و�الأ�سدقاء 
وبع�س �ل�سخ�سيات �لعامة يف تقليد �سنوي لرت�سيخ �أو��سر 

�ملحبة يف ظل نفحات وروحانيات �سهر رم�سان �ملبارك .
ت��ب��ووؤ دول��ة �الإمار�ت  �أن  ورح��ب ب��ن ح��م باحل�سور م��وؤك��د� 
عطاء  �ل��دول  كاأكر  عاملياً  �الأول  �مل��ر�ك��ز  �ملتحدة  �لعربية 
ويعر  �لر�سيدة  للقيادة  �الإن�سانية  �لروؤية  يج�سد  �إن�سانياً 
عن قيم و�لتكافل و�لرت�حم �لتي متيز �لدولة ومو�طنيها 
ما  هي  �الإن�سانية  �لقيم  ب��اأن  للعامل  قوية  بر�سالة  ويبعث 
ينبغي �أن ي�سود عالقات �لدول و�أن موؤ�زرة �الأ�سقاء يف �أوقات 
 �الأزمات و�ملحن هي �ل�سبيل الإحالل �ل�سالم و�ال�ستقر�ر .
على  ما�سية  �لر�سيدة  �لقيادة  دولتنا يف ظل  �أن  يوؤكد  مبا 
ز�يد  �ل�سيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �أ�س�سه  �ل��ذي  �لنهج  ذ�ت 
�ملحتاجني  ودع��م  �ملنكوبني  �إغاثة  يف  نهيان  �آل  �سلطان  بن 

وتوفري �سبل �حلياة �لكرمية لغري �لقادرين .
و�أك���د ب��ن ح��م "�أن م��ب��ادر�ت �ل��دول��ة �الإن�����س��ان��ي��ة تعر عن 
ب��ه دول��ة �الإم����ار�ت، يف  م��دى �لبعد �الإن�����س��اين �لتي تنفرد 
�ال�ستغاثة،  ن����د�ء�ت  وتلبية  م�����س��ان��دة  يف  �مل��ح��وري  دوره����ا 
�لتاريخ  �سي�سجلها  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  هذه  �أن  �ىل  الفتاً 
و�ستبقى ب�سمة ر��سخة يف قلب كل من طاله �لعطاء، كما 
�سي�سهد لها �لعامل �أجمع بدورها �لبارز ووجودها �لد�ئم يف 
بحكومة  و�عتز�زه  عن عميق فخره  معرباً  كافة،  �ملجاالت 
دولة �الإمار�ت بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�سمو  و�أخيه �ساحب  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل ، و مبتابعة م�ستمرة 
م��ن ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل نهيان، 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

و�إخو�نهم �أ�سحاب �ل�سمو حكام �الإمار�ت.
و�����س���ار ب���ن ح���م �أن رم����ز �ل��ع��ط��اء ه���و ز�ي����د �خل����ري �لذي 
و�سعبه،  �أوالده  يف  غر�سها  �لتي  �لعطاء  ثقافة  فينا  �أوج��د 
للر�حل  �الإن�سانية  �مل��و�ق��ف  حفظ  �لتاريخ  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�ل��ك��ب��ري يف م�����س��اع��دة �ل��ف��ق��ر�ء و�مل��ح��ت��اج��ني و�مل��ر���س��ى يف 
���س��ت��ى �أ���س��ق��اع �ل��ع��امل يف ���س��ج��ل �خل��ل��ود ب���اأح���رف م��ن نور 
دولة  و�أن  ملجتمعاتها،  عطاء�ته  وك��رمي  باإجناز�ته  عرفاناً 
�الإم�����ار�ت ت��ويل �ه��ت��م��ام��اً ك��ب��ري�ً ل��ر�م��ج �ل��ع��ط��اء لت�سمل 
 �لدول �لعربية و�لدول �ل�سديقة و�لدول �ملت�سررة كافة .

�لريطاين  �ل�سفري  برهام  فيليب  �سعادة  قال  جانبه  ومن 
�ل�سيخ  �سعادة  جمل�س  �أح�سر  �ن  ���س��روري  دو�ع���ي  مل��ن  �ن��ه 
م�سلم بن �سامل بن حام �لعامري و �أن يكون مو�سوع �ليوم 
هو �مل�ساعد�ت �الإن�سانية م�سري� �ىل �ن �المار�ت خ�س�ست 
ن�سب �أعلى من دخلها �لقومي ل�سالح �مل�ساعد�ت �الإن�سانية 
�أكر من �أي بلد �آخر يف �لعامل 16.1 مليار درهم يف عام 

 .  2015
و��ساف فيليب "�ن عام ز�يد �خلري 2107 يعزز من ثقافة 
 ، ككل.  �لوطن  و  �ملجتمع  و  �الأف���ر�د  م�ستوى  على  �لعطاء 
ولقد ر�أيت بنف�سي �لدور �لكرمي �لذي يلعبه �ل�سيخ م�سلم 
�ل��دويل، �بنه �ل�سيخ �لدكتور  يف جمتمعه. و على �مل�ستوى 
حممد هو نائب �الأمني �لعام ملنظمة عاملية �لتى تهدف �إىل 

مكافحة نق�س و �سوء �لتغذية. 
و�كد �ل�سفري �ن �ململكة �ملتحدة ت�ساهم فى �لتنمية �لدولية 
�لدولة  هى  �ململكة  �ن  �ىل  م�سري�  �الإن�سانية.  �مل�ساعدة  و 
ت��ق��دم م�ساعد�ت دولية  �ل��ت��ي  �مل��ت��ق��دم  �ل��ع��امل  �ل��وح��ي��دة يف 
ما  ه��و  و  �ل��ق��وم��ي  دخلها  م��ن   0.7% ع��ن  تقل  ال  بن�سبة 
يعادل �أكر من 14 مليار جنيه ��سرتليني �سنويا. موؤكد� 
على �ن هذ� يعد �لتز�م �أخالقي و يخدم م�ساحلنا �مل�سرتكة 
وقت  الي��وج��د  وق��ال  �ال�ستقر�ر  و  �ل�سالم  يدعم  باأعتباره 

�أعظم من �سهر رم�سان �لكرمي ملناق�سة هذ� �الأمر.
و�أ�ساد �سعادة �ل�سيخ �لدكتور عبد�هلل بن �سامل بن حم مدير 
�لقطاع �جلنوبي لبلدية �لعني بدعم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، للر�مج 
�الإن�سانية و�خلريية يف خمتلف بقاع �الأر���س ودوره��ا �ملهم 

�أ�سبحت  يف �لتخفيف من معاناة �ل�سعوب �ملت�سررة، حيث 
�الإم�������ار�ت م���ن �ل�����دول �ل�����س��ب��اق��ة ع��امل��ي��اً يف م���د ي���د �لعون 
�لكو�رث و�الأمر��س  �لتي ت�سررت من  لل�سعوب  و�مل�ساعدة 
يف  ثاقبة  نظرة  لها  �ل��ق��ي��ادة  �أن  و�أ���س��اف   . كافة  باأ�سكالها 
يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �حتياجات  على  �ل��وق��وف  مو�سوع 
�ل��دول��ة و�ل��وق��وف م��ع ك��ل �سعوب �ل��ع��امل وت��ق��دمي �لدعم 
طبيعية  و�لغري  �لطبيعية  �لظروف  يف  و�مل�ساعدة  و�لعون 
 كافة فقيادتنا قيادة ��ستثنائية ومتميزة يف �لعطاء و�لكرم. 
"�أن  و�أ�سار �سعادة حممد بن حمد بن رو�سة �لعامري �إىل 
منها  ��ستفاد  وم��ب��ادر�ت  م�ساعد�ت  يومياً  تقدم  �الإم����ار�ت 
ز�ي��د �خلري  �لعامل فكان عطاء  �ملر�سى حول  �ملاليني من 
و�أبناء �الإمار�ت و��سحاً يف �لعديد من دول �لعامل من خالل 
و�ملجتمعية  �ل�سحية  و�مل��ر�ك��ز  �مل�ست�سفيات  بناء  م�ساريع 
ز�ي��د يف كل  �ل�سيخ  ب��اإذن �هلل،  ل��ه،  �ملغفور  ��سم  �لتي حتمل 
من �ملغرب وباك�ستان و�ليمن وموريتانيا وغريها من بقاع 
�لعامل . و�أكد حر�س قيادتنا �حلكيمة على تبني �ملبادر�ت 
�ل�سحية  �مل��ج��االت  يف  �ملحتاجة  ل��ل��دول  �جل���ادة  �الإن�سانية 

و�لتعليمية و�لبيئية و�لثقافية .
دولة  "�أن  �ل�����س��ي��ع��ري  م�سفر  ب��ن  زي���د  �ل�����س��اع��ر  �و���س��ح  و 
�حلكيمة  �الإن�سانية  �ل�سيا�سة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  �الإم�����ار�ت، 
�لتي �أر�سى دعائمها موؤ�س�س �لدولة وباين نه�ستها �ملغفور 
نهيان،  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ت��ع��اىل،  �هلل  ب���اإذن  ل��ه، 
طيب �هلل ثر�ه، ور�سخها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 
نهجاً  بو�سفها  �هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أن  ��ستطاعت  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  �ل�سيا�سة  يف  ث��اب��ت��اً 

�الإن�ساين  �لعمل  جم��ال  يف  متميز�ً  مكاناً  لنف�سها  حتجز 
ب������ارز�ً ل��ل��خ��ري و�ل���ع���ط���اء . �ل������دويل، و�أن ت�����س��ب��ح ع���ن���و�ن���اً 

 

�لتي  �الإن�سانية  و�مل�ساعد�ت  �ملبادر�ت  تعددت  لقد  و�أ�ساف 
�ملا�سية بهدف  �ل�سنني  م��د�ر  �الإم���ار�ت على  دول��ة  قدمتها 
�الإن�سانية  �الأو�ساع  جتاوز  على  �ملنكوبة  �ل�سعوب  م�ساعدة 
وكان  �الأ�سا�سية؛  حاجاتها  وتوفري  تعي�سها  �لتي  �ل�سعبة 
كل  م��ع  �لكبري  �الإم���ار�ت���ي  �ل�سعبي  �ل��ت��ج��اوب  الف��ت��اً حجم 
يد  مد  بهدف  تنظيمها  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  توجه  حملة 

�لعون ل�سعب �سقيق �أو �سديق .
قال عامر بن نا�سر بن �سمر�ن �لعامري : �إن �الإمار�ت لها 
مكانة رئي�سية بني دول �لعامل فهي �حلكومة �ملعطاة �لتي 
حت�س مبكانة �لعامل و�لدول �الأخرى وهي جزء ال يتجز�أ من 
هذ� �لكون فالقيادة د�ئماً �سباقة يف عمل �خلري وت�ستحق �أن 
تكون يف �ملرتبة �الأوىل يف �ملجاالت كافة، و�أ�ساف �أن �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، رحمه �هلل، �أر�سى هذه 
�لعمل وقفاً  �لنبيلة عندما جعل لهذ�  �الأخالقية  �ملفاهيم 
خريياً �إن�سانياً للب�سرية جمعاء دون متييز لعرق �أو لون �أو 

دين، �إمنا هو لالإن�سان وح�سب.
ومن جانبه �عرب عبد�لو�حد بن �خلزع بن �لهركي �لعامري 
�لدولة منذ  �سيا�سة  ر��سخ يف  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  نهج  �إن 
يف  عليها  ترتكز  �لتي  �الأ�سا�سية  �لقيم  �أح��د  ويعد  قيامها، 
�لتعاون و�لعالقات �لدولية، وهذ� �لنهج قائم على �مل�ساو�ة 
و�لعدل و�لتو��سل �الإن�ساين بعيد�ً عن �ملحاباة �أو غريها .

 

�ملحتاجة يف  �ل�سعوب  ب�سكل عام تدعم  �لدولة  �أن  و�أ�ساف، 
�ملجاالت �ملختلفة ، �سو�ء �الجتماعية �أو �ل�سحية وغريها، 

�ملجاالت  يف  �مل��دين  �ملجتمع  دور  تفعيل  �ل��دول��ة  مييز  وم��ا 
�الإن�سانية، ومن ذلك �جلمعيات �خلريية �لتي تر�سخ �لقيم 

�الإن�سانية يف �ملجتمع .
�الإم�������ار�ت،  �إل���ي���ه  و���س��ل��ت  م���ا  �إن   ، �مل��ج��ل�����س  رو�د  و�ج���م���ع 
مل���ا كان  �أواًل وم���ن ث���م جت�����س��ي��د�ً  �إمن����ا ه���و م���ن ف�����س��ل �هلل 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �هلل،  ب���اإذن  ل��ه،  �ملغفور  ل��ه  ير�سخ 
ت��ن��م��وي��ة �ساملة  �إن�����س��ان��ي��ة وروؤي������ة  ن��ه��ي��ان م���ن م���ب���ادئ  �آل 
ل��الإن�����س��ان �ل��ع��امل��ي ك��ك��ل، ح��ي��ث ك���ان ح��ري�����س د�ئ���م���اً على 
لنكبة  تتعر�س  دول���ة  الأي  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت  و���س��ول 
�أغلى  �الإن�سان  باأن  متاماً  يوؤمن  وكان  بيئية،  �أو  �قت�سادية 
و�لطبيعية  �ملالية  �مل��و�رد  �أن  يعني  ما  �الإط��الق  على  �سيء 
. يحتاجها  �إن�����س��ان  ه��ن��اك  ك���ان  م��ا  �إذ�  قيمة  �أي  مت��ث��ل   ال 
و�أ����س���اف���و� �أن �حل��ك��وم��ة �الإم���ار�ت���ي���ة ���س��و�ء �الحت���ادي���ة �أو 
كان  �أينما  �الإن�سان  �إىل  �لعون  يد  مد  �ستو��سل  �ملحليات، 
�أنه من �لدعم �ملميز حلكومة �لدولة  ومتى �حتاج، منوهاً 
�للحظية  بامل�ساعد�ت  �كتفائها  عدم  �حلكومات،  بقية  عن 
يف  م�ساريع  �إط���الق  خ��الل  م��ن  �الإن�����س��ان  ببناء  و�هتمامها 
وم�ساجد  و�مل�ست�سفيات  �مل���د�ر����س  ل��ب��ن��اء  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل����دول 
و�إ���س��ك��ان��ات وغ��ريه��ا وم��ده��ا �أي�����س��اً ب��اخل��ر�ت �ل��ت��ي تدرب 

وتكمل �لعملية �لتنموية .
�ليوم منوذجاً  �الإم���ار�ت متثل  دول��ة  �إن  �ك��د �حل�سور  كما 
�مل�ستويات  كل  على  و�لعطاء  و�الإن�ساين  �خلريي  �لعمل  يف 
�ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية، حيث تعتر بالدنا �ليوم �سمن 
�أكر 10 دول مانحة للم�ساعد�ت �الإمنائية �لر�سمية قيا�ساً 

بدخلها �لقومي �الإجمايل على �مل�ستوى �لعاملي.

عطاء زايد اخلري يتوا�سل منذ ن�سف قرن ومازال يف ظل قيادة خليفة حتى وقتنا احلايل



اأهمية تناول ال�سوائل يف رم�سان :
�أم�����ر �����س����روري يف �سهر  �مل�������س���روب���ات  ت���ن���اول 
رم�سان خ�سو�ساً عند �حل�سول علي �لكمية 
�لتي  �ل��ع�����س��ائ��ر  و  �ل��ف��و�ك��ه  م��ن  �ل�سحيحة 
تفيد �جل�سم يف �ل�سيام . وعند ك�سر �ل�سيام 
بالطعام و�ملاء  ينتج عنه �إنخفا�س يف م�ستوي 
�ل��ط��اق��ة وي��ط��ال��ب �جل�����س��م ب��احل�����س��ول علي 
�الإنتعا�س  جت��دد  �لتي  للطاقة  ف��وري  م�سدر 
�حل�سول  ع��ن��د  �مل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ي   . للج�سم 
علي ع�سري �لتمر  فهو يجلب م�ستوي �ل�سكر 
�مل�����س��ت��وي �ل��ط��ب��ي��ع��ي. ح��ت��ي يتم  يف �ل���دم �إيل 
�ملياه و�ملعادن يف �جل�سم  �حلفاظ علي تو�زن 
هي  رم�سان  يف  للم�سروبات  فائدة  �أه��م  ف��اإن 

حتقيق �لتو�زن .

التخل�ض من التعب :
�لعنا�سر  �أه��م��ي��ة  ج��ي��د�ً  �الأ���س��خ��ا���س  ي����درك 
رم�سان   م�سروبات  يف  �مل�ستخدمة  �لغذ�ئية 
حتمل قيمة غذ�ئية عالية وم�ساد�ت �الأك�سدة  
و�لبوتا�سيوم  و�ل��ك��ال�����س��ي��وم  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
�لفو�كه  ت��وج��د يف  �ل��ت��ي  �الأخ������ري  و�مل���ع���ادن 
من  متكنك  �مل�����س��روب��ات  عمل  يف  �مل�ستخدمة 
�حل��ف��اظ ع��ل��ي ت���و�زن���ك ط���و�ل �ل���ي���وم  وعدم 
�ل�سعور بالتعب �أثناء �ل�سيام. تلعب �لع�سائر 
الأنها  �ل��ت��ع��ب  م��ن  �لتخل�س  يف  ح��ي��وي   دور 

حتتوي علي عنا�سر غذ�ئية تقاوم �لتعب .

ال�سفاء من الأمرا�ض :
رم�سان  م�����س��روب��ات  ت���ق���دم 

خ�������س���ائ�������س �ل�������س���ف���اء 
م�������ن �الأم��������ر����������س  

باالإ�سافة �إيل �أنها م�سروبات لذيذة و�سحية 
ت���زودن���ا ب��امل��رط��ب��ات و�ل��ع��ن��ا���س��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف 

رم�سان وزيادة م�ستويات �لطاقة .

امل�سم�ض: 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة لزيادة  �ل��ع��ن��ا���س��ر  �مل�����س��م�����س م���ن 
من  عالية  ن�سبة  علي  يحتوي  الأن��ه  �لطاقة  
ميكنك   . و  و�لبوتا�سيوم  و�لنحا�س  �حلديد 
تناول �مل�سم�سية يف وقت �الإفطار الأنه ي�ساعد 

يف حت�سني �له�سم .

املوز:
 ع�سري �ملوز من �مل�سروبات �لغنية بالبوتا�سيوم  
�ل�سحور  �مل��وز يف وجبة  تناول ع�سري  وميكن 
كبري من  ق��در  ي��وف��ر  �لفطار حتي  وج��ب��ة  �أو 

�لطاقة للج�سم

الكرز: 
 يتملك ع�سري �لكرز كمية كبرية من 

�مل���ع���ادن و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات مم��ا يعطي 
طعام مميز باالإ�سافة �إيل �أنه عند 
�لكرز بعد  تناول كوب من ع�سري 
�لتي  �ل��رت�وي��ح  �أو  �لع�ساء  ���س��الة 
تعطي ع��الج �ل��ده��ون �خل��ايل من 

�لعنا�سر �لغذ�ئية .

 احلم�سيات:
ت���ن���اول  ت��ن�����س��ي  ب���ال���ط���ب���ع ال   

�مل���������س����روب����ات 

�لليمون  ع�سري  �ل��رت��ق��ال،  مثل  �حلم�سية 
�لغنية بفيتامني ج و�لكال�سيوم  باالإ�سافة �إيل 
�لفو�سفور وكمية من �الألياف  وعندما حت�سل 
علي كوب من ع�سري �حلم�سيات . �لفطار هو 
�لتي  �حلم�سيات  ع�سري  لتناول  وقت  �أف�سل 

تن�سط �جل�سم وجتدد بر�عم �لتذوق .

البطيخ:
عالية  ترطيب  ن�سبة  يقدم   �لبطيخ  ع�سري   
�لفاكهة  ه���ذه  الأن  وذل����ك   .  92% ح����و�يل 

معباأة  و  م����اء  م��ع��ظ��م��ه��ا 
مالح  الأ با

�ملغن�سيوم و�لكال�سيوم  �ملعاجلة للجفاف مثل 
و �ل�سوديوم و �لبوتا�سيوم لذلك فهو مرطب 
فعال للغاية . ميكنك تناول �لبطيخ مع جوز 
�أو مع �جلنب  �لهند كنوع من حلوي رم�سان 

مبفرده .

 البابايا:
�له�سمي يف   ه��ل تعاين م��ن م�ساكل �جل��ه��از 
رم�سان ؟  �لبابايا  عالج مفيد الأنه يحتوي 
�أن��ه فاكهة  �إن��زمي بايني �لقوي   .ويقال  علي 
مثالية الإحتو�ئه علي عنا�سر غذ�ئية قوية .

اخلوخ: 
�لباردة  توفر لك مكعبات �خلوخ 
م���������س����در ج����ي����د ل����الأل����ي����اف 
�لذي  و�لفركتوز  و�حلديد 
�لطاقة.  توفري  يف  ي�ساعد 
ع�����س��ري �خلوخ  ي�����س��اع��دك 
من  �مل�����ع�����دة  ح����م����اي����ة  يف 
�لناجمة  �الإل���ت���ه���اب���ات  
�الأكل  يف  �لتغري�ت  ع��ن 

وعاد�ت �لنوم .

حليب جوز الهند والتن: 
تقليل  �ل��ت��ني يف  ي�����س��اع��د  ح��ي��ث 
عملية  وحت�������س���ني  �ل�������دم  ����س���غ���ط 
 . �ل���وزن  تقليل  يف  وي�ساعد  �له�سم 
علي  تعمل  �لتني  �سجر  �أور�ق  �أن  حتي 
 . �ل�سكر  ملر�سي  �الأن�سولني  ن�سبة  تقليل 
وباإعتباره و�حد من �أ�سح �الأطعمة �ل�سحية 
يف �لعامل، فهو ميد �جل�سم بالطاقة �لالزمة 
�أو  �لهند  تناوله مع حليب جوز  . ميكنك  له 

عمل م�سروب بالتمر و�لتني .

ع���������������س�������ري 
الليمون: 

مي�����ك�����ن�����ك 
حت�������س���ري 
ع�����������س�����ري 
ن  لليمو �
�مل��ع��ن�����س يف 
رم���������س����ان 

للتخل�س 
�ملتاعب  من 
�سهولة   ب������اأي 
�إع�������د�د  مي���ك���ن���ك   .
ع�سري �لليمون يف فرتة 

بارد  بعد �لظهرية وتريده لتناوله م�سروب 
علي  �ل�سيطرة  يف  ي�ساعد  الأن���ه  �لفطار  بعد 
�أف�سل �لعالجات  �سغط �لدم فهو و�حد من 

لتجنب �ل�سعور باجلفاف يف �سهر رم�سان .

ماء جوز الهند: 
هنا  نق�سد  و  ترطيب.   95% علي  حت��ت��وي 
�ل��ه��ن��د ول��ي�����س حليب ج���وز �لهند  مب���اء ج���وز 
�ل�سائل �ملوجود يف جوز �لهند �الأخ�سر  وهي 
ثمرة  ن�����س��وج  ب��ع��د  عليه  حت�سل  �أن  ميكنك 
ون�سبة  �ل�سوديوم  علي  يحتوي   . �لهند  جوز 
�ل��ك��رب��وه��ي��در�ت وب��ال��ت��ايل فهو  ب�سيطة م��ن  

طعام منع�س . 
فهو فاكهة مغذية يف رم�سان . ميكنك �سر�ئه 
ط����ازج م���ن جت���ار �خل�������س���رو�ت جت��ن��ب �سر�ء 
غري  حافظة  م��و�د  علي  يحتوي  الأن��ه  �ملعلب 

�سحية .

اأ�سهر امل�سروبات التي تتناولها يف رم�سان 
:

اخلروب:

�ملكونات :
�سكر. كوب   1

. مطحون  خروب  حبيبات  كوب   1

�خلطو�ت :
�سفي �خلروب �ملطحون مع �ل�سكر يف مقاله 

.
�سعي �ملقاله  علي درجة حر�رة متو�سطة مع 

�لتقليب باإ�ستمر�ر.
�سفي 8 �أكو�ب  من �ملاء و تركه حتي يغلي .

�إتركي �خلليط حتي يرد .
قومي بت�سفية �خلليط من خالل قطعة من 

�ل�سا�س .
�سعي �لوعاء يف �لثالجة .

قمر الدين :

املكونات :
. �لدين  قمر  عبوة   1

. ماء  لرت   1
ماء ورد .

�سكر ح�سب �لتذوق .

اخلطوات :

قومي بتقطيع قمر �لدين �إيل �أجز�ء �سغرية 
.

جهزي وعاء  و �سفي  2/ 3 كوب من �ل�سكر 
.

�إتركي �ملاء حتي يغلي علي نار متو�سطة.
�سفي قمر �لدين �إيل �ملاء �ملغلي و تركه حتي 
و  �حل��اج��ة  �ل�سكر ح�سب  ث��م �سيفي   . ي��ذوب 

�لرغبة .
ق��د حتتاجي �إيل �إ���س��اف��ة �مل��زي��د م��ن �مل���اء يف 

حالة �إذ� كان �خلليط �سميك .
�سفي ماء �لورد ليعطي نكهة خمتلفة له .

ترك �خلليط حتي يرد قبل تقدميه .

م�سروب ال�سوبيا :
. مطبوخ  غري  جمفف  �أرز  مالعق   2

. ماء  كوب   1
تف�سل  م��ا  ح�سب  علي   ( �سكر  ك��وب   4/1

. )
. جمفف  حليب  كوب   4/1
. �لهند  جوز  حليب  كوب   2

. فانيليا  معلقة   2/1

�خلطو�ت :
�لبدء بطحن �الأرز حتي حت�سل علي م�سحوق 

ناعم .
جهزي وعاء �خللط و �سيفي �ملاء و م�سحوق 
�الأرز و خلطهم معاً ملدة 6 �ساعات علي �الأقل 

يف �لثالجة .
�إ�سربي �الأرز و �ملاء يف �خلالط .

 4 – �الإ�ستمر�ر يف �ملزج قد ي�ستغرق ذلك 3 
دقائق .

قومي بت�سفية �خلليط من �ملاء .
تناولها باردة .

العناب :
. �لكركديه  بتالت  كوب   1

ماء .
�سكر .

اخلطوات :
جهزي وعاء ل�سب �ملاء �ملغلي بد�خله .

�سفي بتالت �لكركديه  و �ل�سكر .
�الإ�ستمر�ر يف �لتقليب حتي يذوب �ل�سكر .

�للون  �إيل  يتحول  حتي  �ساعات  لب�سع  تركه 
�الأحمر �لد�كن .

�سفي بتالت �لكركديه.
�إتركيه يف �لثالجة لتناوله بارد .

البطاط�ض
الأنها ال  باطمئنان  �أكلها  �لبطاط�س مقلية ميكنك  تكن  �إذ� مل 
بالكول�سرتول  غنية  �لقلي  ف��زي��وت  كول�سرتول،  على  حتتوي 

و�لدهون غري �ل�سحية.

الطماطم
مت��������������������ت��������������������از 
�ل���ط���م���اط���م 

ن�سبة  تقّلل  �لتي  �الأك�سدة  مب�ساد�ت  غنية  باأنها  “�لبندورة” 
ل��زي��ادة م�����س��اد�ت �الأك�����س��دة قم  �ل���دم.  �ل�����س��ار يف  �لكول�سرتول 
بطبخ �لطماطم، كذلك ميكنك �العتماد على ع�سري �لطماطم 

خلف�س �لكول�سرتول �ل�سار.

ال�سبانخ
حت���ت���وي �ل�����س��ب��ان��خ ع��ل��ى ك��ث��ري م���ن �مل���غ���ذي���ات �مل��ف��ي��دة للقلب 

و�ل�سر�يني، وهي خالية من �لكول�سرتول.

البقوليات
و�حلّم�س  و�ل���ب���ازالء  �ل��ع��د���س  مثل 

�لبقوليات  مت���ت���از  و�ل�����ف�����ول، 
ب�������اأن�������ه�������ا غ���ن���ي���ة 

�لتي  باالألياف 
على  ت�����س��اع��د 
من  �لتخل�س 
�ل����ك����ول���������س����رتول 

جانب  �إىل  �ل���ز�ئ���د، 
�أن �لبقول نف�سها خالية 

منه.

الأفوكادو
�لتي يحتوي  �ملغذيات  تركيبة  �أن  در��سات عديدة  حيث وجدت 
�إىل  �ل�سار،  �لكول�سرتول  على خف�س  ت�ساعد  �الأفوكادو  عليها 
للقلب  �ملفيدة  �لدهنية   3 �أوميجا  باأحما�س  غني  �أن��ه  جانب 

و�لدماغ.

فول ال�سويا
خاٍل  �ل�سويا  ف��ول  �أو  �الأخ�سر  �ل��ف��ول 
وغني  �لكول�سرتول،  من 
وتفيد  ب����االأل����ي����اف. 
�لدر��سات  بع�س 
ب�������اأن �إدم�����اج�����ه 
متكرر  ب�����س��ك��ل 
�ل�����ن�����ظ�����ام  يف 
�ل��������غ��������ذ�ئ��������ي 
يخّف�س ن�سبة 
�لكول�سرتول 

بالدم بن�سبة ترت�وح بني 8 و10%.

ال�سوفان
من �أف�سل �مل�سادر �لغذ�ئية �لغنية باالألياف، كما ت�ساعد تركيبة 

�ل�سوفان �لغذ�ئية على خف�س �لكول�سرتول �ل�سار.

الثوم
�الإ�سابة  خطر  ُيقّلل  �لثوم  �أن  �مل��ع��روف  من 
باأمر��س �لقلب و�ل�سر�يني و�جللطات، وهو 
�لكول�سرتول  ن�سبة  خلف�س  فّعالة  و�سيلة 

بالدم.

بذور الكّتان
حتتوي بذور �لكتاّن على حم�س �للينوليك 

باجل�سم.  �ل��ك��ول�����س��رتول  ن�سبة  ي��ق��ل��ل  �ل����ذي 
قلقاً  كنت  �إذ�  يومياً  �ثنتني  �أو  ملعقة  ت��ن��اول 

بخ�سو�س �رتفاع �لكول�سرتول.

الفواكه

هناك جمموعة من �لفو�كه ت�ساعد على خف�س �لكول�سرتول، 
و�لدّر�ق  و�ل��ت��وت  “�حلام�س”  و�لليمون  و�لبطيخ  �مل��وز  منها 

متتاز “�خل��������������������������������وخ”  و�لتفاح.  و�لكمرى  و�لرقوق 
هذه �لفو�كه باأنها غنية 

باالألياف.

�شحة وتغذية
ال�سحية  الفوائد  اأهمية  ينكر مدي  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ل 

ف�سل  يف  ال�سيام  جتربة  عند  خ�سو�سًا  رم�سان  مل�سروبات 
اإليها اجل�سم هي احل�سول  اأهم خطوة يحتاج  ال�سيف فاإن 
من  بها  املو�سي  الكمية  وتناول  ال�سحية   امل�سروبات  علي 
فرتات  يف  كبرية  كميات  تناول  علي  واحلر�ض  امل�سروبات 

ق�سرية خ�سو�سًا بعد ك�سر ال�سيام . تقدم لك م�سروبات 
رم�سان الرعاية الالزمة يف ال�سيام . تعرف علي الفوائد 

ال�سحية مل�سروبات رم�سان .

لوها من الكولي�شرتول اأطعمة حتتاجها لخِ
مثلما يوجد اأطعمة ُت�سّبب ارتفاعًا يف ن�سبة الكول�سرتول بالدم واخرى ُتقّلل ال�سار منُه والذي ُيعرف ب� “LDL” فاإّن هناك اأطعمة 

تبلغ ن�سبة الكول�سرتول فيها �سفر، مما يتوّجب زيادة ح�ستها خالل الوجبات وتتّلخ�ض اأهمها يف التايل:

تناولها امر �سروري خالل ال�سهر الكرمي

م�شروبات رم�شان.. فوائد �شحية وم�شدر فوري للطاقة
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العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/932  ا�ضتئناف مدين    
مبا  �القامة  حمل  جمهول  وهبه  عبد�لفتاح  1-علي  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�إبر�هيم للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية - وميثلها/  �ن �مل�ستاأنف /علي 
علي �بر�هيم حممد �حلمادي وميثله : علي �بر�هيم حممد �حلمادي   قد 
��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2016/495 مدين جزئي    وحددت 
لها جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/7/10  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2017/343  ا�ضتئناف جتاري   

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - للتجارة  �مل�ستاأنف �سده/ 1-في�سل علي  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /تكنوفا �ن�سرتومنتي�سن �ند �سيلز - ذ م م وميثله 
: خالد حممد عبد�لرحمن �لقا�سمي   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم : 2016/169 جتاري كلي بتاريخ 2017/2/19 وحددت لها 
جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/7/31  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/48  ا�ضتئناف تظلم مدين 

�أوك��وى جمهول حمل  �زو�سوكو  دونالد  1-م��اك  �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�دمون بدري رزق وميثله : حكمت حممود 
فيا�س   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2016/129 
�الربعاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/11/28 بتاريخ  م��دين  تظلم 
 ch1.B.7 بالقاعة رقم  �ل�ساعة 17.30 م�ساء   �ملو�فق 2017/6/14  
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/368  مدين جزئي              

حمل  جمهول  �لنعيمي   جابر  حممد  عبد�هلل  1-علي   / �ملدخل  �خل�سم  �ىل 
���س��وق حم�سن بدر  �مل��دع��ي/ وج��ي��ه حممد �ال���س��ع��د وميثله :  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لكثريي 
مببلغ وقدره )400.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
�الربعاء   يوم  لها جل�سة  �لتام.  وح��ددت  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  9% من 
�ملو�فق  2017/6/21   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/299 عقاري كلي                 
جاكوب   ماتيو  بيجو  زوج��ة  ماتيو  2-�نيتا  جاكوب  ماثيو  1-بيجو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف دبي - �س م ع   قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   2.290.227.03( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
و�نهاء وف�سخ �تفاقية �الجارة ومالحقها وت�سليم �لعقار ورد �حليازة و�حلكم للمدعي 
بكافة طلباته يف �لالئحة.   وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2017/6/18   �ل�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1429  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد �جلبار �جمد خان  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
م�سرف �لهالل �س م ع وميثله : علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن   قد �أقام عليك 
 276906.25( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة  و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/21  �ل�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/198  مدين  جزئي              
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ح��ام��د حممد ع��ب��د�هلل �ل��ن��ج��ار  جم��ه��ول حم��ل �القامة 
ح�سني   : وميثله  ع��ام��ة  م�ساهمة  �سركة   - للتاأمني  �لالين�س  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه    عبد�لرحمن  علي 
و�تعاب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   13.800( وق���دره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي 
�لتام.   �ل�سد�د  �ال�ستحقاق  وحتى  ت��اري��خ     �سنويا من  و�لفائدة   %12  �ملحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/21   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1760  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سوبر �ستار لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �س ذ م م  جمهول حمل 
�ند ر�بر ليمتد وميثله : هاين رجب مو�سى عبد�هلل  �القامة مبا �ن �ملدعي/ يف تاير 
�جل�سمي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي  
مبلغ وقدره )65.415 دوالر �مريكي( �و ما يعادلها بالدرهم �الإمار�تي مببلغ وقدره 
)240.073.05 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها  �لتام و�ل��ز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/14   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1583  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سيخ غالم كوثر حممد �فتاب �لدين  جمهول حمل �القامة 
ذ م م ومي��ث��ل��ه : ح�سني علي  �ل��ع��م��ال��ة -  ���س��رك��ة باحل�سا خل��دم��ات  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
عبد�لرحمن لوتاه -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
و�لفائدة  %9  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  وقدره )130.000  مببلغ 
من تاريخ    �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لتعوي�س مببلغ وقدره )5000 درهم(   
�مل��و�ف��ق  2017/6/14   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة  ي��وم �الرب��ع��اء   وح��ددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
�أيام على �الأقل ويف  لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/930  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-فيوت�سر دييل للتجارة �لعامة - �س ذ م م 2-جمتبى قا�سم عادليان 
- ب�سفته مدير فيوت�سر دييل للتجارة �لعامة و�سخ�سه  جمهويل حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �سادر�ت �ير�ن وميثله : �حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )4.600.000 
�ال�ستحقاق   تاريخ  من   %15 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/6/19   �ل�ساعة 
10.00 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/368  مدين  جزئي              
�ىل �خل�سم �ملدخل / 1-موؤ�س�سة �تالنت�س لتاأجري �ل�سيار�ت  جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ وج��ي��ه حممد �الأ���س��ع��د وميثله : �سوق 
حم�سن ب���در �ل��ك��ث��ريي   ق��د �أق����ام عليك �ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا  368      
�ل�ساعة 9.30  �مل��و�ف��ق  2017/6/21   ي��وم �الرب��ع��اء   وح��ددت لها جل�سة 
�أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �س 
�و م�ستند�ت للمحكمة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/269  عقاري كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-ب�سام �سقر عبد�لهادي �ل�سقر�ن  2-جا�سم ح�سن علي زنيل  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ود�د عبد�هلل �ل�سعفار   قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة  بف�سخ و�بطال �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�لز�م �ملدعي 
عليهم برد مبلغ وقدره )826.527.50 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �ل��ت��ام  �ل�����س��د�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة ورد ��سل �ل�سيكات.   وحددت لها جل�سة 
يوم �الحد  �ملو�فق  2017/6/18  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/350  احوال نف�س م�ضلمني 
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ح�سني حممد �ال�سطل  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ تهليل زهري جودت �بو�سيدو   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
�سهر  من  رجعي  باأثر  دره��م   6000 لت�سبح  ح�سني  لالبن  �ل�ساملة  �لنفقة  ب��زي��ادة 
نوفمر 2015 و�لر�سوم �لدر��سية وم�ساريف �القامة و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/14   �ل�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة  رقم )7(  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2015/422  عقاري كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ن �ملدعي/ علي ح�سن �سحبتي قد  �القامة مبا 
�ملدعي  و�ل����ز�م   2008/3/6 �مل���وؤرخ���ة يف  �ل��ب��ي��ع  �ت��ف��اق��ي��ة  وب��ط��الن  بف�سخ  �مل��ط��ال��ب��ة 
�لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م(   362.100( وق��دره  مبلغ  باعادة  مت�سامنني  عليهما 
�ملحاماة.   و�تعاب  و�لر�سوم و�مل�ساريف  �لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  9% من 
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/21  �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/948  جتاري كلي               
حمل  جمهول  ح   م  م   - �لعامة  للتجارة  بيزني�س  1-فاينلي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة �سور و�ي للو�ساطة �لتجارية - �س ذ م م وميثله 
: ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها  مببلغ وقدره )70.000.000.00 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�لقر�س.   وحددت  مبلغ  ��ستحقاق  تاريخ   12% من  و�لفائدة    �ملحاماة  وتعاب 
بالقاعة  ���س   10.00 �ل�ساعة    2017/6/21 �مل��و�ف��ق   �الرب���ع���اء   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1667  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فالكون نورث للتجارة �لعامة - �س ذ م م   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد عبد�لرحمن ر��سد عبد�هلل   
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وق��دره )36144( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره��م    2731 مبلغ  �ىل  باال�سافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��سم �ل�سركة : �سركة يونيكورنو�ض لتجارة عامة - ذ م م 
�لعنو�ن: نخيل-�ملدينة �لعاملية- دبي IC1- FRE- P20-S01  �ل�سكل �لقانوين: ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 706023  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1132953 
�ل�سجل  �لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �القت�سادية بدبي  مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها 
بتاريخ 2017/6/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/6/30 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�ض بي ايه لتدقيق 
احل�سابات  ، �لعنو�ن :  مكتب 501 ملك �ساحي خلفان �ساحي بن متيم - بور �سعيد  
- �ملرقبات هاتف : 2208803 04 فاك�س/2208804 - 04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ض�ضة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
��سم �مل�سفي: ات�ض بي ايه لتدقيق احل�سابات 

�لعنو�ن :  مكتب 501 ملك �ساحي خلفان �ساحي بن متيم - بور �سعيد  - �ملرقبات هاتف 
: 2208803 04 فاك�س/2208804 - 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
يونيكورنو�ض  �سركة  لت�سفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
 2017/6/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ   - عامة  لتجارة 
لديه  م��ن  بتاريخ 2017/6/30   وعلى  دب��ي  �ل��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق 
�لكائن بدبي على  �ملعني يف مكتبه  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ض�ضة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

 اإعالن بالن�ضر
اإماة دبي - دائرة حماكم دبي  
حمكمة  الحوال ال�ضخ�ضية 

اعالن تغيري ا�ضم
�مار�تية   ، ه��ن��ك��ام��ي  ك�����س  زح��م��ت  �ب��ر�ه��ي��م  �ل�سيدة/�سكينه  ت��ق��دم��ت 
�سكينه  من  ��سمها  تغيري  بطلب  �ل�سرعية  دب��ي  حمكمة  �ىل  �جلن�سية 
�بر�هيم زحمت ك�س هنكامي �ىل �ساره �بر�هيم زحمت ك�س هنكامي -   
وعلى من لديه �عرت��س �ن يتقدم به �يل �ملحكمة �ملذكورة خالل �سهر 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن
رئي�س ق�ضم خدمات الحوال ال�ضخ�ضية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3688   

�ملنذر : �خلدمات �لعقارية وميثلها خليفة جمعة �لنابودة 
�ملنذر �ليه : �ساهد ح�سني لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م )جمهول حمل �القامة(

تتوجه �ملنذرة بهذ� �النذ�ر النذ�ر �ملنذر �ليها باالتي : 
عقد  نهاية  وحتى   2017/1/16 �اليجار  بدل   19.000  /= وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة 
�اليجار يف 2017/6/15 وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر ، ويف 
حال �نتهاء �ملهلة دون �سد�د �سن�سطر للجوء �ىل �جلهات �ملخت�سة لطلب �خالء �ملاجور 
وت�سليمها للمنذر خاليا من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني باحلالة �لتي كان عليها عند �لتعاقد 
�لز�مكم بتقدمي  �ل��ت��ام م��ع  ت��اري��خ �الخ���الء  م��ع �لز�مكم مب��ا ي�ستجد م��ن �ج��رة حتى 
بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه خالل �لفرتة �لتي �سغلتم خاللها �ملاأجور مع �لز�مكم 

بالر�سوم و�مل�ساريف. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3686   

�ملنذر : �خلدمات �لعقارية وميثلها خليفة جمعة �لنابودة 
�ملنذر �ليه : �سو�ن جولد للتجارة �لعامة  )جمهول حمل �القامة(

تتوجه �ملنذرة بهذ� �النذ�ر النذ�ر �ملنذر �ليها باالتي : 
ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره =/ 75.000 درهم مف�سلة على �لنحو �لتايل )مبلغ 15.000 درهم 

بدل �اليجار 2017/2/7 وحتى نهاية عقد �اليجار يف 2017/5/6 باال�سافة �ىل بدل �اليجار عن �ل�سنة 
�اليجارية �جلديدة �لتي بد�أت يف 2017/5/7 وتنتهي 2018/5/6 مبلغ وقدره =/60.000 درهم مع �سرعة 
مر�جعة �ملنذرة ال�ستالم عقد �اليجار �جلديد و�لتوقيع عليه  وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ تبليغكم 
باالنذ�ر ، ويف حال �نتهاء �ملهلة دون �سد�د �سن�سطر للجوء �ىل �جلهات �ملخت�سة لطلب �خالء �ملاجور 
وت�سليمه للمنذر خاليا من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني باحلالة �لتي كان عليها عند �لتعاقد مع �لز�مكم مبا 
ي�ستجد من �جرة حتى تاريخ �الخالء �لتام مع �لز�مكم بتقدمي بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه خالل 

�لفرتة �لتي �سغلتم خاللها �ملاأجور مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف. 
  الكاتب العدل

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
      مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر     
   يف  الدعوى 2017/68 تظلم مدين                

�أن  �الق��ام��ة مب��ا  �ملتظلم �سده / 1- ح��ازم جمال حاف�س  جمهول حم��ل  �ىل 
�لتظلم /ح�سام حممد م�سعود �لدرهوبي    قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله 
�م��ر على  رق��م 2017/234  �ل��دع��وى  �ل�سادر يف   �ل��ق��ر�ر  ومو�سوعه تظلم من 
عري�سة مدين و�لر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء   �ملو�فق 
2017/6/20   �ل�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف 
�أو  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2017/75   امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه: 1-  برينابي كونانان فينتور�  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �س �س لوتاه �لعقارية وميثله : عبد�هلل خمي�س 
غريب �لناخي �آل علي   طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي 
ب�سد�د مبلغ 15000  �ملدعى عليه  �ل��ز�م  بتاريخ  2017/3/5    �البتد�ئية 
�لتظلم من �المر  و�مل�ساريف.  ولكم �حلق يف  و�لر�سوم  درهم للمدعي 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.   
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/925 جتاري جزئي                                                

حمل  جمهول  �ل�سويدي   قطامي  عبيد  حممد  �إبر�هيم  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ  2016/7/24  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  �القامة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/م�سرف �لهالل )�سركة م�ساهمة عامة( بالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف �ملدعي مبلغ �ثنني وع�سرين �لف وخم�سمائة 
و�ستة و�ربعني درهم و�ستة وت�سعني فل�سا و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
�ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



االثنني   12   يونيو    2017  م   -   العـدد  12044  25
Monday  12   June   2017  -  Issue No   12044

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4238  عمايل جزئي
جمهول  �������س.ذ.م.م  و�الق��م�����س��ة  للمن�سوجات  1-ح���ي���زوم   / ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع��ل��ي ر� م��و���س��ي ����س��م��اع��ي��ل  ق���د �أق�����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )36250 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�ل�سكوى:mb169185685ae  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2017/7/6 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8064  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ر�ستور�نت  وجريل  ك��ايف  �يروزينا  1-جلف   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك �لدعوى  ن��و�ن فيليدور�جي  ق��د  �مل��دع��ي /�م��ي��ال  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
و�لر�سوم  دره��م(   65900( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
يوم  لها جل�سة  �ل�سكوى:mb165446921ae  وحددت  رقم  و�مل�ساريف 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/6/20 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4428  عمايل جزئي
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  للعقار�ت  �لدين  1-فخر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /�يلوي�سا دي مي�سا مار��سيجان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16932( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
  MB171227717:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/6/14 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�سي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، و�مرت �ملحكمة مع تق�سري مدته .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4175  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  �ل�سباحة  / 1-م��ون��ارك الح��و����س  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /الل خان عبد�ل�سكور  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15945 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )600 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb171147534ae  وحددت 
�لقا�سي  مبكتب  �س   8.30 �ل�ساعة   2017/6/18 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�سة  لها 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل )مع 

تق�سري مدة �العالن(
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3092  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  �الر��سي  �سابد�ر لتجميل  �ملدعي عليه / 1-��سماعيل  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد �ليا�س خو�سو �حمد خان خو�سو قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12881 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB171524262AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   2000(
�س   8.30 �ل�������س���اع���ة   2017/6/21 �مل����و�ف����ق  �الرب�����ع�����اء  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3144  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سركة �مل�سرية لالن�ساء�ت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /عالء �لدين فاروق عبد�ملوجود حممد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15668( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
وحددت    MB168508772AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
�لقا�سي لذ�  �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/6/20  لها جل�سة يوم �لثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3245  عمايل جزئي
ف��رع جم��ه��ول حمل   - �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  / 1-ج��ورم��ي��ت  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /مارجوري باكوير� ليم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   15209( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB171604824AE  وحددت لها 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/6/21 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3268  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ريا�س حممد لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /م�سري �حمد ب�سري �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   15750( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف يف �ل�سكوى رقم:AE169276035MB  وحددت 
�لقا�سي لذ�  �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2017/6/20  لها جل�سة يوم �لثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3413  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة �ملجره للنقل �لري �لعام �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�سامرياز ماجد حممد �ليا�س قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15554 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb172157929ae  وحددت لها 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/6/18 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3464  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �سعيد فاروقي خلدمات �حلر��سة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ج��ان  �حمد  �سيد  ج��ان  �حمد  /�سعود  �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا 
ومو�سوعها يطلب �ملدعي من عد�لة �ملحكمة ت�سجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها 
 )32455( �ج��م��ايل  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  بالز�مها  و�حل��ك��م  الئحتها  م��ن  ب�سورة 
درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى 
�لعمالية:mb171708088ae  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/15 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4384  عمايل جزئي
�ن  ����س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �مللكية �سبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-�ل���وردة 
مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ق��ارة  /روميله  �ملدعي 
و�لر�سوم  دره����م(   2500( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   6900( وق��دره��ا  عمالية 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb172078100ae  وحددت لها جل�سة يوم �الحد 
�ملو�فق 2017/6/18 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري ، مع تق�سري مدة �العالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3551  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  �سرينغ  1-بلو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ساجي  توتابار�مبيل  /في�سنو  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة 
وتذكرة  دره���م(   14770( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
يوم  جل�سة  لها  .وح����ددت  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   1500( مببلغ  ع���وده 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/6/20 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، و�مرت تق�سري مدة �العالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/1904  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-يف �ي بي �ك�سري�س �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  2017/5/24  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان 
توؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �لعزيز  عبد  علي  ح�سني  ل�سالح/حممد  �ع��اله 
نقد� ما  �و قيمتها  �لعودة �ىل موطنه  دره��م( وتذكرة  للمدعي مبلغ )15756.66 
مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من 
�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/936  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعام  �ل��ري  للنقل  عليه/1-هرتكو  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/5/18 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
 29482( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �كو�ستا  كا�سري  ل�سالح/�دجار 
درهم( وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� بقيمة )2000 درهم( ما مل يكن 
قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر وقت �لتنفيذ و�لزمت �ملدعي عليها �ملنا�سب من 
�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �الع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3961  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  ت��ورز  �ملدعي عليه / 1-�ستار ورل��د  �ىل 
�لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  مابال   قا�سم حممد  �ملدعي /حممد  �ن 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   31706( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
)800 درهم( رقم �ل�سكوى:MB173579106AE/2017  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/3 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3745  عمايل جزئي

�القامة  حمل  جمهول  �حلفالت  لتنظيم  �جلزيرة  1-مها   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  رب��اط  /حكيمة  �ملدعي  �ن  مبا 
 2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   34950( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
  mb171630997ae/2017:درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
8.30 �س  �ل�����س��اع��ة   2017/7/4 �مل���و�ف���ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4168  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم �يتز� بيتز� �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  ري�س كوي�سادو  قد  �ملدعي /ليونال 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )24353 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb171149025ae:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 �ل�ساعة   2017/7/9 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�سة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/8505  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-هيما�سكو �نرتنا�سيونال ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  2017/4/27  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان 
�عاله ل�سالح/عبد �خلالق علي �حمد بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)14771 درهم( وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� بقيمة )1000 درهم( 
�ملنا�سب من �مل�ساريف  ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها 
و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/732 تنفيذ مدين  
�ن  �الق��ام��ة مبا  �ج���ارو�ل  جمهول حمل  كومار  �سده/1-�سانديب  �ملنفذ  �ىل 
وميثله:�سعد  �����س.ذ.م.م  ماجنمنت  كوميونتي  �ع��م��ار  �لتنفيذ/�سركة  طالب 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  حممد عبد�هلل �حل��م��ادي  قد 
�خلا�سة  �مل�ستحقة  �خل��دم��ات  ر���س��وم  ب�ساأن  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر  بتنفيذ  و�ل��ز�م��ك 
بوحدة �لعقارية رقم 2807 يف م�سروع برج خليفة �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سده 
و�مل�ساريف   �لر�سوم  �سامل  دره��م   )302803.22( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د 
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/729 تنفيذ مدين  
مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ر��سد  حممودي  ح��ازم  �سده/1-حيدر  �ملنفذ  �ىل 
وميثله:�سعد  ���س.ذ.م.م  ماجنمنت  كوميونتي  �عمار  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  حممد عبد�هلل �حل��م��ادي  قد 
�خلا�سة  �مل�ستحقة  �خل��دم��ات  ر���س��وم  ب�ساأن  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر  بتنفيذ  و�ل��ز�م��ك 
بوحدة �لعقارية رقم 5709 يف م�سروع برج خليفة �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سده 
و�مل�ساريف   �لر�سوم  �سامل  دره��م   )320887.13( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د 
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/536 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-جنم �ال�سالم حممد ز�رين  جمهول حمل �القامة 
�أقام  �لن�سري خان  قد  �لتنفيذ/عبد�ملن�سور خان عبد  مبا �ن طالب 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )9310( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/716 تنفيذ مدين  
�ملنفذ �سده/1-معني فو�ز �حلجلي  جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�أقام عليك  �ن طالب �لتنفيذ/حممد فوز �هلل فار�س عبا�س فوز  قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
�ملحكمة  .وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )2330( درهم �ىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/571 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-حممد ��سحاق �سري بهادر  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ساه نو�ز خان خاتاك  قد �أقام عليكم �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )17108(
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
        يف الدعوى رقم 2016/98 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �سده/1- ح�سن عبد�هلل ح�سيني  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/بنك ر��س �خليمة �لوطني �س.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر.

قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2017/5/28 �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالب 
�لعقار  بها )2.516.118.81( درهم خالل 30 يوم من تاريه �الع��الن و�ال بيع 
�ملبني �و�سافه �دناه بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت 
�ملدنية - نوع �لعقار:فيال - �ملنطقة:�لثنية �لر�بعة - رقم �الر�س:3522 - رقم 

�ملبنى:535-329 - م�ساحة �لعقار:2743.21 قدم مربع
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

»موؤ�شر بنك الإمارات دبي الوطني ملراقبة حركة القت�شاد 
بدبي« يوؤكد حت�شن الظروف التجارية خالل مايو

•• دبي -وام:

�أظهرت “ موؤ�سر بنك �الإمار�ت دبي �لوطني “ ملر�قبة حركة �القت�ساد بدبي 
�ملنتج للنفط  �أح��و�ل �لقطاع �خلا�س غري  �ل�سهري وج��ود حت�سن قوي يف 

خالل �ل�سهر �ملا�سي مع تو�سع �الإنتاج و�لطلبات �جلديدة مبعدل حاد.
و�أ�سارت بيانات �لقطاعات �لفرعية للموؤ�سر - �لذي يقدم نظرة عامة دقيقة 
على ظروف �لت�سغيل يف �قت�ساد �لقطاع �خلا�س غري �ملنتج للنفط يف دبي 
- �إىل �أن �سركات �الإن�ساء�ت �سهدت �ل�سهر �ملا�سي �أ�سرع حت�سن يف �لظروف 
و�لتجزئة  �جلملة  �سركات  تليها  نقطة   56.2 �ملوؤ�سر  �سجل  �إذ  �لتجارية 

55.5 نقطة و�سركات �ل�سفر و�ل�سياحة 54.2 نقطة .
�ملنتج  غ��ري  �خل��ا���س  �لقطاع  �قت�ساد  باملوؤ�سر  �خلا�سة  �ل��در����س��ة  و�سملت 
قطاعات  بخ�سو�س  من�سورة  �إ�سافية  قطاعية  بيانات  مع  دب��ي  يف  للنفط 

�ل�سياحة و�ل�سفر و�جلملة و�لتجزئة و�الإن�ساء�ت.
و�أو�سحت �لدر��سة عن �أحو�ل �ل�سهر �ملا�سي � �لتي �سدرت عن بنك �الإمار�ت 
دبي �لوطني �م�س � �أن حت�سن �لعمليات �لتجارية عك�س وجود زيادة �أخرى 

قوية يف �الإنتاج على م�ستوى �قت�ساد �لقطاع �خلا�س يف دبي .
 � �لدر��سة  خ��الل  من   � دب��ي  يف  �لعاملة  �خلا�س  �لقطاع  �سركات  والحظت 
تفاوؤلها  و�أعربت عن  �ملا�سي  �ل�سهر  �الأعمال �جلديدة يف  �أخ��رى يف  زي��ادة 
ب�����س��اأن ت��وق��ع��ات �ل��ن��م��و ل��ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل ب��ع��دم��ا ت�����س��ارع��ت درج���ة �ل��ت��ف��اوؤل �إىل 
م�ستوى  على  �لتفاوؤل  بتح�سن  مدفوعة  �أ�سهر  ثالثة  يف  م�ستوياتها  �أعلى 

�لقطاعات �لرئي�سة �لثالثة �مل�ساركة يف �لدر��سة.

الأوراق املالية : ت�شجيل 3 �شركات حكومية 
بروؤو�س اأموال 4.6 مليار خالل 2016

•• اأبوظبي-وام: 

 3 ت�سجيل  على   2016 �لعام  خالل  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  و�فقت 
�سركات م�ساهمة عامة مملوكة للحكومة بن�سبة 100 % وتوفيق و�سعها 

ك�سركة م�ساهمة عامة م�سجلة لدى �لهيئة.
4.6 مليار درهم  �سملت قائمة �ل�سركات �لتي بلغ �إجمايل روؤو�س �أمو�لها 
درهم  مليار  ر�أ�سمالها  يبلغ  �لتي  للتوزيع  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  �سركة 
و�سركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س 100 مليون درهم و�سركة �ال�ستثمار�ت 

�لبرتولية �لدولية – �أيبيك - بر�أ�سمال 3.5 مليار درهم .
�ملا�سي  �لعام  خالل  مت  فقد  حديثا  �لهيئة  عن  �ل�سادرة  �لبيانات  وح�سب 
عامة  م�ساهمة  �سركات   5 ل�  �الكتتاب  حقوق  وت���د�ول  �إدر�ج  على  �ملو�فقة 
وو�فقت على زيادة روؤو�س �أمو�ل 6 �سركات م�ساهمة عامة بقيمة �إجمالية 
بلغت 2،5 مليار درهم وتخفي�س ر�أ�س مال �سركتني “ م�ساهمة عامة غري 
�مل�ساهمة  �ل�سركات  ح�سابات  مدققي  بقيد  �أي�سا  �لهيئة  وقامت  مدرجة. 
�لعامة و�لتي بلغ عددها حتى نهاية �لعام 2016 نحو 10 �سركات تدقيق. 
�إدر�ج وت��د�ول حقوق �الكتتاب �خلا�سة بزيادة  �لهيئة كذلك على  وو�فقت 
يبلغ  جديدة  �أ�سهم  �إ���س��د�ر  طريق  عن  عامة  م�ساهمة  �سركات   5 ر�أ�سمال 

عددها نحو 2.5 مليار �سهم �أي ما يو�زي 5.2 مليار �سهم حق �كتتاب.

الأجانب م�شرتيات  قيمة  درهم  مليار   2.282
 يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل مايو

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت قيمة م�سرتيات �الأجانب من �الأ�سهم يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
ن�سبته  م��ا  لت�سكل  دره��م  مليار   2.282 نحو   2017 مايو  �سهر  خ��الل 

60.9 % من �إجمايل قيمة �لتد�ول.
يف حني بلغت قيمة مبيعات �الأجانب خالل �لفرتة نف�سها 2.077 مليار 
درهم لت�سكل ما ن�سبته %55.4 من �إجمايل قيمة �لتد�ول لي�سل �سايف 
درهم  م��الي��ني   204 نحو  �إىل  نف�سه  �ل�سهر  خ��الل  �الأج��ن��ب��ي  �ال�ستثمار 
تقريبا كمح�سلة �سر�ء. و على �سعيد �ال�ستثمار �ملوؤ�س�سي يف �سهر مايو فقد 
درهم  مليون   389 �مل�ستثمرين  من  �ل�سريحة  لهذه  �ال�ستثمار  �سايف  بلغ 

تقريبا كمح�سلة �سر�ء.
�ملالية نهاية �سهر مايو من  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �لعام ل�سوق  �ملوؤ�سر  و �سجل 

�لعام 2017 تر�جعا بن�سبة2.11 % �إىل4427 نقطة .
موؤ�سر�ت  �رتفعت  فقد  �ل�سوق  يف  �مل��درج��ة  �لقطاعات  ب���اأد�ء  يتعلق  وفيما 
قطاعني من بني �لقطاعات �لت�سعة �ملمثلة يف �ل�سوق وحقق موؤ�سر قطاع 
بن�سبة  �ل�سناعة  قطاع  ت��اله   8.29% بلغت  من��و  ن�سبة  �أع��ل��ى  �خل��دم��ات 
بن�سبة  �ال�ستهالكية  �ل�سلع  قطاع  موؤ�سر  �نخف�س  حني  يف   .  %  2.73
 %  6.05 بن�سبة  �ملالية  و�خلدمات  �ال�ستثمار  قطاع  موؤ�سر  و   8.09%
بن�سبة  و�لبنوك   4.31% بن�سبة  �لطاقة  قطاع  موؤ�سر  ت��ر�ج��ع  ح��ني  يف 
�لتاأمني  قطاع  وموؤ�سر   %  1.43 بن�سبة  �الت�����س��االت  وق��ط��اع   3.10%

بن�سبة %0.49 وموؤ�سر قطاع �لعقار بن�سبة 0.12%.
وتر�جعت �لقيمة �ل�سوقية الأ�سهم �ل�سركات �ملحلية �ملدرجة يف نهاية �سهر 
 433.830 مع  مقارنة  درهم  مليار   426.864 لتبلغ   1.61% مايو 
�ملا�سي. وبالن�سبة للتد�والت فقد بلغت قيمة  �أبريل  مليار درهم يف نهاية 
�الأ�سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق 3.745 مليار درهم يف �سهر مايو مقارنة مع 

3.322 مليار درهم �سجلت خالل �سهر �أبريل.
وو�سل عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة نحو 1.719 مليار �سهم مقارنة مع 1.618 
مليار �سهم مت تد�ولها خالل �ل�سهر �لذي �سبق وبلغ عدد �ل�سفقات �ملنفذة 
نحو23510 �سفقات مقارنة مع 25319 �سفقة يف فرتة �ملقارنة نف�سها 
وبلغ معدل �لتد�ول �ليومي خالل �سهر مايو 162 مليون درهم و و�سل 
عدد �أيام �لتد�ول 23 يوما مقابل 20 يوما يف �ل�سهر �لذي �سبقه يف حني 
بلغ عدد �ل�سركات �ملتد�ولة 57 �سركة . و ت�سدر �سهم بنك �أبوظبي �الأول 
قائمة �أكر �الأ�سهم ن�ساطا يف مايو بتد�والت بلغت قيمتها 775.2 مليون 
درهم وبن�سبة 21.4 % من �جمايل تد�والت �ل�سهر تاله �سهم �ت�ساالت 
%14.7 ثم �سهم “ �سركة  534 مليون درهم وبن�سبة  ب�سفقات قيمتها 
 12.4% 450 مليون درهم وبن�سبة  “ ب�سفقات قيمتها  �لعقارية  �لد�ر 
بنك  % و   12.4 وبن�سبة  دره���م  مليون   449 �ل��ع��ق��اري��ة  ����س��ر�ق  و�سهم 
%11.2 يف حني توزعت  405 ماليني درهم وبن�سبة  �أبوظبي �لتجاري 

.% 1.009 مليار درهم على بقية �الأ�سهم وبن�سبة 27.9 

غرفة دبي تنظم اأكرب موؤمتراتها للم�سوؤولية املجتمعية

»حوار دبي« ي�شتعر�س دور القطاع الا�س يف ا�شرتاتيجية عام الري
املن�سوري: نعمل على تطوير منهجية اأكرث نظامية للم�سوؤولية املجتمعية لل�سركات عرب حوافز و�سوابط وموؤ�سرات قيا�ض

•• دبي _ الفجر:

دبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ن�ساطات  �سمن 
ل��دع��م ع���ام �خل���ري، نظمت غ��رف��ة دب���ي من 
لها  �لتابع  �الأعمال  �أخالقيات  مركز  خالل 
وبالتعاون مع �أع�ساء غرفة دبي لال�ستد�مة 
�لرئي�سي  �ل���غ���رف���ة  م��ق��ر  يف  �أم�������س  م�����س��اء 
�أقيم حتت عنو�ن  موؤمتر ح��و�ر دب��ي، �ل��ذي 
معايل  مب�����س��ارك��ة  وذل�����ك  �خلري”  “عام 
�ملن�سوري،  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  �مل��ه��ن��د���س 
وو�أكر  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �القت�ساد  وزي��ر 
و�ملهتمني  �ملعنيني  م��ن  م�ساركاً   145 م��ن 

بامل�سوؤولية �الجتماعية يف �لدولة.
وناق�ست �لدورة �لعا�سرة من �ملوؤمتر �أهمية 
يف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة 
��سرت�تيجية  يف  �مل��ح��ددة  �الأه����د�ف  حتقيق 
�لعمل  ت��ر���س��ي��خ  وم���ن���ه���ا  �خلري”  “عام 
�الإن�ساين و�خلريي وثقافة �لعطاء و�لتطوع 
�لفر�سة  �إت��اح��ة  �إىل  باالإ�سافة  �ل��دول��ة،  يف 
للم�ساركني من �لقطاع �خلا�س و�ملوؤ�س�سات 
وتبادل  ملناق�سة  حكومية  و�لغري  �حلكومية 
�أف�سل �ملمار�سات حول مبادر�ت �خلري �لتي 

تعتمدها �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات. 
ويعتر حو�ر دبي، �لذي يقام مرتني �سنوياً، 
�أك����ر م���وؤمت���ٍر ل��ال���س��ت��د�م��ة يف �إم�����ارة دبي، 
�ل�سناعات  خمتلف  م��ن  م�ساركني  ج��ام��ع��اً 
و�ل���ق���ط���اع���ات ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً الإي����ج����اد روؤي����ة 
موحدة لال�ستد�مة و�مل�سوؤولية �الجتماعية 
للموؤ�س�سات يف دولة �الإمار�ت، ويتميز بكونه 
و�ملهتمني  �مل��ع��ن��ي��ني  ل��ك��اف��ة  م��ث��ال��ي��ة  من�سة 
و�ال�سرت�تيجيات  �مل��و����س��ي��ع  ك���ل  مل��ن��اق�����س��ة 
�الأعمال  جمتمع  يحتاجها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
م�ستد�ٍم  �قت�ساٍد  �إىل  للو�سول  �الإم��ار�ت  يف 
وم�����س��وؤول يف �ل���دول���ة. ك��م��ا ت��ه��دف �لغرفة 
جلب  �إىل  �حل����و�ر  ه���ذ�  تنظيم  خ���الل  م��ن 
�أف�سل �الأفكار �الإبد�عية يف جمال �مل�سوؤولية 
�حلو�ر  وت�سهيل  �ملنطقة،  �إىل  �الجتماعية 
و�ملمار�سني  �الأك��ادمي��ي��ني  ب��ني  و�ل��ن��ق��ا���س��ات 
�الجتماعية  �مل�سوؤولية  �الأعمال حول  وقادة 
�أهمية  �إب����ر�ز  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  و�ال���س��ت��د�م��ة، 
�مل���م���ار����س���ات �مل�����س��ت��د�م��ة مل��ج��ت��م��ع �الأع���م���ال 

�لعاملي.
بني  �ل��ت��ع��اون  م�����س��ار�ت  �مل��وؤمت��ر  و��ستعر�س 
باالإ�سافة  و�ملجتمع،  و�حلكومة  �ل�سركات 
�الأع��م��ال يف دفع  �أخ��الق��ي��ات  دور مركز  �إىل 
مع  �ل�سر�كة  عام �خلري من خالل  برنامج 
ب�سكل  و�ملجتمع  و�حلكومة  �الأع��م��ال  قطاع 
عام. كما �ختتم �ملوؤمتر بجل�ستني حو�ريتني 
ح����ول م����ب����ادر�ت جم��ت��م��ع �الأع����م����ال يف عام 

�خلري. 
ق����ال م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان ب���ن �سعيد 
�ملن�سوري، وزير �القت�ساد، �إن موؤمتر حو�ر 
دبي ميثل من�سة متميزة للتباحث و�لنقا�س 
لتعزيز  �مل��ت��ب��ع��ة  �مل���م���ار����س���ات  �أف�����س��ل  ح����ول 
للموؤ�س�سات  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  ��ستد�مة 

و�ل�سركات.
�مل���وؤمت���ر خالل  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  وت���اب���ع م��ع��ال��ي��ه 
�أهمية خا�سة يف ظل  �لعام �جلاري يكت�سب 
ل��ي��ك��ون عام   ،2017 ل��ع��ام  �ل��دول��ة  �إع����الن 

�خل���ري، و�ت��خ��اذ �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة �لعديد 
عمل  �إط��ار  لو�سع  �ملدرو�سة  �خل��ط��و�ت  من 
�سيا�سات  وي�سع  م�ستهدفات  يحدد  متكامل 
ثقافة �خلري  وتكري�س  ن�سر  بهدف  وبر�مج 
على  فيه  �مل�ساركة  وتعظيم  نطاقه  وتو�سيع 
�ل�سعيدين �حلكومي و�خلا�س و�أي�سا على 

�مل�ستويني �ملوؤ�س�سي و�لفردي. 
و�أ�ساف �أنه مبوجب �ال�سرت�تيجية �لوطنية 
لعام �خلري، فاإن �مل�سوؤولية �ملجتمعية متثل 
�مل�ستهدف تطويرها  �لرئي�سية  �ملحاور  �أحد 
خالل �ملرحلة �ملقبلة، و�لتي حتظى باهتمام 
و��سع �إذ يتعزز فيها دور �لقطاع �خلا�س يف 
دعم م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة، عر تفاعله 
�لتطوير  وفر�س  و�لتحديات  �لق�سايا  مع 

�ملجتمعي بالدولة.
�أن �ل��ق��ط��اع �خلا�س  �مل��ن�����س��وري ع��ل��ى  و�أك����د 
�لتجارب  �لعديد من  ق��دم  �الإم���ار�ت  بدولة 
�ملثمرة و�لغنية على �سعيد طرح م�سروعات 
تطوعية،  و�أع����م����ال  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  خ��دم��ي��ة 
�ال�سرت�تيجية  حم���دد�ت  ���س��وء  يف  �أن��ن��ا  �إال 
م�سار  و����س���م���ن  �خل������ري  ل����ع����ام  �ل���وط���ن���ي���ة 
تلك  لتحويل  نتطلع  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية 
�أكر نظامية ت�سع  �إىل منهجية  �ملمار�سات 
حو�فز و�سو�بط وموؤ�سر�ت قيا�س مبا يخدم 
بالنفع  وي��ع��ود  للدولة  �لتنموية  �الأه����د�ف 

على �لطرفني.
و�أ�����س����ار م��ع��ايل �ل���وزي���ر خ����الل ك��ل��م��ت��ه �إىل 
�لنوعية �ملدرجة  �مل��ب��ادر�ت  وج��ود ع��دد م��ن 
لل�سركات  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  م�سار  على 
�القت�ساد  وز�رة  تعمل  و�ل��ت��ي  و�مل��وؤ���س�����س��ات، 
على �إطالقها بال�سر�كة مع عدد من �جلهات 
بالدولة  و�مل��ح��ل��ي��ة  �الحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
م���ن �مل��ع��ن��ي��ني ب��ت��ن��ف��ي��ذ وم��ت��اب��ع��ة م���ب���ادر�ت 
»�ملن�سة  بينها  وم��ن  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية 
و«�ملوؤ�سر  �الجتماعية«،  للم�سوؤولية  �لذكية 
و«جو�ز  �ملجتمعية«،  للم�سوؤولية  �لوطني 
منحه  �سيتم  و�ل��ذي  �ملجتمعية«  �مل�سوؤولية 
بناء  �ملوؤ�س�سي  �لعطاء  يف  �ملتميزة  لل�سركات 
م�ساهمتها  بينها  من  حم��ددة  معايري  على 
حمددة  باأجندة  و�لتز�مها  �لعام  م��د�ر  على 
�ملوؤ�سر  ودرج�����ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 

�لوطني.
و�أكد معايل �ملن�سوري على �أن �ملرحلة �ملقبلة 
من �ساأنها �أن ت�سهد نقلة نوعية يف ممار�سات 
عن  معربا  ب��ال��دول��ة،  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية 
�ل��دور �ملثمر �لذي �سيلعبه �لقطاع  ثقته يف 
�خل���ا����س ل��ل��م�����س��اه��م��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة يف 
و�مل�ستهدفات  �لتنموية  �الأه�����د�ف  حتقيق 
�ل�سر�كة  ع��الق��ة  ظ��ل  يف  خا�سة  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�ل��ق��ائ��م��ة ب��ني �لقطاعني  �مل��ث��م��رة و�ل��ب��ن��اءة 

ومبا يخدم م�سالح �لطرفني. 
ومن جانبه ��ستعر�س �سعادة حمد بوعميم، 
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة دب��ي �أه��م��ي��ة �ل���دور �لذي 
يلعبه م��رك��ز �أخ��الق��ي��ات �الأع��م��ال �ل���ذي مت 
�إط��الق��ه يف غرفة جت��ارة و�سناعة دب��ي عام 
2004 و�لذي يعتر �ملركز �الأقدم و�الأهم 
�الإم������ار�ت يف �لرتويج  ن��وع��ه يف دول����ة  م��ن 
لالأعمال،  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة  مل��ف��ه��وم 
تطبيق  على  دب��ي  غ��رف��ة  �أع�����س��اء  وت�سجيع 

ممار�سات �الأعمال �مل�سوؤولة �لتي ت�ساهم يف 
تعزيز مفهوم �خلري يف ن�ساطاتها وعملياتها 

�لت�سغيلية. 
و�أ�ساف �سعادته �أن �لغرفة تهدف من خالل 
موؤمتر حو�ر دبي �إىل جمع �أ�سحاب �مل�سلحة 
�لدولة  يف  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن 
�ملمار�سات  �أف�سل  للتعاون و�ل�سر�كة لتبادل 
للم�سوؤولية  م��وح��دة  روؤي����ة  ت��ك��وي��ن  ب��ه��دف 

�الجتماعية لل�سركات و�ال�ستد�مة.
�أن برنامج  �إىل  ولفت مدير عام غرفة دبي 
�أطلقته  �ل��ذي  �لتطوعي  دبي   Engage
24،000 متطوعاً  �لغرفة، جنح يف جذب 
و170 ع�سو�ً من �ملوؤ�س�سات �لذين �ساهمو� 
�إطالق  منذ  تطوعية  �ساعة   88،000 ب� 
�لرنامج �إىل �ليوم، م�سيفاً كذلك �أن مركز 
�أخالقيات �الأعمال �أطلق عالمة غرفة دبي 
للم�سوؤولية �الجتماعية لت�سكل �أد�ة لقيا�س 
�مل�سوؤولة،  للممار�سات  �ل�سركات  تبني  مدى 
�إىل �أن عدد �لعالمات �ملمنوحة و�سل  الفتاً 
�إىل 260 عالمة منذ �إطالق �ملبادرة يف عام 
�أع�ساء  �أن عدد  �إىل  2010، م�سري�ً كذلك 
�سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة �رتفع �إىل 58 

�سركة.
دبي  غرفة  تلعب  ق��ائ��اًل:  بوعميم  و�أ���س��اف 
ف��ع��ااًل يف دع��م وتعزيز ع��ام �خل��ري من  دور�ً 
متنوعة  جمموعة  و�إط����الق  تنظيم  خ��الل 
م��ن �مل���ب���ادر�ت �خل��ريي��ة يف دول���ة �الإم����ار�ت 
وخ��ارج��ه��ا، ح��ي��ث قمنا م���وؤخ���ر�ً م��ن خالل 
وموزمبيق  �إث��ي��وب��ي��ا  يف  �لتمثيلية  مكاتبنا 
ب���ال���ت���رع مب���ئ���ات م���ن �لكتب  و�أذرب����ي����ج����ان 
�ملحتاجة يف  �مل��د�ر���س  �إىل  �لتعليمية  و�مل��و�د 
تلك �لبلد�ن، حيث ��ستفاد من هذه �ملبادرة 

حو�يل 2،000 طفل.
���س��ع��ادة �ملهند�س حممد  وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��دم 
وز�رة  وكيل  �ل�سحي  �لعزيز  عبد  بن  �أحمد 
�الق��ت�����س��اد ل��ل�����س��وؤون �الق��ت�����س��ادي��ة عر�س 
تقدميي حول مبادر�ت �مل�سوؤولية �ملجتمعية 
�ل��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا �ل������وز�رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�الحتادية  �حلكومية  �جلهات  من  �سركائها 
�تخاذها  �جل������اري  و�خل����ط����و�ت  و�مل��ح��ل��ي��ة، 
الإطالق تلك �ملبادر�ت يف �مل�ستقبل �لقريب. 
و�أو�سح �ل�سحي �أن �ملبادر�ت ت�ستهدف زيادة 

�ملجتمعية  �مل�سوؤولية  بقيم  �ل��وع��ي 
م�ستد�مة  �سر�كة  و�إق��ام��ة  �ل�سركات،  ل��دى 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س م��ن خالل  ب��ني �لقطاعني 
�لقطاع  دور  وتعزيز  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية 

�خلا�س يف بر�مج �لتنمية �الجتماعية. 
و����س��ت��ع��ر���س ���س��ع��ادت��ه ت��ف��ا���س��ي��ل �مل���ب���ادر�ت 
للم�سوؤولية  �لذكية  )�ملن�سة  �سملت  و�لتي 
حول  �ل��وط��ن��ي��ة  -�الإح�����س��ائ��ي��ات  �ملجتمعية 
�لوطني  -�مل���وؤ����س���ر  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة 
�ل�سنوي  -�الإع���الن  �ملجتمعية  للم�سوؤولية 
-عالمة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�������س���وؤول���ي���ة  ل��ن��ت��ائ��ج 
�مل�سوؤولية  -ج�����و�ز  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة 
لل�سركات  �مل��ال��ي��ة  -�الم���ت���ي���از�ت  �ملجتمعية 
�الإلز�مي  -�الإف�����س��اح  �جتماعيا  �مل�����س��وؤول��ة 
للم�سوؤولية �ملجتمعية -�مل�سرتيات �مل�سوؤولة 
�ملجتمعية  للم�سوؤولية  �لتن�سيقي  -�ملنتدى 

-جلان عمل �مل�سوؤولية �ملجتمعية(.
ل��ل��ق��ط��اع �خلا�س  دع������وة  ����س���ع���ادت���ه  وق������دم 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر �الإع����الن 
و�لتي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  �ل�����س��ن��وي 
بح�سور  �ملقبل  �الأ���س��ب��وع  �ل����وز�رة  �ستنظمه 
ك��اف��ة �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذ� �ل�����س��دد على 
�ل�����س��ع��ي��دي��ن �حل��ك��وم��ي��ة �خل���ا����س و�ل����ذي 
�أك��ر حول  تفا�سيل  ع��ن  �الإع���الن  �سي�سمل 

تلك �ملبادر�ت.
وحت�������دث �ل����دك����ت����ور ب��ل��ع��ي��د رت��������اب، كبري 
�الق���ت�������س���ادي���ني، ورئ���ي�������س ق���ط���اع �الأب���ح���اث 
غرفة  يف  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �القت�سادية 
�ملبادر�ت  خمتلف  ع��ن  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  دب���ي 
�لتي �أطلقها مركز �أخالقيات �الأعمال منذ 
 Engage �أن مبادرة  �أ�سار  تاأ�سي�سه، حيث 
دبي �سهدت �أكر من 900 برناجماً ��ستفاد 
�أن  م�سيفاً  م�ستفيد�ً،   170،000 منها  
�سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة �سهدت تاأ�سي�س 
و�إيجاد  ملناق�سة  عمل  فريق   60 م��ن  �أك��ر 
مو�سوعاً   80 من  الأك��ر  م�ستد�مة  حلول 
لل�سركات،  �الجتماعية  للم�سوؤولية  خمتلفاً 
�أكر  �ملركز نظم ووف��ر  �أن  �إىل  كذلك  الفتاً 
م��ن 600 ب��رن��اجم��اً ت��وع��وي��اً وور�����س عمل 
ي��ق��ل عن  م���ا ال  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة  ت��دري��ب��ي��ة 
ومن�سور�ت حول  بحثياً  60 تقرير�ً  �إ�سد�ر 

�مل�سوؤولية �الجتماعية لل�سركات.

و�سهد �ملوؤمتر م�ساركة فعالة من متحدثني 
م��ن ���س��رك��ات وم��وؤ���س�����س��ات م��رم��وق��ة �سملت 
مر�سى  و�أ�سدقاء  �الأو���س��ط،  �ل�سرق  ت�سيب 
�الإم�������ار�ت الأنظمة  وم��وؤ���س�����س��ة  �ل�����س��رط��ان، 
و�سركة  ودل�سكو،  �إم��ب��اور،  �ملركزي  �لتريد 
لل�سر�فة،  و�الإم�����ار�ت  وق��وم��ب��وك،  ف��ارن��ك، 
و�سركة  وبلو،  �لقاب�سة،  �الأهلي  وجمموعة 

تري�ستار للنقل. 
غرفة  �سبكة  �أع�ساء  من  �مل�ساركون  وناق�س 
مو��سيع  �ملجتمع  و�سركاء  لال�ستد�مة  دبي 
وتنظيم  �إد�رة  م��ث��ل  متخ�س�سة  م�����س��وؤول��ة 
�لنفايات، و�سبكة �لتوزيع و�الإمد�د �مل�ستد�م، 
و���س��ح��ة �مل��وظ��ف��ني ومت��ك��ني �مل��ج��ت��م��ع عر 
وبقايا  �ل��ط��رق،  ع��ل��ى  و�ل�����س��الم��ة  �لتعليم، 
�مل�ساركون  و�أب��دى  �لعمل.  ورفاهية  �لطعام 
�مل�سرتك  بالعمل  ورغبتهم  �لتام  �لتز�مهم 
من �أجل حت�سني م�ساهمة جمتمع �الأعمال 

يف منو ورقي �لدولة.
ومتثل �سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة من�سًة 
�ملعلومات  لتبادل  �الأعمال  ملجتمع  �أ�سا�سيًة 
و�خلر�ت حول �أف�سل �ملمار�سات يف تطبيق 
وهي  للموؤ�س�سات،  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 
�ملهتمة  �ل�سركات  جميع  يجمع  ن��اٍد  مبثابة 
�مل�سوؤولة  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��م��ار���س��ات  مب��ج��ال 

و�مل�ستد�مة.
�الأعمال  �أخالقيات  �إن مركز  بالذكر  جدير 
عام  دب��ي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  تاأ�س�س 
ي�����س��اه��م يف  م���رك���ز  ك���اأه���م  وب�����رز   ،2004
جتاه  �ملوؤ�س�سات  م�سوؤولية  الأهمية  �لرتويج 
�ملجتمع يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وق���د �ح��ت��ف��ل �مل���رك���ز خ���الل �ل���ع���ام 2014 
خالل  وجنح  لتاأ�سي�سه،  �لعا�سرة  بالذكرى 
رئي�سي يف غر�س  دوٍر  لعب  �ل��ف��رتة يف  ه��ذه 
ثقافة �الأعمال �مل�سوؤولة يف جمتمع �الأعمال، 
دب��ي على  �لعاملة يف  �ل�����س��رك��ات  وم�����س��اع��دة 
�عتماد �على معايري �ال�ستد�مة و�مل�سوؤولية 
��سرت�تيجياتها  يف  للموؤ�س�سات  �الجتماعية 
و��سعة  وذل��ك من خالل جمموعٍة  �لعملية 
و�لور�س  و�الأدو�ت  و�ل��ر�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  من 
�ل�سركات  �أد�ء  م��ن   ع��ززت  �لتي  �لتدريبية 
وقدرتها �لتناف�سية، و�سمعة دبي كبيئة عمل 

تناف�سية وم�ستد�مة.  

العربية للطريان حتلق اأربع مرات اأ�سبوعيًا اإىل يريفان

العا�شمة الأرمينية وجهة �شياحية رئي�شية للعائالت من دول جمل�س التعاون الليجي
�لهندية  �خلليجي وخ�سو�سا من �جلالية 
وذلك ُبعيد �إجر�ء�ت �لدخول �ملي�سرة �لتي 
�لعام  مطلع  �ملحلية  �ل�سلطات  �ت��خ��ذت��ه��ا 
�لدخول مبجرد  تاأ�سرية  �حلايل عر منح 

�لو�سول �إىل �ملعابر �جلوية.
متكاماًل  �سياحياً  منتجاً  �أرمينيا  وت��ق��دم 
�ل�سياح  و����س��ع��ة م��ن  ل��ق��ط��اع��ات  وم��ت��ن��وع��اً 
�سو�ء من قبل ع�ساق �ملغامر�ت �أو �لر�غبني 

بق�ساء �إجازة عائلية، فيما تقدم �لعا�سمة 
يريفان خيار�ت ترفيهية و�سياحة وثقافية 

متنوعة.   
كونها  �خلالبة  بطبيعتها  �أرمينيا  ومتتاز 
ت���ق���ع يف ق���ل���ب م��ن��ط��ق��ة ج����ب����ال �ل���ق���وق���از 
�هتمام  �خلالبة  ت�ساري�سها  وت�س�������تقطب 
لالقت��������ر�ب  يتطلع������ون  �لذين  �مل�سافرين 
وريا�سات  م��غ��ام��ر�ت  ع���ر  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  م���ن 
بتنوعها  �لغنية  و�جل��ب��ال  �لغابات  قلب  يف 
�لطبيعية  و�مل���ن���اظ���ر  و�حل����ي����وي  �ل��ب��ي��ئ��ي 

�الآ�سرة. 
ناقلة  �أول  ل��ل��ط��ري�ن،  �ل��ع��رب��ي��ة  و��ستهلت 
�الأو�سط  �ل�����س��رق  يف  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  منخف�سة 
يف  �أرمينيا  �إىل  رحالتها  �فريقيا،  و�سمال 
رحالت  �أرب���ع  �ل��ي��وم  وت�سري   ،2013 ع��ام 
�لعا�سمة  �إىل  �ل�������س���ارق���ة  م���ن  ����س��ب��وع��ي��اً 
�إىل  �لرحلة  وت�ستغرق  يريفان.  �الأرمينية 
�ساعات على من  يقارب ثالث  يريفان ما 
للطري�ن  �لعربية  ��سطول  �إح��دى طائر�ت 

 .A320 من طر�ز
�لعطالت  ل��ل��ط��ري�ن  �لعربية  ذر�ع  وي��ق��دم 
و�لتنقل  �الإق��ام��ة  ت�سمل  متكاملة  عرو�ساً 
ب��اأ���س��ع��ار م��ع��ق��ول��ة وم���رون���ة ع��ال��ي��ة لتلبية 

�حتياجات �مل�سافرين. 
وت��ف��ي�����س �ل��ط��ب��ي��ع��ة ب��ج��م��ال��ي��ات ف��ائ��ق��ة يف 
�أر����س���ه���ا �جلبال  �أرم��ي��ن��ي��ا �ل��ت��ي حت��ت�����س��ن 
و�ل��غ��اب��ات و�ل��ب��ح��ري�ت و�ل�����س��الالت. فيما 
تعانق �ملو�قع �لتاريخية جمالية �لطبيعة، 
ت�سم  كما  �لفريد،  مبعمارها  متتاز  و�لتي 
�لعامل  �مل���دن يف  �أق���دم  م��ن  �أرمينيا و�ح���دة 
�لع�سور.  �ساكنيها عر  تخلو من  �لتي مل 
وي������زد�د �الق���ب���ال ع��ل��ى ه����ذه �ل��وج��ه��ة بني 
�لتعاون  جمل�س  دول  وم��ق��ي��م��ي  م��و�ط��ن��ي 

خالل مو�سم �لعطالت �ل�سيفي. 
رحالتها  ل��ل��ط��ري�ن  �لعربية  وت�سغل  ه��ذ� 
خم�س  من  بلد�ً   35 يف  وجهة   125 �إىل 
و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف  تنت�سر  مر�كز 

�فريقيا. 
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املال والأعمال

»فايف القاب�شة« يف دبي تطلق �شندوقا 
ا�شتثماريا عقاريا بقيمة 2.1 مليار درهم 

•• دبي-وام: 

“�سكاي   � و�ل�سيافة  �لعقاري  للتطوير  �لقاب�سة”  “فايف  �سركة  �أطلقت 
بقيمة  ع��ق��اري��ا  ��ستثماريا  �سندوقا  �ل��ي��وم   � دب��ي  يف  وم��ق��ره��ا  �لقاب�سة” 
�سندوق  �أول  وهو  �أمريكي  دوالر  مليون   570 �إمار�تي  دره��م  مليار   2.1
��ستثماري عقاري يركز على قطاع �ل�سيافة يف �ملنطقة و�أكرها حجما يف 

�ملنطقة حتى �ليوم.
�أن  بعد  �ليوم  عن هويتها �جلديدة الأول مرة  �لقاب�سة”  “فايف  وك�سفت 
�ل�سركة �جلديد  ��سم  و��ستوحي  �لقاب�سة  �سكاي  با�سم  �سابقا  تعرف  كانت 
و�لوعي  و�ل��ه��و�ء  و�لنار  و�ملياه  �الأر���س  وه��ي  �خلم�سة  �لعنا�سر  فكرة  من 
�حلالية  ممتلكاتها  حمفظة  تنمية  يف  �لد�ئم  �ملجموعة  طموح  عن  ليعر 

�لتي تبلغ قيمتها نحو ملياري دوالر �أمريكي.
�أبوظبي  �سوق  �إ���س��ر�ف  حتت  �جلديد  �لعقاري  �ال�ستثمار  �سندوق  ويعمل 
�ملالية ويت�سمن م�سروع فاي�سوري نخلة  �لعاملي و�سلطة تنظيم �خلدمات 
جمري� يف دبي �لذي طورته �ل�سركة بقيمة 4.3 مليار درهم 1.17 مليار 
�المتثال  �إىل  تخ�سع  �لتي  �مل�ستقبلية  �ملجموعة  م�ساريع  وجميع  دوالر 

للمتطلبات �لتنظيمية.
وقال كبري مول�سند�ين رئي�س جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
فايف �لقاب�سة يف ت�سريح �سحايف له �م�س : �إن �ل�سركة تتطلع �إىل طرق 
�مل�ستثمرين  �أم���ام  �أو���س��ع  �سبل  توفري  على  منها  حر�سا  لالبتكار  ج��دي��دة 

لال�ستفادة من �أمو�لهم.
من  ب��دال  �ل��ع��ق��اري  �ال�ستثمار  �سناديق  يف  �أ���س��ه��م  �م��ت��الك  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
و�لبيع  �ل�سر�ء  للم�ستثمرين  يتيح  �مل��ادي��ة  �الأ���س��ول  يف  بح�سة  �الحتفاظ 
بتكلفة �أقل ومبرونة �أكر وبهذ� يحقق �مل�ستثمرون �لدخل �ملن�سود ب�سورة 
�أ���س��ه��م �سمن �سندوق  �أ���س��رع يف �الك��ت��ت��اب��ات �ل��ع��ام��ة م��ن خ���الل �م��ت��الك 

�ال�ستثمار �لعقاري.
و�أو�سح كبري �أن �سناديق �ال�ستثمار �لعقاري توفر و�سيلة ��ستثمارية جذ�بة 

فهي توزع �ملخاطر على عدد من �مل�ساريع �لعقارية حتت حمفظة و�حدة .
متوقعا �أن يبلغ حجم قطاع �سناديق �ال�ستثمار �لعقاري يف �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة مئات �ملليار�ت من �لدر�هم على مدى �الأعو�م �لع�سرة �ملقبلة.
وت�سدر �سناديق �ال�ستثمار �لعقاري عادة �سند�ت لال�ستثمار �لعقاري على 
�لرهون  ذل��ك  وي�سمل  �لدخل  ت��در  �لتي  �لعقار�ت  يف  ت�ستثمر  �أ�سهم  �سكل 

�لعقارية �ملمكن تتد�ولها مثل �الأ�سهم عندما تطرح يف �ل�سوق للعموم.
وتتيح �سناديق �ال�ستثمار �لعقاري للم�ستثمرين �قتناء ح�سة يف �لعقار�ت 
متكنهم من تنويع مو��سع ��ستثمار�تهم وقطاعاتها باالإ�سافة �إىل �ال�ستفادة 

من �رتفاع �أ�سعار تلك �لعقار�ت على �ملدى �لطويل.
كابيتال  ف��اي��ف  ل�سركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ك��اد�م��ب��ي  د�ن���اجن���اي  وك�����س��ف 
�ملحدودة عن �أن نحو 60 م�ستثمر� �لتزمو� باإ�سافة ممتلكاتهم �إىل �سندوق 
�ال�ستثمار �لعقاري متوقعا �أن ي�ستمر يف �لنمو باإ�سافة مزيد من �لعقار�ت 

�إىل حمفظة �سندوق �ال�ستثمار �لعقاري ل�سركة فايف �لقاب�سة.
وتوقع �أن ي�سمل �سندوق فايف لال�ستثمار �لعقاري م�سروع فاي�سوري نخلة 
جمري� وم�سروع قرية �جلمري� يف دبي �لذي تبلغ قيمته حاليا 1.28 مليار 
درهم 349 مليون دوالر �لذي و�سلت ن�سبة تنفيذه حاليا �إىل 40 يف �ملائة 

وي�سري فيه �لعمل قدما الفتتاحه يف �لربع �لر�بع من �لعام �ملقبل.
وتنبع هوية فايف �لقاب�سة �جلديدة من �لعنا�سر �خلم�سة فتمثل �الأر�س 
�لتكيف ومتثل  و�لقدرة على  �ل�سيولة  �ملياه  �لقوية ومتثل  و�الأ�س�س  �لثقة 
�لنار �لعاطفة و�الإجناز وميثل �لهو�ء �حلرية و�لنمو وميثل �لوعي �لروؤية 

و�مل�ساهمة يف �ملجتمع و�القت�ساد.

اإمباور  تطلق حملتها ال�شيفية »ابت�شم عند 
لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة  »C درجة 24 

•• دبي-وام:

مزود  �أكر  “�إمباور”  �ملركزي  �لتريد  الأنظمة  �الإم��ار�ت  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�سعار  �ل�سيفية حتت  �إط��الق حملتها  �لعامل  يف  �ملناطق  �لتريد  خلدمات 
على م�ستوى �لدولة وت�ستمر 3 �أ�سهر وذلك   »C “�بت�سم عند درجة 24 
بهدف تر�سيد �إ�ستهالك طاقة تريد �ملناطق من خالل �لبقاء عند درجة 
�لقادمة  �لطاقة و�لبيئة و�مل�ستقبل لالأجيال  �ملثلى للحفاظ على  �حلر�رة 

�إ�سافة �إىل تخفي�س فو�تري �لعمالء يف �سهر �ل�سيف.
موؤخر�  �ل�سركة  �أطلقت  عملية  جهودها  تكون  الأن  “�إمباور”  من  و�سعيا 
و�ملوثوقية  �لفعالية  �سمان  ��ستهدفت  خطو�ت  ثماين  من  تثقيفية  حملة 
ف�سل  يف  �حل���ر�رة  درج���ات  �رت��ف��اع  م��ع  �ملناطق  تريد  خدمة  ��ستخد�م  يف 

�ل�سيف.
منازلهم  جتهيز  يف  ت�ساعدهم  وفعالة  ب�سيطة  ن�سائح  �حلملة  وق��دم��ت 
�ملقبلة.. وطرحت و�سائل مبتكرة ت�ساهم يف  �أ�سهر �ل�سيف  ملو�جهة حر�رة 
�سديقة  بو�سائل  �ل�سهرية  �لتكاليف  وتخفي�س  �ملنازل  يف  �حل��ر�رة  تقليل 
للبيئة. وت�ستهدف �حلملة كل �سر�ئح �لعمالء يف �ملن�ساآت �ل�سكنية و�لتجارية 

�لتي تغطيها خدمات �إمباور و�لذين يزيد عددهم عن 65 �ألف عميل.
و�ستقوم �ل�سركة بقيا�س فارق �ال�ستهالك يف �لفرتة �ملحددة مع �لفرتة ذ�تها 
من �لعام �ملا�سي يف م�ساريع مثل جمري� بيت�س ريزيدن�س و�أبر�ج بحري�ت 
�الإعالمي  ل��الإن��ت��اج  �لعاملية  و�ملنطقة  �ل��ت��ج��اري  �خلليج  ومنطقة  جمري� 
IMPZ وذلك للوقوف على فعالية �حلملة ومدى ��ستجابة �لعمالء لها. 
�إن �سبط درجة حر�رة  �لتنفيذي الإمباور  �لرئي�س  �سعفار  �أحمد بن  وقال 
�لغرف على 24 درجة مئوية يعد �أكر �لطرق فعالية لتخفي�س ��ستهالك 
�لطاقة خالل �أيام �ل�سيف �حلارة.. حيث �أن �ال�ستقر�ر على درجة �حلر�رة 
�ملثلى ال ي�ساعد يف �إد�رة �لطاقة ب�سكل مثايل وح�سب بل ي�ساعد �لعمالء يف 

�لتوفري بالنفقات �أي�سا.
وت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن حو�يل 70 يف �ملائة من فو�تري �لكهرباء �ملنزلية 
�حلر�رة  درج��ة  �سبط  ي�ساعد  حيث  �ل��ه��و�ء  تريد  ��ستخد�مات  من  تاأتي 
عند 24 درجة مئوية و�سيانة �ملكيفات ب�سكل دوري و�تباع بعد �خلطو�ت 
�لب�سيطة يف تقليل �لتكاليف ون�سبة �لتلوث ب�سكل كبري ودون �أي تاأثري على 

جودة �خلدمة وفعاليتها.
فو�تري  تقلي�س  ط��رق  ح��ول  �ملتعاملني  تثقيف  يف  �حلملة  ه��ذه  وت�ساهم 
فريق  و�سيقوم  �ل����ذروة..  �أوق���ات  يف  �ملناطق  تريد  خل��دم��ات  ��ستهالكهم 
�لتوعوية  �ملن�سور�ت  توزيع  �إىل  �إ�سافة  باحلملة  �لعمالء  بتثقيف  �إمباور 

وعر �لريد �الإلكرتوين و�لر�سائل �لن�سية �لق�سرية.

وفد »الإمارات للهوية« يطلع على جتربة الدائرة يف اإدارة نظام البتكار واإ�سعاد العمالء

ابتكارات واأفكار جمارك دبي املطبقة توفر  1.34 مليار درهم 
•• دبي-الفجر:

م���ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تعزيز  �ن���ط���الق���اً 
�لهيئات  م����ع  و�ل���ت���ن�������س���ي���ق  �ل����ت����ع����اون 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �حلكومية 
�ملتحدة، ��ستقبلت جمارك دبي وفد�ً من 
على  لالطالع  للهوية  �الإم���ار�ت  هيئة 
�إد�رة  على  و�لتعرف  �ملمار�سات  �أف�سل 
نظام �البتكار يف �لد�ئرة وطريقة عمل 
مركز �البتكار و�آلية �لتحفز و�لتكرمي 
وخ���ل���ق ب��ي��ئ��ة ع���م���ل د�ع����م����ة ل����الإب����د�ع 
و�البتكار، وكذلك روؤية ور�سالة �لد�ئرة 
و�خلدمات �لذكية �ملتميزة �لتي توفرها 
للمتعاملني مبا يحقق �سعادتهم.  كان 
ح�سني  �ل����ز�ئ����ر  �ل����وف����د  ����س��ت��ق��ب��ال  يف 
وخلفان  �البتكار  مركز  مدير  �لفرد�ن 
�لعمالء  عالقات  ق�سم  رئي�س  �لكعيبي 
ق�سم تطوير �خلدمات مكلف،  ورئي�س 
تطوير  �أول  �سابط  �لعطار  فاطمة  و 
خدمات �لعمالء ، ور�سا زعيرت �سابط 
�لعمالء و�مل�����س��وؤول ع��ن نظام  ع��الق��ات 
قدمت  �لعمالء.  و�قرت�حات  �ل�سكاوى 
�ل����ز�ئ����ر عر�ساً  ل��ل��وف��د  دب����ي  ج���م���ارك 
�ملتطورة  و�لت�سهيالت  �خلدمات  الأه��م 
�لعر�س  و�سمل  للمتعاملني،  �ملقدمة 
��سرت�تيجية جمارك دبي  ملخ�ساً عن 
�ملمار�سات  و�أف�سل  �لذكي،  �لتحول  يف 
كما  �ملتعاملني،  �إد�رة  قطاع  يف  �ملتبعة 
�سمل على خطط جمارك دبي لتطوير 
خ���دم���ات وت�����س��ه��ي��الت �مل��ت��ع��ام��ل��ني مبا 
��ستعر��س  مت  حيث  �سعادتهم،  يحقق 

مبادرة موؤ�سر �ل�سعادة.
جمارك  �بتكار�ت  �إىل  �لتطرق  مت  كما 
روؤيتها  حتقيق  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  دب���ي 
�لر�ئدة  �جلمركية  �الإد�رة  يف  ،�ملتمثلة 
�مل�سروعة  للتجارة  �لد�عمة  �لعامل  يف 
وتعزيز  �ملجتمع  حماية  يف  ور�سالتها 
من  �مل�����س��ت��د�م��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
و�البتكار،  و�لت�سهيل  �الل��ت��ز�م  خ��الل 
ول�سمان �لتميز يف م�ستوى �البتكار�ت 
ت��ب��دع��ه��ا ج����م����ارك دب�����ي تطبق  �ل���ت���ي 
لالإبد�ع  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  يف  �ل���د�ئ���رة 
�لعاملية  �ملعايري  و�أهم  �أحدث  و�البتكار 
يف هذ� �ملجال، من خالل تكوين �لفرق 
و�إد�ر�ت  قطاعات  كافة  يف  �ملتخ�س�سة 
وتلقي  �الإب��د�ع  حتفيز  لتتوىل  �لد�ئرة 
�الأفكار و�البتكار�ت �جلديدة وتقييمها 
متهيد�ً لتحويلها �إىل �ملر�حل �لتنفيذية 

�البتكار�ت  ه���ذه  تطبيق  �إىل  و����س���واًل 
لت�سبح جزء�ً من دورة �لعمل �جلمركي 
�لعليا  �للجنة  تتوىل  �لد�ئرة، حيث  يف 
�لقيادة  ف��ري��ق  م���ن  �مل��ك��ون��ة  ل��الب��ت��ك��ار 
�ل��ع��ل��ي��ا ب��رئ��ا���س��ة م���دي���ر ج���م���ارك دبي 
�الإ�سر�ف على فرق �البتكار يف �لد�ئرة 
وم��ت��اب��ع��ة ع��م��ل��ه��ا ب��ان��ت��ظ��ام م���ن خالل 
�ال�سرت�تيجية  �إد�رة  يف  �البتكار  مركز 
با�ستالم  �مل��ك��ل��ف  �مل��وؤ���س�����س��ي،  و�ل��ت��م��ي��ز 
�ملقدمة  و�الب����ت����ك����ار�ت  �الأف����ك����ار  ك���اف���ة 
و�جلمهور  و�ل���ع���م���الء  �مل��وظ��ف��ني  م���ن 
لتلقي  �ملعتمدة  �لقنو�ت  خمتلف  عر 
مقدمتها  ويف  و�الب���ت���ك���ار�ت  �الأف����ك����ار 
جمل�س حممد بن ر��سد �لذكي ونظام 
�الق����رت�ح����ات �مل���وح���د يف ح��ك��وم��ة دبي 
�لد�خلي  �ملوؤ�س�سي  �الت�����س��ال  و�أن��ظ��م��ة 
و�خل����ارج����ي يف �ل����د�ئ����رة، وق����د ع���ززت 
�الإبد�ع  لتحفيز  جهودها  دبي  جمارك 
و�البتكار يف �ملجتمع من خالل �مل�ساركة 
لالبتكار  �الإم��ار�ت  �أ�سبوع  يف  �لنا�سطة 

 .2016

اأفكار وابتكارات
�ل����ف����رد�ن مدير  و����س��ت��ع��ر���س ح�����س��ني 
م��رك��ز �الب��ت��ك��ار يف ج���م���ارك دب���ي عدد 
م��ن �الأف��ك��ار و�الب��ت��ك��ار�ت �ل��ت��ي تلقتها 
�إىل �ن  د�ئ�����رة ج���م���ارك دب����ي، م�����س��ري�ً 
�ملقدمة  و�الب����ت����ك����ار�ت  �الأف����ك����ار  ع����دد 
من  دب���ي  ج���م���ارك  يف  �الأد�ء  ل��ت��ط��وي��ر 
و�جلمهور  و�ل��ع��م��الء  �مل��وظ��ف��ني  ق��ب��ل 
منذ �نطالق �الأنظمة �ملوؤ�س�سية لتلقي 
�الأفكار بالد�ئرة يف �لعام 2004 وحتى 

�لعام 2016  بلغ نحو 21.850 �ألف 
�الإير�د�ت  جمموع  وبلغ  و�بتكار،  فكرة 
�ملحقق  �الن���ف���اق  وت��ر���س��ي��د  �مل���رت�ك���م���ة 
م��ن تطبيق �الأف��ك��ار و�الب��ت��ك��ار�ت �لتي 
نحو  �ل��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل  تنفيذها  مت 
�ساهمت  وق����د  دره������م،  م��ل��ي��ار   1.34
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف تطوير  �الب���ت���ك���ار�ت  ه���ذه 
�لوقت  �خت�سار  عر  �جلمركي  �لعمل 
و�جلهد �لالزم الإجناز عمليات �ملعاينة 
�جلمركي  و�ل��ت��خ��ل��ي�����س  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�ملز�يا  ل��ت��ع��زي��ز  و�ل��ب�����س��ائ��ع  لل�سحنات 
�لتناف�سية لدبي كمركز �إقليمي ودويل 
�الأفكار  �ساهمت  كما  �لعاملية،  للتجارة 
�ل��د�ئ��رة يف  �لتي طبقتها  و�الب��ت��ك��ار�ت 
دع��م �إجن����از�ت دول���ة �الإم�����ار�ت عموماً 
�لعمل  دبي خ�سو�ساً يف جمال  و�إم��ارة 
�جلمركي و�خلدمات �لتجارية، وقيا�ساً 
ع��ل��ى �إج�����ر�ء�ت و�أد�ء ج��م��ارك دب���ي مت 
ت�سنيف دولة �الإمار�ت يف �ملرتبة �الأوىل 
و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  م�ستوى  على 
�أفريقيا، و�ملركز �لثالث عاملياً يف موؤ�سر 
ك���ف���اءة �الإج��������ر�ء�ت �جل��م��رك��ي��ة، وفقا 
عن  �ل�سادر  �لعاملي  �لتناف�سية  لتقرير 
د�فو�س،  �لعاملي-  �القت�سادي  �ملنتدى 
يف �الأعو�م 2014، 2015 و2016، 
“كولومب�س”  م��ه��م��ة  ت��ق��ري��ر  و�ع��ت��ر 
�لت�سخي�سي- �لذي ��ستحدثته منظمة 
�جلمارك �لعاملية لغايات تطوير �لعمل 
�جلمركي حول �لعامل �أن جمارك دبي 
منوذج يحتذي يف �لعمل �جلمركي على 

�ل�سعيد �لدويل.. 
 م��ن خ���الل م��ا تطبقه م��ن �إج�����ر�ء�ت 

و�أنظمة عمل، يف مقدمتها نظام حمرك 
و�البتكار�ت  �الأفكار  ودعمت  �ملخاطر. 
�لتي طبقتها جمارك دبي متيز �لد�ئرة 
وح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى �أه���م و�أك����ر �جلو�ئز 
جمال  يف  و�لعاملية  و�الإقليمية  �ملحلية 

�الأفكار و�البتكار�ت..
�لتي ح�سلت  ع��دد �جل��و�ئ��ز  بلغ   حيث 
عليها ج��م��ارك دب��ي يف جم��ال �الإب���د�ع 
و�الب��ت��ك��ار �أك��ر م��ن 62 ج��ائ��زة عاملية 
 2010 �لعام  منذ  وحملية  و�إقليمية 
جائزة   14 ت�سمل   ،2016 ع��ام  حتى 
ل�����الإب�����د�ع م����ن ب���رن���ام���ج دب�����ي ل������الأد�ء 
�مل��ت��م��ي��ز، و22 ج���ائ���زة من  �حل��ك��وم��ي 
منظمة �الأفكار �الأمريكية من �سمنها 
�أه���م و�أك����ر 6 ج��و�ئ��ز يف �ل�����دورة 74 
�الأمريكية  �الأف����ك����ار  وج����ائ����زة  ل��ق��م��ة 
دب��ي منذ  ف���ازت ج��م��ارك  2016، كما 
 2016 ع������ام  ح���ت���ى   2010 �ل����ع����ام 
�الأفكار  م��ن منظمة  19 ج��ائ��زة  ب��اأه��م 
�لريطانية من �سمنها �أكر 3 جو�ئز 
ل��الأف��ك��ار �ل��ري��ط��ان��ي��ة ل��ل��ع��ام 2016 
لنظام  �لبالتيني  �لت�سنيف  يتقدمها 
�القرت�حات �ملوؤ�س�سي يف �لد�ئرة لل�سنة 
 100% �لكامل  وبالتقدير  �ل�سابعة، 
لل�سنة �لر�بعة على �لتو�يل، باالإ�سافة 
�إىل جائزة من �الأفكار �الأملانية يف �لعام 
جمموعة  م���ن  ج���و�ئ���ز  و6   ،2013
�أف�سل  جائزة  تّوجتها  �لعربية  �الأفكار 

�بتكار للعام 2016.
�لز�ئر  للوفد  �ل��ف��رد�ن  و�أو���س��ح ح�سني 
)موظفة  روب����وت  وت�����س��م��ي��م  ف��ك��رة  �أن 
�لتفتي�س �الأندرويد �الأوىل من نوعها 

هيئة مطار ال�شارقة الدويل ت�شت�شيف معر�س »منتجات الأمل«
•• ال�صارقة-الفجر:

ت�����س��ت�����س��ي��ف ه��ي��ئ��ة م���ط���ار �ل�������س���ارق���ة �ل������دويل يف قاعة 
منتجات  لت�سويق  �الأمل”  “منتجات  معر�س  �لقادمني 
للقيادة  �لتابعة  و�الإ�سالحية  �لعقابية  �ملوؤ�س�سات  نزالء 
�ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة �ل�����س��ارق��ة، وذل����ك ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ثقة 
�لنزالء يف �أنف�سهم وم�ساعدتهم على �لتغيري و�الندماج 
�ل�سهر  خ��الل  ي��ق��ام  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  وي�سمل  باملجتمع. 
�لف�سيل جمموعة من �ملنتجات �لتي �سممها نزالء هذه 
و�خل�سبية،  �حلرفية  �مل�سغوالت  ذلك  يف  مبا  �ملوؤ�س�سات، 
و�الإك�س�سو�ر�ت، و�خلزف، و�ملن�سوجات مبختلف �أنو�عها، 
�ل��ي��دوي��ة. و�سيعود ريع  �مل��ف��رو���س��ات و�الأع���م���ال  وك��ذل��ك 
عنهم  للتخفيف  �ملحكومني  �أ�سر  ل�سالح  �ملنتجات  هذه 
�سعادة  و�أك���د  �الأ�سا�سية.  �حتياجاتهم  ت��وف��ري  وت�سهيل 

مطار  هيئة  مدير  �لقا�سمي،  �سعود  ب��ن  في�سل  �ل�سيخ 
تنفيذ  �إىل  د�ئ��م��اً  ت�سعى  �لهيئة  �أن  �ل����دويل،  �ل�����س��ارق��ة 
عدد من �لر�مج و�ملبادر�ت �الجتماعية، م�سري�ً �إىل �أن 
للتعرف  و�ملتعاملني  للم�سافرين  فر�سة  ي�سكل  �ملعر�س 
على �ملو�هب و�حلرف �لتي تعلمها �لنزالء يف �ملوؤ�س�سات 
�لعقابية و�الإ�سالحية، �سمن �لدور �لتاأهيلي �لذي تقوم 
به هذه �ملوؤ�س�سات يف �إ�سالح �الأفر�د وت�سهيل دجمهم يف 
منتجات  معر�س  ��ست�سافة  ومتثل  م�ستقباًل.  �ملجتمع 
�الأمل يف مطار �ل�سارقة �لدويل لفتة ح�سارية و�إن�سانية، 
حيث ي�سهم يف ت�سليط �ل�سوء على �أهمية تعزيز �جلانب 
�لظروف  �لنظر عن  بغ�س  �الإن�سان،  �الإب��د�ع��ي يف حياة 
يف  مو�هبه  ��ستثمار  على  ق��درت��ه  و�إب���ر�ز  يعي�سها،  �لتي 
ودقة  عالية  بحرفية  متنوعة  منتجات  و�بتكار  ت�سميم 

يف �ل�سنع.

الإمارات ال� 12 عامليًا بن قائمة القت�سادات الواعدة لال�ستثمار خالل 2017 -2019

املن�شوري: نعمل وفق خطوات مدرو�شة لتحقيق م�شتهدفات الأجندة الوطنية
يف  دوالر  مليار   8.8 م��ع  مقارنة  دوالر،  م��ل��ي��ار�ت 
�لذي �سنف  �ل��دويل  للتقرير  2015، وفقاً  �لعام 
12 عاملياً بني قائمة  �ل�  دول��ة �الإم���ار�ت يف �ملرتبة 
�القت�ساد�ت �لو�عدة لال�ستثمار خالل �لفرتة من 

2017 حتى 2019.
و�أو�سح �ملن�سوري �أن معايري �الأونكتاد فيما يتعلق 
�ملبا�سرة  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  ب��ي��ان��ات  بح�سر 
ن�سبة  تفوق  �أو  ت�ساوي  �لتي  �ال�ستثمار�ت  ت�سمل 
علما  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �ل�سركات  يف   10% م�ساهمتها 
يف  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  م��ن  �لعديد  هناك  ب��اأن 
وب��ال��ت��ايل يف   ،% �ل�10  ع��ن  تقل ح�ستها  �ل��دول��ة 
�حلجم  �سيفوق  �ال�ستثمار�ت  تلك  �حت�ساب  ح��ال 
�لفعلي لال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة حاجز �ل�9 

مليار دوالر.
و�أ�ساف �ملن�سوري �أنه من �ملتوقع �أن ت�ستمر روؤو�س 
دولة  �إىل  كبري  ب�سكل  بالتدفق  �الأجنبية  �الأم���و�ل 
نتيجة  �ملقبلة  �خلم�سة  �الأع����و�م  خ��الل  �الإم�����ار�ت 
ت��ق��وده��ا قطاعات  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��الق��ة  ل��ل��م�����س��روع��ات 
�لر�سيد  �أن  �إىل  �ملتجددة و�لتجزئة، الفتاً  �لطاقة 
�ملبا�سرة  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  حلجم  �لرت�كمي 
�ل��و�ردة �إىل دولة �الم��ار�ت قد �رتفع �إىل 117.9 
 109 مقابل   2016 �ل��ع��ام  بنهاية  دوالر  مليار 
بلغت  وب��ن�����س��ب��ة من��و   ،2015 ن��ه��اي��ة  يف  م��ل��ي��ار�ت 
باال�ستثمار�ت  رئي�سة  ب�سورة  م��دع��وم��اً   ،8.2%
و�ل�سناعات  �لتحويلية  �ل�����س��ن��اع��ات  يف  �مل��ت��ز�ي��دة 
و�لبرتوكيماويات  �الأملنيوم  مثل  �الأخ��رى  �لثقيلة 

�إ�سافة �إىل قطاعات �أخرى كال�سياحة و�لطري�ن.
كما �سكل ر�سيد �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر �ملتجه 
2016 ما  ن��ه��اي��ة ع���ام  �إىل دول���ة �الم�����ار�ت ح��ت��ى 
�ال�ستثمار  ر�سيد  �إج��م��ايل  م��ن   16.9% ن�سبته 
بينما  �آ�سيا،  �إىل دول غرب  �ملتجه  �ملبا�سر  �الأجنبي 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�س  معايل  ق��ال 
خطو�ت  وف���ق  تعمل  �ل���دول���ة  �إن  �الق��ت�����س��اد  وزي���ر 
�لوطنية  �الأج��ن��دة  م�ستهدفات  لتحقيق  مدرو�سة 
لروؤية �الإمار�ت 2021، وذلك عر تكاتف وتكامل 
كافة �جلهود من خمتلف �جلهات �حلكومية على 
و�مل��ح��ل��ي يف ظ��ل توجيهات  �مل�����س��ت��وي��ني �الحت�����ادي 

�لقيادة �لر�سيدة. 
�القت�ساد  ي��و����س��ل  �ل��ت��ي  �ملتقدمة  �لنتائج  وت��اأت��ي 
لترتجم  �لعاملية  �ملوؤ�سر�ت  على  حتقيقها  �لوطني 

حجم �جلهد �ملبذول يف هذ� �ل�سدد.
�ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار  �أن  �ملن�سوري  و�أ�ساف 
�لنمو  لتحقيق  �لرئي�سية  �مل��رت��ك��ز�ت  �أح���د  يعتر 
�القت�سادي �ملتنوع و�مل�ستد�م، نظر�ً �إىل دوره �لبارز 
�لوطني  �القت�ساد  ورفد  �ملالية  �ل�سيولة  تعزيز  يف 
م�ساهمته  ع��ن  ف�����س��اًل  م��ه��م��ة،  تنموية  مب�����س��اري��ع 
و�الرتقاء  �ملعرفة  وت��وط��ني  �لتكنولوجيا  نقل  يف 
خطو�ت  يدعم  �ل��ذي  �الأم���ر  �لوطنية،  بالكفاء�ت 
�لدولة نحو بناء �قت�ساد تناف�سي وعايل �الإنتاجية، 
كفاء�ت وطنية  بقيادة  و�البتكار  �ملعرفة  على  قائم 

متمكنة.
تدفقات  تر�جع  �لرغم من  �أنه على  وتابع معاليه 
�لعاملي  �مل�ستوى  على  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار 
بن�سبة   2015 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2016 ع��ام  خ��الل 
بن�سبة  �آ�سيا  غ��رب  منطقة  يف  وتر�جعها   1.6%
�لعاملي  �ال�ستثمار  تقرير  �أورده  ما  بح�سب   ،2%
2017 �ل�سادر عن موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة 
و�لتنمية )�الأونكتاد(، �إال �أن دولة �الإمار�ت حققت 
منو� يف تدفقات �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر �لو�ردة 
 9 من  يقرب  ما  �إىل  لت�سل   2.2% بن�سبة  �إليها 

%26.5 من  �الإم��ار�ت على ما ن�سبته  ��ستحوذت 
�ملتجه  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار  ر�سيد  �إجمايل 
�إىل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي حتى نهاية عام 

.2016
�ملرتبة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  وح��ّل��ت 
�ل���ث���ان���ي���ة ب���ع���د ت���رك���ي���ا يف ق���ائ���م���ة �ل�������دول �الأك�����ر 
منطقة  يف  �ملبا�سر  �الأجنبي  لال�ستثمار  ��ستقطاباً 
��ستحوذت  �أن  بعد  �ملا�سي،  �لعام  خالل  �آ�سيا  غرب 
على %32.3 من �إجمايل �لتدفقات �ال�ستثمارية 
و�ملقدرة   ،2016 ع��ام  �ملنطقة خ��الل  �إىل  �ل���و�ردة 
�ملرتبة  يف  ج���اءت  كما  دوالر،  مليار   27.8 بنحو 
�الأوىل على �سعيد دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
من   50.2% ن���ح���و  ع���ل���ى  �����س���ت���ح���وذت  �أن  ب���ع���د 
�ال���س��ت��ث��م��ار�ت �مل��ت��دف��ق��ة �إل��ي��ه خ���الل �ل��ع��ام نف�سه، 

و�ملقدرة بنحو 17.9 مليار دوالر.
و�أكد �ملن�سوري �أن دولة �الإمار�ت تعد بيئة �قت�سادية 
�الأم���و�ل، ف�ساًل  ل��روؤو���س  وج��اذب��ة  �آمنة وم�ستقرة 
و�الإط���ار  �مل��ت��ط��ورة  �لتحتية  �لبنية  �متالكها  ع��ن 
�لت�سريعي و�لتنظيمي �حلديث و�لد�عم للنمو، ما 

جعلها وجهة مميزة لال�ستثمار�ت �الأجنبية.
يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ال�ستثمار�ت  تدفقات  �سعيد  وعلى 
�خلارج، فقد حّلت دولة �المار�ت يف �ملرتبة �الأوىل 
ما  على  لت�ستحوذ  �آ���س��ي��ا  غ��رب  دول  م�ستوى  على 
ن�سبته %50.9 من �إجمايل �ال�ستثمار�ت �ملبا�سرة 
�ملتجهة من دول غرب �آ�سيا �إىل خمتلف دول �لعامل، 
وقد بلغت تدفقات �ال�ستثمار�ت �المار�تية �ملبا�سرة 
�ملتجهة �إىل �خلارج قر�بة 15.7 مليار دوالر خالل 

عام 2016.
ومن جانب �آخر، فقد حّلت دولة �المار�ت يف �ملرتبة 
�الأوىل على م�ستوى دول غرب �آ�سيا بالن�سبة الأر�سدة 
نهاية  حتى  �لعامل  �إىل  �ملتجهة  �ملبا�سر  �ال�ستثمار 

 31.9% ن�سبته  ما  على  لت�ستحوذ   ،2016 عام 
�ملتجهة  �ملبا�سرة  �ال�ستثمار�ت  ر�سيد  �إجمايل  من 
وقد  �لعامل  دول  خمتلف  �إىل  �آ�سيا  غ��رب  دول  من 
بلغ ر�سيد �ال�ستثمار�ت �المار�تية �ملبا�سرة �ملتجهة 
�إىل �خلارج قر�بة 113.2 مليار دوالر حتى نهاية 
تقدير�ت  �أن  �مل��ن�����س��وري  و�أو����س���ح   .2016 ع���ام 
�الأونكتاد حول �سفقات �لدمج و�ال�ستحو�ذ، ت�سري 
�إىل �رتفاع قيمة �سفقات �لدمج و�ال�ستحو�ذ �لتي 
�أجرتها �ل�سركات �الإمار�تية باخلارج بن�سبة 97% 
حيث �رتفعت قيمتها من 5.87 مليار دوالر يف عام 
 ،2016 بعام  دوالر  مليار   11.57 �إىل   2015
قيمة  �إج��م��ايل  م��ن   59.3% ن�سبته  م��ا  و�سكلت 
�سفقات �لدمج و�ال�ستحو�ذ �لتي �أجرتها �ل�سركات 
 2016 ع���ام  و�ل��ب��ال��غ��ة يف  �آ���س��ي��ا  غ���رب  يف منطقة 

قر�بة 19.5 مليار دوالر.

يف �لعامل( متّخ�ست عن طريق �جتماع 
عقده مركز �البتكار مع بع�س �ملوظفني 
�لد�ئرة  يف  �ل��روب��وت��ات  �أف��ك��ار  �أ�سحاب 
من �أجل  توحيد هذه �الأفكار يف فكرة 
و�ح����ده ت��ك��ون ج��دي��دة ع��ل��ى �الإط����الق، 
�الأوىل من  �ل��ف��ك��رة  م���ا ج��ع��ل��ه��ا  وه����ذ� 
نوعها يف �لعامل، م�سري�ً �إىل �أن ملخ�س 
)�أندرويد(  روب��وت  تطوير  هو  �لفكرة 
جمركية  م��ف��ت�����س��ة  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ذك�����ي 
مهام  �أد�ء  على  وق���ادر  مت��ام��اً  م�ستقاًل 
باالإ�سافة  بالكامل،  �جلمركي  �ملفت�س 
بتكنولوجيا  ت����زوي����ده  �إم���ك���ان���ي���ة  �إىل 
ت��ف��ت��ي�����س وت��ت��ب��ع م��ت��ق��دم��ة مت��ك��ن��ه من 
�لقيام مبهام و�إجر�ء�ت �إ�سافية تتعدى 
�إىل  ت�ساف  �جلمركي  �ملفت�س  ق���در�ت 
�لوظائف  �أد�ء  يف  �ل����روب����وت  ق������در�ت 

�لروتينية �الأخرى.

�سعادة العمالء
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال خ��ل��ف��ان �ل��ك��ع��ي��ب��ي : 
�لتطوير  يف  �لد�ئم  لنهجها  ��ستمر�ر�ً 
لعمالئها،  �ملقدمة  للخدمات  �مل�ستمر 
وح���ر����س���اً م��ن��ه��ا ع���ل���ى �حل����ف����اظ على 
�ملقدمة،  �جل�����ودة  م���ن  ع�����اٍل  م�����س��ت��وى 
ل��ل��ري��ادة يف  �ل��د�ئ��م  �إ���س��اف��ة �إىل �سعيها 
�ملتميزة  �مل�����س��اري��ع و�خل���دم���ات  ت��ق��دمي 
ع���ل���ى �مل�������س���ت���وى �مل���ح���ل���ي و�ل���������دويل، 
�سعادة  م��ي��ث��اق  دب����ي  �أط��ل��ق��ت ج���م���ارك 
�لتز�م  �ل��ت��اأك��ي��د على  ب��ه��دف  �ل��ع��م��الء، 
متط���������ور  م�س������توى  بتقدمي  �ل��د�ئ��رة 
�أن  م��وؤك��د�ً  �خلدم���������ات،  م��ن  وم��ر�ق��ب 
�سلم  مقدمة  يف  ت��اأت��ي  �لعمالء  �سعادة 

�أولوياتنا.
وق���دم���ت ف��اط��م��ة �ل��ع��ط��ار ع��ر���س��اً عن 
م��ي��ث��اق ����س���ع���ادة �ل���ع���م���الء م����وؤك����دة �أن 
وحت�سني  باالرتقاء  تلتزم  دبي  جمارك 
لعمالئها  تقدمها  �لتي  جودة �خلدمة 
ا منا على �حلفاظ على م�ستوى  وحر�سً
�إىل �ل�سعي  �إ���س��اف��ة  ع��ال م��ن �جل����ودة، 
�ل���د�ئ���م ل��ل��ري��ادة يف ت��ق��دمي �مل���ب���ادر�ت 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �مل��ت��م��ي��زة  و�خل����دم����ات 
جمارك  �أطلقت  فقد  و�ل���دويل،  �ملحلي 
دبي هذ� �مليثاق تاأكيًد� منها على �أهمية 
�خلدمات،  م��ن  ر�ئ���د  م�ستوى  ت��ق��دمي 
�إ�سعاد  قمة  على  �ل��د�ئ��رة  توجت  حيث 
بح�سولها   2016 �ل��ع��ام  يف  �ل��ع��م��الء 
�لعام  �ل�سعادة  موؤ�سر  يف   %  95 على 

حلكومة دبي.
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العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/6  تنفيذ عقاري   
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2012/167 عقاري كلي و�ملعدل 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، ع��ق��اري  ��ستئناف  رق������م:2014/731+721  باال�ستئناف 

)4362965( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:م�سرف �ل�سارقة �ال�سالمي

�منية  �سركة   -2 �لقمي�س  ح�سن  عبد�هلل  �حمد  �سدهما:1-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطلوب 
�لعقارية �س.ذ.م.م حاليا )و�لطليعة �لعقارية �س.ذ.م.م �سابقا( جمهويل حمل �القامة

مو�سوع �العالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ر�س مبنطقة �لرفاعه 
رقم �الر�س 81 وذلك يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به )4362965( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ولنفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1315  مدين جزئي

�ل��ف��ال���س��ي 2- ع��ب��د�هلل �سعيد  �مل��دع��ي عليه / 1-�ل��ع��ن��ود ���س��ال��ح حم��م��د ع��ب��د�هلل  �ىل 
مفتاح  ر����س��د  �ملدعي/عبيد  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �لفال�سي  �لنوبي  بخيت 
�لدعوى  �أقام عليك  �للنجاوي قد  حممد �حلمودي وميثله:حممد �حمد علي �حمد 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره )280.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتجارية 12% من تاريخ �لدين وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  �س   09.30 �ل�ساعة   2017/6/20 �مل��و�ف��ق  
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1278  مدين جزئي

�القامة مبا  فرناندي�س جمهول حمل  �غ�ستاين  / 1-ريجي  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/روبريت �نيكليتو�س جون ريجو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )336576 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د. وحددت لها جل�سة يوم  �الثنني �ملو�فق 2017/7/10 
�ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1921  مدين  جزئي 

�ساندهو جمهول حمل  �سينغ  �سينغ جورميل  �ملحكوم عليه/1-كاماجليت  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/باد� �ستار للنقليات �س.ذ.م.م بحكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�سوري بالز�م ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )37.014( درهم 
و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/792  عقاري كلي

�مل��رح��وم ع���ارف رح��م��ن �سريف  �مل��دخ��ل/ 1-ر���س��ي��دة �سريف - م��ن ورث���ة  �ىل �خل�سم 
�أق��ام عليك  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /  بنك دبي �ال�سالمي ���س.م.ع  قد 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك مو�سوع �لدعوى 
باد�ء  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  و�لغاء  خاليا  �لعقار  بت�سليم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  ومالحقها 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �لعجز  ع��ن  كتعوي�س  دره��م   )551.325( وق���دره  مبلغ 
�ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
2017/6/18   �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/224  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-برولوجيك�س �س.ذ.م.م 2- �سارو�ن �سينغ الل �سينغ بهوجال جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله : عبد�هلل 
خمي�س غريب �لناخي �آل علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقيتي 
�لعقار�ت و�لز�م  بت�سليم  �ملدعي عليهما  �لدعوى و�لز�م  بالتملك مو�سوع  �ملنتهية  �الجارة 
ب��اد�ء مبلغ وق��دره )1.297.544( درهم للمدعي تعوي�سا عن خ�سارة قيمة  �ملدعي عليهما 
�لعقار�ت و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب. وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/6/19   
�ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1308  جتاري جزئي

�ن  �القامة مبا  علي جمهول حمل  عبد�لكرمي  �سبيل  1-ع��ب��د�هلل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي/ ك���ومل ج���ون �جن��ل��ي ق��د �أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة بالز�م 
 %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )290.000( وق���دره  مبلغ  بتادية  عليها  �مل��دع��ي 
�مل��دع��ي عليه  و�ل���ز�م  �ل��ت��ام  �ل�����س��د�د  �ال�ستحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن  �ملطالبة  م��ن قيمة 
بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �الثنني �ملو�فق 
2017/6/26   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�د�رة  �لدعوى من مكتب  �حالة ملف  بانه مت  ، علما  �الأق��ل  �أي��ام على  �جلل�سة بثالثة 

�لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1786  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة ج��ول��د �ي��ه �ي��ي م.د.م.������س جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ طارق حممود علي �حمد قد �أقام عليك �لدعوى 
 )451.330( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
درهم. وحددت لها جل�سة يوم  �الثنني �ملو�فق 2017/6/19   �ل�ساعة 9.30 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1537  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- كومار كي�سيل�ساند ر�مو�ين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�ميك�س )�ل�سرق �الو�سط( �س.م.ب )م( فرع دبي وميثله: خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل 
بن هويدن �لكتبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )119.202.57 درهم( و�لفائدة �ملركبة �ملقررة عليه بو�قع 
12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى متام �لوفاء و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/6/14  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   . �ملحاماة  �تعاب  وب��دل 
09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1515  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مقهى �ي �سي�سا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/لوتاه بي �سي 
�أق��ام عليك  �لناخي �ل علي قد  ���س.ذ.م.م - فرع دبي وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب  جاز 
ن��ز�ع جت��اري و�مل��ح��ال من  �ل��ن��ز�ع رق����م:2017/8  �ل��دع��وى ومو�سوعها �ملطالبة ب�سم ملف 
مركز �لت�سوية �لودية  و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )17.646.85( 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/6/20  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  �ملحاماة. وحددت  و�تعاب  و�مل�ساريف 
09.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/288  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سدف �سرور للعطالت و�ل�سفريات �س.ذ.م.م وميثله مديرها/�حمد ر�سا 
حممد ح�سني عليان 2- �حمد ر�سا حممد ح�سني عليان جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
فندق جلوريا و�ل�سقق �لفندقيه منطقة حرة ذ.م.م وميثله:مدير �لفندق/حممد �حمد فريد قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )216.697.00( درهم 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�سوم و�مل�ساريف 
بالقاعة  �ل�ساعة 09.30 �س  �ملو�فق 2017/6/13  �لثالثاء  �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �ل�سد�د 
Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
فاأن  تخلفك  ، ويف حالة  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، نخطركم بانه مت ت�سحيح �سكل �لدعوى .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1364  جتاري جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-وت���ر وي��ل لل�سناعات 
�ل�سابري  �لتجارية ذ.م.م وميثله:حممد �سلمان ح�سن  �لعاملية  �ملدعي/ �سركة يوجي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية  قد 
�ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م   )164.080( وق���دره  مبلغ 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب. وحددت لها  �لز�مه  �لتام مع  �ل�سد�د  �لق�سائية وحتى 
جل�سة يوم  �الثنني �ملو�فق 2017/6/12   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1676  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سوبر �سيبد ���س.ذ.م.م وميثلها/�سبري علي هو�س جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ يو بي ��س �سبالي �سني �سوليو �سنز �نك فرع دبي وميثله:ح�سني 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي 
عليها مببلغ وقدره )19.706.48( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق 
2017/6/20   �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �ملخت�سة .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1480  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لدنيار خلدمات �لفنية ذ.م.م )حاليا( - يونايتد لالملنيوم 
لل�سناعات  جالك�سي  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  )�سابقا(  �����س.ذ.م.م 
�ملعدنية �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
�ملطالبة  تاريخ  من   %12 وف��ائ��دة  دره��م   )62.815/50( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم  �الربعاء �ملو�فق 2017/7/5 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1773  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ومطبخ فيما�س كويف هاو�س 2- موهانان �النثاتيل ر�مان 
بوتيا بور�يل جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ كويالث فيجايا كومار�ن قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �عالن �ملدعي عليهما و�سم ملف �لنز�ع رقم:3157/2016 
نز�ع جتاري مللف �لدعوى �لر�هنة لالرتباط و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي مبلغ %9 
�سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2017/6/15 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1823  جتاري جزئي

�القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لد�خلي  للت�سميم  1-�لتميمي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/ �سركة �حمد يو�سف وح�سن عبد�هلل للتجارة وميثله:��سماعيل ح�سن  مبا 
علي حممد �جلعبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
 %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )24047.40( وق��دره  مببلغ 
يوم   جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى  يف:2015/6/14  �ال�ستحقاق  تاريخ  من 
�خلمي�س �ملو�فق 2017/6/15 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1144  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حريز �م تي للتجارة �س.ذ.م.م 2- ر�ئد حريز ب�سفته �سريك 
وكفيل �سامن ملديونية حريز �م تي للتجارة ���س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لوطني وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي قد �أقام 
�لتحفظي رقم:2016/492  �ملطالبة ب�سم ملف �حلجز  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة  ���س   10.00 �ل�ساعة   2017/6/14 �مل��و�ف��ق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بان �لدعوى حمالة من �د�رة 

�لدعوى �ىل �لد�ئرة �لتجارية �لكلية.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/913  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- رفاعي �وتو �س.م.ح 2- حممد �سيد علي حممد �خل�سم �ملدخل/3-علي 
لل�سيار�ت �س.م.ح  �ملدعي/ جلف الين  �ن  �سيد علي حممد رفاعي جمهويل حمل �القامة مبا 
عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سويدي  خليفة  �سامل  خليفة  وميثله:علياء  تركمان  �حمد  حممد  وميثلها 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بالت�سامن بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره 
)12.156.828 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
�س   09.30 �ل�ساعة   2017/7/17 �ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . �لتام  �ل�سد�د  وحتى 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بان مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �لر�بعة لنظرها.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2015/1078  جتاري  جزئي 

�ىل �خل�سم �ملدخل/1-حممد �بر�هيم ريا�س جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
حميد علري�سا بياتي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/2  
عليه  �ملدعي  قبل  بياتي ح�سوريا  ل�سالح/حميد علري�سا  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
و�لثالث  �الول  �ملدخلني  �خل�سمني  قبل  �حل�سوري  ومبثابة  �لثاين  �ملدخل  و�خل�سم 
و�لثالث  �الول  �ملدخلني  �خل�سمني  وب��ال��ز�م  �سكال  �ملدخلني  �خل�سوم  �دخ��ال  بقبول 
بالت�سامن باد�ء مبلغ )55.000( تعوي�س للمدعي وفائدة 9% عن �لتاأخري من تاريخ 
�ملحاماة  �تعاب  دره��م  و�ل��ف  بامل�ساريف  و�لزمتهما  �النتهائية  �ل�سفة  �حلكم  �كت�ساب 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2016/1190  جتاري  كلي 

مديرها/عبد�هلل  ميثلها  حم���دودة(  م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  �لعامة  للتجارة  مادين  �ملدعي/1-�سركة  �ىل 
للتجارة  ل�سركة مادين  �ل�سخ�سية وب�سفته مدير�  - ب�سفته  �ملرزوقي  �ملرزوقي 2-عبد�هلل  حممد عبد�هلل 
با�سم/ �مريكية  و�لثانية  �ير�نية  �الوىل  - يحمل جن�سيتني  كاوياين فر  ���س.ذ.م.م 3- حميد ج��و�د  �لعامة 
هارولد كاويان جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�المار�ت جولد م.د.م.�س - ميثلها مديرها و�ل�سريك 
بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �ل�سنقيطي  حممد  �ل�سيد  علي  وميثله:جمال  �سكرجي  فيها/حممد 
م.د.م.�����س - ميثلها  ل�����س��ال��ح/�الم��ار�ت جولد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  بتاريخ  2016/12/20  يف  �ملنعقدة 
مديرها و�ل�سريك فيها/حممد �سكرجي بحكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان 
يوؤدو� للمدعية مبلغ )ثالثة ماليني و�ستمائة و�سبعون �لف درهم( وفو�ئده �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
��ستحقاق كل �سيك ح�سب قيمته وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهم �مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحا�ة . 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/799  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- كودبوند للتك�سية - �س ذ م م   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد ريا�س ح�سني حممد �نايات ح�سني   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك 
�ملنفذ به وقدره )152992( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   7692 مبلغ  �ىل  باال�سافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 2014/1864 
ال�ضادر يف الدعوى رقم 2014/1485   ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �سده : حممد �سايف للخدمات 
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : بن �سبيب �لعقارية    
  �ل�سادر ل�ساحله �حلكم يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�لقا�سي باالتي :

- �لز�م �ملدعي عليه )�ملنفذ �سده ( بان يوؤدي لطالب �لتنفيذ مبلغ 
وقدره 16.115 درهم   

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر 
�ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�سر  تاريخ  من  يوم 

�ملبينة �سوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 2013/1384 
ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/1756   ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �سده : �سبحي �لنجار للتجارة  
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : بن �سبيب �لعقارية    
  �ل�سادر ل�ساحله �حلكم يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�لقا�سي باالتي :

- �لز�م �ملدعي عليه )�ملنفذ �سده ( بان يوؤدي لطالب �لتنفيذ مبلغ 
وقدره 26.105 درهم   

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر 
�ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�سر  تاريخ  من  يوم 

�ملبينة �سوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02893/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/01248/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �سده: عي�سى يو�سف مو�سى فتحو 
وبيالن �ويل وبرتول تريدينغ - م ذ م �س -  جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �حمد علي �لعبد�هلل �الن�ساري   
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي باالتي:

1- بالز�م �ملدعي عليها �مل�ستاأجرة باخالء �لعني �ملوؤجرة و�لز�مها بتقدمي �سهادة بر�ءة ذمة 
من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل للمدعي 

�لف  وخم�سون  مائة   )150417( وق���دره  مبلغ  ب�سد�د  �مل�ستاأجرة  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -2
و�ربعمائة و�سبعة ع�سر درهما للمدعي وذلك عن �لقيمة �اليجارية للفرتة من 2015/6/26 
�لفعلي  �الخ��الء  تاريخ  �ج��رة حتى  �ج��رة من  بعدها من  ��ستجد  وما  ولغاية 2017/1/26 

بو�قع �جرة �سنوية قدرها )95000( خم�سة وت�سعون �لف درهم 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

�لن�سر  تاريخ  �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من  لذلك نعلمكم 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02115/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/08615/2016  جتاري - ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �سده : فودكو باي - �س ذ م م 
وحميد عبد�لقدو�س �سايف - جمهول حمل �القامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مطعم �لفروج �لطازج 
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي باالتي:

1- �لز�م �سركة فودكو �ملنفذ �سدها بان ت�سدد �ىل مطعم �لفروج �لطازج 
مبلغ وقدره 784415 درهم �لقيمة �اليجارية للفرتة من 2015/7/1 وحتى 
 2016/6/30 وما ��ستجد من �جر من تاريخ 2016/7/1 وحتى �الخالء �لفعلي 

2- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
   اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/03778/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : عديل ح�سني للمجوهر�ت - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م وعلي نا�سر عبد�هلل �لعوي�س 
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03778/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن ب�سد�د بدالت �اليجار حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماأجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 2017/4/24 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية  - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماأجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 2017/4/24 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�س على غر�مة �رت��د�د كل �سيك مبلغ )2000( وقد �رتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف  
�مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه والبد من تطهري  �مل�ستاجر هو  �لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن 

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

�ملو�فق 2017/6/14  �الربعاء  بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  �عادة �عالنكم  �لق�سائية  �للجنة  وقررت 
�ل�ساعة 1.00بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �خلام�سة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر 
�يام من  �مل�سافة �ىل ثالثة  �أمر بتق�سري مدة  ، وقد  �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى  مركز ف�س 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/03778/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : عديل ح�سني للمجوهر�ت - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م وعلي نا�سر عبد�هلل �لعوي�س 

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03778/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن ب�سد�د بدالت �اليجار حتى تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماأجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 2017/4/24 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية  - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماأجور للفرتة من 2017/2/10 وحتى 2017/4/24 
 فرت�سد بذمته مبلغ 9350 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �الخالء يف 2017/3/5 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�س على غر�مة �رت��د�د كل �سيك مبلغ )2000( وقد �رتد عدد 

)1( �سيك دون �سرف  
�مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه والبد من تطهري  �مل�ستاجر هو  �لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن 

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

وقررت �للجنة �لق�سائية �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/6/14 �ل�ساعة 
1.00بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �خلام�سة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز 
�يام من تاريخ  �مل�سافة �ىل ثالثة  �أمر بتق�سري مدة  ، وقد  �لدعوى  �ملنازعات �الإيجارية لنظر  ف�س 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
     اإعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/04613/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : موكا �رت كويف �سوب - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : جمموعة �عمار مولز - �س م ع 
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/04613/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما ي�ستجد من بدل �يجار ور�سوم �خلدمة و�ملياه �ملردة �ال�سا�سية حتى 
�الخالء �لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/6/14 وحتى 2017/6/13 فرت�سد 
بذمته مبلغ 425412 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �الخالء يف 2017/2/16

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/6/14 وحتى 2017/6/13 
ورغم �خطاره يف 2017/2/16  ميتنع عن �ل�سد�د 

ملا  �لت�سويق و�لرتويج من تاريخ 2016/6/14 حتى 2017/6/13 مبلغ 9214 درهم خالفا  مطالبة مالية - ر�سوم 
ي�ستجد حتى �الخالء �لفعلي ، ر�سوم �خلدمات 19137 درهم خالفا ملا ي�ستجد حتى �الخالء �لفعلي ، ر�سوم �ملياه 
مببلغ 2712 وما ي�ستجد حتى �الخالء ، ر�سوم ��ستهالك �لكهرباء مبلغ 48816 درهم وما ي�ستجد حتى �الخالء ، 

ر�سوم  ��ستهالك  �ملياه 9395 درهم وما ي�ستجد حتى �الخالء 
 مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �سيك مبلغ 5% وقد �رتدد عدد )1( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه فو�ئد �لدفعات 1446 درهم وما ي�ستجد حتى �الخالء �لفعلي ، قيمة عائد �اليجار 
من �جمايل حركة �ملبيعات نظر� لالمتناع عن تقرير مدقق �حل�سابات ب�ساأن �حل�ساب 15% للفرتة من 2013/6/14 
�لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة حتى  تاريخ  �لقانونية 12% من  بالفائدة  �لز�مها  دره��م    حتى 2016/6/13 مبلغ 2664090 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/6/14 �ل�ساعة 1.00بعد 
�ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �خلام�سة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  �لظهر 
�الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور 

�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اإعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/03553/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : بليونري خلدمات �د�رة �ملن�ساآت - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : فندق ن�سيمه رويال    
ق��د �أق���ام �سدكم �ل��دع��وى 02/03553/2017/جت��������اري �ي��ج��ار�ت �م��ام �مل��رك��ز بطلب 

�لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 2166668 درهم كقيمة �يجارية للفرتة 
 من 2016/10/1 وحتى 2017/9/30 ورغم �خطاره يف 2017/1/29 ميتنع عن �ل�سد�د
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مقابل �لر�سوم و�خلدمات ور�سوم بلدية 

دبي حتى �سهر مار�س لعام 2017 باجمايل مبلغ 1920854 درهم 
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�لثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
)�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  �لظهر   بعد   1.00 �ل�ساعة   2017/6/13 �مل��و�ف��ق 
�ملنازعات �الإيجارية لنظر  بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س  �الوىل( 
فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  �ي��ام من  �مل�سافة �ىل ثالثة  بتق�سري مدة  �أم��ر  وقد   ، �لدعوى 

مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �ضفرت
�ي���ف���ى   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
فيالنويفا بوين ، �لفلبني   
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )7400121( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 056/4802844

فقدان جواز �ضفرت
ث����ري����ا   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�فغان�ستان   ، ع��ب��د�ل��غ��ف��ار 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )943559( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 055/5664659

فقدان جواز �ضفرت
ن��وي��د خان  �مل��دع��و /  فقد 
باك�ستان   ، خ����ان  ج���اوي���د 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )4118682( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 055/4711200

فقدان  �ضهادات   اأ�ضهم
تعلن ورثة/ فاطمة علي ح�سن علي �لزرعوين  )�إمار�تية �جلن�سية( 
�ل�سفن(   لبناء  �أبوظبي  )�سركة  من  �سادرة  �أ�سهم  �سهادة  فقد�ن  عن 
رقم �مل�ستثمر )A058216499( عدد �ال�سهم )3707( على من 

يجدهما برجاء �الت�سال على �لرقم 0506449194

فقدان جواز �ضفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /زي������ه������ار� 
جيرمياريام  م��ي��ك��ون��ني 
�جل���ن�������س���ي���ة  �ث�����ي�����وب�����ي�����ا   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)3752143( من يجده 
عليه �الت�سال بتليفون رقم 

 050/3135669

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044



عل�م وتكن�ل�جيا

30

بف�شل جهاز ا�شت�شعار..  الاليا الدماغية تتوّهج يف الظالم 

امام تراجع حاد يف م�ستعمرات النحل

تطوير تقنيات تلقيح اآلية بديلة
�أطر�ف  �لعالقة ثالثة  ت�سمل  �ملزهرة،  �لنباتات  يف 
غ��ال��ب��اً. حت��ت��اج �الأزه�����ار �ل��ت��ي ت��رغ��ب يف ن��ق��ل غبار 
�لطلع من �أجز�ئها �لذكورية �إىل �الأجز�ء �الأنثوية 
من  يحمله  مر�سال  �إىل  �أخ���رى  متفتحة  زه���رة  يف 
�لثالث عادًة  �لطرف  ه��ذ�  �أخ��رى. يكون  �إىل  زه��رة 
م��ن �حل��ي��و�ن��ات �ل��ت��ي ُت��ع��رف ب��امل��ل��ّق��ح��ة: جمموعة 
و�لفر��سات،  �لنحل،  ت�سمل  �لكائنات  من  متنوعة 

و�لع�سافري، و�خلفافي�س، وغريها.
تكاثر نحو  �إىل حيو�ن ملّقح يف عملية  ثمة حاجة 
% 90 من �لنباتات �ملزهرة وثلث حما�سيل طعام 
�الإن�سان، وفق خدمة �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية 

يف وز�رة �لزر�عة �الأمريكية.
 ال ُيعتر تر�جع �لنحل ظاهرة مقلقة ب�سبب �خللل 
بل �خللل  �لبيئي فح�سب،  �لنظام  �لذي يحدثه يف 
نتيجة  و�القت�ساد.  �ل��زر�ع��ة  يف  �أي�ساً  يولده  �ل��ذي 
بديلة،  تقنيات  على  �لعثور  �لنا�س  يحاول  لذلك، 
ح�سبما ي�سري باحثو �لدر��سة، �إال �أنهم مل يتو�سلو� 
بعد �إىل �أي حل فاعل، حتى �إن م�سار بع�سها تفوق 

فو�ئده.
فّكر �لعلماء يف ��ستعمال �لطائر�ت من دون طيار، 
�إال �أنهم مل يتو�سلو� �إىل طريقة تتيح لهم تطوير 

بحرية ح���������س����رة �آل����ي����ة  ت����ط����ري 
على  ط����اق����ت����ه����ا ت��ع��ت��م��د 

�خلا�سة من دون �حلاجة �إىل �سلك مت�سل بها.
كيمياء يف  بارز وعامل  باحث  �إيخريو مياكو،  يذكر 
�ل�سناعية  و�ل��ع��ل��وم  للتكنولوجيا  �ل��وط��ن��ي  �ملعهد 
�ل���ي���اب���ان: )����س���ّك���ل ه����ذ� ع���م���اًل بالغ  �مل��ت��ق��دم��ة يف 

�ل�سعوبة(.

)جيل(
�ملجال جياًل  �ملميزة يف هذ�  ت�سمل م�ساهمة مياكو 
كان �عتره هفوة قبل 10 �سنو�ت. كان هذ� �لعامل 
ل��ل��ك��ه��رب��اء. يف  م��و�ئ��ع مو�سلة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  يعمل 
ب���د� دبقاً  ت��و���س��ل �إىل )ج��ي��ل(  �مل���ح���اوالت،  �إح����دى 
�أن ه��ذ� ال يفي  �أدرك يف �حل��ال  �ل�سعر.  بقدر �سمع 

بالغر�س.
 ل��ذل��ك ح��ف��ظ��ه م��ي��اك��و يف زج��اج��ة ال ���س��دة ل��ه��ا يف 
الحظ  عقد،  بعد  �كت�سافه  �أع��اد  وعندما  �خل��ز�ن��ة. 
يتفكك  �أو  يجف  مل  �لبتة:  يتبدل  مل  )�جليل(  �أن 

مطلقاً.
عالية  بلزوجة  يتحّلى  الأن��ه  ج��د�ً  )فوجئت  يخر: 

جد�ً(.
�أن هذ� )�جليل(، عند  �أي�ساً  �لكيمياء  الحظ عامل 
�إ�سقاطه، ميت�س كمية كبرية من �لغبار عن �الأر�س. 
وهكذ� �أدرك �أن هذه �ملادة مفيدة جد�ً اللتقاط غبار 

�لطلع.
�أخذ �لعامل مناًل، طلى بع�سه بقليل من )�جليل( 
�الأي������وين، ث���م ���س��م��ح ل��ل��ح�����س��ر�ت �مل��ط��ل��ي��ة ب���ه وغري 
�مل��ط��ل��ي��ة ب��ه ب��ال��ت��ج��ول يف ح��و���س من 
�أزهار �لتوليب. يف �إثر ذلك، تبنّي 
�حتمال  �أن  ل����ه 
غبار  �ل��ت��ق��اط 
�ل���ط���ل���ع �أك����ر 
بكثري بني �لنمل 
ب�)�جليل(،  �مل��ط��ل��ي 
م����ق����ارن����ة ب���احل�������س���ر�ت 

�خلالية من �أي مادة دبقة.
�سعر ح�سان

هذ�  ك��ان  �إذ�  م��ا  �كت�ساف  �لتالية  �خل��ط��وة  �سملت 
�آليني.  على  ��ستخد�مه  عند  �أي�ساً  فاعاًل  )�جليل( 
�ختار مياكو وزم��الوؤه جهاز حتليق من دون طيار 
 100 ب��امل��ف��رق  قيمته  وت��ب��ل��غ  م����ر�وح  ب��اأرب��ع  يعمل 
دوالر، ثم علقو� على بطنه �لناعم �سعر ح�سان بغية 
حماكاة ج�سم �لنحل �ملغطى بالوبر. عمل �لباحثون 
ب�)�جليل(،  �حل�����س��ان  �سعر  تغطية  على  ذل��ك  بعد 
وحلقو� بهذه �الأجهزة فوق �أزهار �لزنبق �ليابانية، 
حيث تلتقط غبار �لطلع من زهرة وت�سعه يف زهرة 

متفتحة �أخرى، خم�سبًة �إياها.
للم�سح  جم���ه���ر  حت����ت  �ل�������س���ع���ر  �ل���ع���ل���م���اء  ت����اأم����ل 
�ملت�سلة  �لطلع  و�أح�سو� حبوب غبار  باالإلكرتونات 
بال�سطح. �كت�سفو� �أن �الآليني �ملزودين ب�سعر ح�سان 
مطلي ب�)�جليل( حملو� كمية من غبار �لطلع �أكر 
بنحو 10 �أ�سعاف، مقارنة باالآليني �لذين مل ُيطَل 

�سعرهم باجليل.
ي�سري �لباحثون يف �لدر��سة: )من �ل�سروري �لتدرب 

�ال�سطناعيني  �مل��ل��ّق��ح��ني  ����س��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  م�سبقاً 
�لذين يجري �لتحكم فيهم عن بعد(.

�لنحل  م��ك��ان  يحلّون  �الآل��ي��ني  �أن  مياكو  يعتقد  ال 
هذه  مل�ساعدة  ��ستعمالهم  باالإمكان  ولكن  بالكامل، 
ي���ق���ول: )ي�سّكل  �ل��ت��ل��ق��ي��ح.  ع��م��ل��ي��ات  �حل�����س��ر�ت يف 

�لتعاون �أف�سل طريقة(.

خطوات �سرورية
هذه  تتحّول  �أن  قبل  كثرية  �سرورية  خطو�ت  ثمة 

�لفكرة �إىل و�قع. 
�ملناورة و�حلد  �أواًل تعزيز قدرة �الآليني على  يجب 

من ��ستهالكهم �لطاقة،
 ف�ساًل عن زيادة ذكائهم بتح�سني ما ي�ستخدمونه 
�ال�سطناعي،  و�ل��ذك��اء  �مل��و�ق��ع  حتديد  �أنظمة  م��ن 

وفق مياكو.
كذلك يجب برجمة �الآليني للتنقل باأمناط )بحث 

عن غبار طلع( �أكر فاعلية.

�بتكر �لعلماء تقنية جديدة ومطّورة لتعقب �لتفاعالت د�خل 
وهو  ك��ارل جون�سون،  قال  �لدماغ.  و��سعة يف  �سبكات ع�سبية 
�أ�ستاذ يف �لعلوم �لبيولوجية يف جامعة )�ستيفن�سون( ورئي�س 
�الأع�ساب  علماء  �تكل  طويلة،  ف��رتة  )خ��الل  �لبحث:  فريق 
على �لتقنيات �لكهربائية لت�سجيل ن�ساط �خلاليا �لع�سبية. 
�إنها طريقة ممتازة ملر�قبة �خلاليا �لع�سبية �لفردية لكنها 
�ملوجة  ت�ستعمل  �خل���الي���ا.  م���ن  ���س��غ��ري  ع���دد  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر 
�خلاليا  م��ئ��ات  ن�����س��اط  لت�سجيل  ب�سرية  تقنيات  �جل��دي��دة 
�لع�سبية يف �لوقت نف�سه. ي�ستخدم معظم �لتجارب يف جمال 
�لت�سجيل �لب�سري �الإ�ساءة �لفلورية، وتتطّلب هذه �لعملية 
�سوء�ً خارجياً قوياً لكنه قد ي�سّخن �لن�سيج ويوؤثر يف بع�س 
�لعمليات �لبيولوجية، ال �سيما تلك �حل�سا�سة جتاه �ل�سوء(.

د�خل )كائن �سغري  �الإ�ساءة �حليوية  �إىل بحث عن  ��ستناد�ً 
م��ن ن��وع طحلب ك��الم��ي��دوم��ون��ا���س �الأخ�����س��ر �ل���ذي ال يهتم 
�الإ�ساءة  �إذ� جمعو�  �أنهم  �أدرك جون�سون وزم��الوؤه  �أح��د(،  به 
بيولوجية  )تقنية  �ل���ور�ث���ي  �ل��ب�����س��ري��ات  ع��ل��م  م��ع  �حل��ي��وي��ة 
�لع�سبية  �خل��الي��ا  على  لل�سيطرة  �ل�سوء  ت�ستعمل  ج��دي��دة 
�أد�ة جديدة وقوية  �بتكار  �سيتمكنون من  �حل��ي(،  �لن�سيج  يف 

لدر��سة ن�ساط �لدماغ.

�لفلورية  �لتقنيات  بني  كامن  �سر�ع  )ثمة  �أو�سح جون�سون: 
وعلم �لب�سريات �لور�ثي. يوؤثر �ل�سوء �ملطلوب الإنتاج �الأ�سعة 
�لفلورية يف �ل�سوء �ملطلوب لل�سيطرة على �خلاليا. يف �ملقابل، 

تعمل �الإ�ساءة �حليوية يف �لظالم(.

تعديل وراثي
�أنزمي  م��ن  ل�سكٍل  ور�ث���ي  بتعديل  وم�ساعدوه  جون�سون  ق��ام 
ُي�ساء  كي  متوهج  روبيان  نوع  ي�ستق من  �ل��ذي  �للو�سيفري�ز 
عند تعري�سه الأيونات �لكال�سيوم، ثم �سحبو� فريو�ساً ي�سيب 
�خلاليا �لع�سبية وربطوه بجزيئتهم لد�ّس �أجهزة �ال�ست�سعار 

د�خل �خللية.
بن�ساط  ترتبط  الأن��ه��ا  �لكال�سيوم  �أي��ون��ات  �ل��ب��اح��ث��ون  ر���س��د 
تكون  �لكال�سيوم  م�ستويات  �أن  �سحيح  �لع�سبية.  �خل��الي��ا 
د�خل  مرتفعة يف �ملنطقة �ملحيطة، لكنها تبقى متدنية جد�ً 
�لكال�سيوم  م�ستوى  يرتفع  قد  ذل��ك  مع  �لع�سبية.  �خلاليا 
�لد�خلي لفرتة وجيزة حني تتلقى �خللية �لع�سبية نب�ساً من 

�خلاليا �ملجاورة.
عر  �لكال�سيوم  ال�ست�سعار  ج��دي��د�ً  ج��ه��از�ً  �لباحثون  �ختر 
يف  �لكال�سيوم  �أي��ون��ات  ق��ن��و�ت  يجعل  ور�ث���ي  ب�سري  م�سبار 

�خلارجي  �لغ�ساء 
�لع�سبية  ل��ل��خ��ل��ي��ة 

تنفتح، 
ما يوؤدي �إىل تدفق �لكال�سيوم يف �خللية. ومن خالل ��ستعمال 
�ملتوهج  �الأن����زمي  �أن  �كت�سفو�  �مل���زروع���ة،  �لع�سبية  �خل��الي��ا 
يتدفق عند حتفيز  �لذي  �لكال�سيوم  مع  و�سوح  بكل  يتفاعل 

�مل�سبار بنب�سات ق�سرية من �ل�سوء �ملرئي.
لتحديد م�ستوى �أد�ء جهاز �ال�ست�سعار مع �أعد�د �إ�سافية من 
دماغية  �سر�ئح  يف  �جلهاز  �لباحثون  د���ّس  �لع�سبية،  �خلاليا 
تنت�سر  حيث  �ل��ف��ئ��ر�ن  ل��دى  �حل�سني  منطقة  م��ن  م��اأخ��وذة 
�ل�سر�ئح بكمية متز�يدة  �أغرقو�  �آالف �خلاليا �لع�سبية، ثم 
�أيونات �لبوتا�سيوم، ما جعل قنو�ت �الأيونات يف �خلاليا  من 
تنفتح، فالحظو� جمدد�ً �أن جهاز �ال�ست�سعار يتفاعل مع تغرّي 

كميات �لكال�سيوم عر حركات �لتوّهج و�لتعتيم.
�أن نحدد  �ملقاربة ويجب  قال جون�سون: )�أثبتنا فاعلية هذه 
�الآن مدى دّقتها. ي�سري بع�س �الأدلة �إىل �أنها دقيقة مبا يكفي 
من  ب��د  ال  ول��ك��ن  �ل��ف��ردي��ة  �لع�سبية  �خل��الي��ا  ن�ساط  لر�سد 
�أنها تتمتع بهذه �لقدرة  �إجر�ء �ختبار�ت �إ�سافية للتاأكد من 

فعاًل(.

طائرات بدون طيار
 لتحديث بيانات خرائط اآبل

 
ذكرت بلومبريغ، �أن �آبل �أن�ساأت فريقا من �خلر�ء يف جمال �لروبوت وجتميع 
�لبيانات، ال�ستخد�م �لطائر�ت بدون طيار، لتحديث بيانات خر�ئطها ب�سرعة.

وت�ستخدم حاليا غوغل و�آبل �أ�سطوال من �ل�سيار�ت �جلو�لة �ملحملة بكامري�ت، 
لتحديث حمتوى �خلر�ئط، لكن تبقى فاعلية �ل�سيار�ت �سعيفة �أمام �إمكانيات 
�لطرقات  �لتي ميكنها ر�سد كل �سيء من �جل��و، مثل  ب��دون طيار،  �لطائر�ت 

و�الإ�سار�ت �لطرقية و�ملناطق �ملاأهولة و�خلالية وغريها.
وح�سلت �آبل على مو�فقة هيئة �لطري�ن �الأمريكي، ال�ستخد�م �لطائر�ت بدون 
طيار، كما �أنها وظفت مهند�سا كان يعمل على م�سروع �لتو�سيل عر �لطائر�ت 

بدون طيار يف �أمازون.

 ذات يوم، لن ي�سمع املزارعون طنن النحل فح�سب بن 
اأزهارهم، بل اأزيز الآلين اأي�سًا. يقول علماء يف اليابان 
دون  من  عادية  �سغرية  طائرة  حتويل  يف  جنحوا  اإنهم 
�سعر  بو�سعهم  بعد  عن  فيه  يتحكمون  ح  ملقِّ اإىل  طيار 
ب�)جيل( دبق خا�ض على بطنه. �سحيح  ح�سان مطليًا 
اأن هذا النظام، الذي ُو�سف يف جملة Chem، مل ي�سبح 
جاهزًا بعد للتوّجه اإىل احلقول الزراعية، اإل اأنه ميّهد 
الطريق اأمام تطوير تقنيات تلقيح اآلية يف وقت تواجه 

فيه م�ستعمرات النحل تراجعًا حادًا.

يدفع نوع جديد من اأجهزة ا�ست�سعار الإ�ساءة احليوية بع�ض 
اخلاليا الدماغية الفردية اإىل تقليد الرياعات والتوّهج يف 
الظالم. طّور فريق علمي من جامعة )فاندربيلت( ذلك اجلهاز 
اأنزمي اللو�سيفرياز الذي  الذي ُيعترب �سكاًل معّدًل وراثيًا من 
ت�ستعمله اأجنا�ض اأخرى مثل الرياعات لإنتاج ال�سوء. و�سفت 

مقالة واردة يف جملة )طبيعة التوا�سل( تفا�سيل اجلهاز.
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جمموعة  ...Catfight
 ق�ش�س ذكية وم�شحكة و�شاخرة

يدفعنا الفيلم اإىل التفكري والتاأمل

�شتيوارت  كري�شنت  ابداع   ...Personal Shopper
بال هدف

توؤدي �ستيو�رت يف �لعمل �سخ�سية م�ساعدة جوليت بينو�س 
�ملتعبة �لتي تعتني بربة عملها فيما تهيم من دون �أي هدف 

نائية.  منطقة  يف  م�ستاأجر  �سوي�سري  م��ن��زل  يف 
وبني  �لفيلم  ب��ني  ع��دة  �سبه  �أوج���ه  ثمة 

تعاونهما �لثاين. لكن �ستيو�رت ال 
�أية  مع  �ل�سا�سة  فيه  ت�ساطر 

تتيح  فيما  �أخ����رى،  ممثلة 
الأ���س��اي��ا���س �ل��ت��ع��ب��ري عن 

م���ف���اه���ي���م �حل�����زن 

و�لروحانية من خالل �ل�ساأم �ملت�سابك �لذي مييزها.
دور  ���س��ت��ي��و�رت  ت�����وؤدي   ،Personal Shopper يف 
�سخ�سيتها  تعمل  �لتب�سع.  يف  �ل��ن��ا���س  ت�ساعد  م�ست�سارة 
م���وري���ن ل����دى مم��ث��ل��ة ����س��ك��ن��دي��ن��اف��ي��ة ُتدعى 
فالد�ستاتن(  ف��ون  )ن���ور�  ك��ري� 
ب��اري�����س، ف��ت��خ��ت��ار لها  يف 
�مل������الب�������������س و�حل�����ل�����ي 
�إليها.  وت��و���س��ل��ه��ا 
ت���ع���ت���ر م���وري���ن 
�لعمل  ه��������ذ� 
�سهلة  و�سيلة 
ها  عد ت�سا
يف حياتها 

يف 

و�جلو�هر  �لفاخرة  �الأث���و�ب  تختار  �لنهار،  خ��الل  باري�س. 
�أخيها  روح  م��ع  �لتو��سل  فتحاول  �لليل،  يف  �أم��ا  الآخ��ري��ن. 
�أنهما  تزعم  قلبية.  نوبة  ج��ر�ء  ت��ويف  �ل��ذي  لوي�س،  �ل��ت��و�أم 
لتو��سل  �إ���س��ارة  �أي��ة  منه  تنتظر  و�أن��ه��ا  روحانيان،  و�سيطان 

حياتها.
يف �مل�سهد �الفتتاحي يف Sils Maria، نرى �ستيو�رت وهي 
 ،Shopper تعبث بجهاز )�أبل( وهي على من قطار. ويف
يحّول �أ�سايا�س ذلك �جلهاز �إىل حمور �لفيلم. خالل رحلة 
�سل�سلة  مورين  تتلقى  �الأث���و�ب،  بع�س  الختيار  �إنكلرت�  �إىل 
ير�قبها  �أن��ه  يدعي  جمهول  رق��م  من  مقلقة  ن�سية  ر�سائل 
�أنها  �إال  ب��اخل��وف،  ت�سعر  �ل�سخ�سية.  �أ���س��ر�ره��ا  يف  ويغو�س 
نرة  لكن  �أ���س��ر�ره��ا.  بع�س  فيه  تك�سف  تفاعل  �إىل  تنجر 
�خلطر تبدو جلية. هل هذ� لوي�س �لذي يبعث لها �لر�سائل 

بعد موته �أم �أن �ملر�سل �سخ�س �أو �سيء �أكر خطورة؟

تفكري وتاأمل
مورين  ن�ساهد  فيما  و�لتاأمل،  �لتفكري  �إىل  �لفيلم  يدفعنا 
وهي تو��سل ن�ساطاتها �ليومية �لتي تبدو بعيدة كل �لبعد 
عن �ملاألوف: �ختيار جو�هر من �سنع كارتييه ال ُتقّدر بثمن 

�أو مت�سية ليلة يف منزل فارغ ومو�جهًة �الأطياف.
�حلياة:  �سهولة  من  جذ�باً  نوعاً  �أد�ئها  يف  �ستيو�رت  جت�ّسد 
باأناقة.  ترتديه  ب��اٍل  قمي�س  �أو  بتميز  تو�سبه  م�سعث  �سعر 
وهكذ� ين�سج �أ�سايا�س �أمناطاً منّومة يف �مل�ساهد �لتي تظهر 
ق�سة  وتتاأمل  قهوة،  ك��وب  مثاًل  ت�سرتي  وه��ي  مورين  فيها 
ف�ستان �سهرة، وتنتعل �أحد �أحذية كري� عالية �لكعب، �أو تقود 

�سيارتها �لفي�سبا يف �ملدينة.

وترية مت�ساعدة
لكن تطور�ت �لفيلم ال ُتعتر بطيئة �لبتة. تت�ساعد وترية 
ب�سبب  �أعمق  هوة  يف  مورين  ت�سقط  فيما  دة،  �ملهدِّ �لر�سائل 

هذ� �لتفاعل.
 ت�سعر بنوع من �لتطهري مع ��ست�سالمها ملطالب �ملر�سل 

وخ�سوعها لهذه �لقوة �ملجهولة.
ليبلغ ذروة  �لفيلم تدريجياً  �لتوتر يف   وهكذ� يتفاقم 

دموية، فتتحرر مورين من �سياطينها.
�إذ� بدت لك هذه �لق�سة غريبة،

 فهي كذلك، �إال �أنها تبقى رغم ذلك �ساحرة متاماً 
مع خليط من �لو�قعية و�لروحانية يحّول فكرة 
�الأط��ي��اف و�الأ���س��ب��اح �إىل �أم��ر م��األ��وف يف حياتنا 

�ليومية.
لكن Personal Shopper ال يقف عند 
هذ� �حلد. ي�سّكل هذ� �لعمل دلياًل على �إبد�ع 
�أد�ئها  خ��الل  م��ن  تكتفي  �ل��ت��ي ال  ���س��ت��ي��و�رت، 
�ملتنوعة  ق��در�ت��ه��ا  بتاأكيد  �ل�ساحر  �لطبيعي 
تتفرد به  �أ���س��ل��وب��اً  �أي�����س��اً  ب��ل تر�سخ  و�ل��ع��ال��ي��ة، 

وحدها.

�أي�ساً  ت��رز  لكن  م��ع��روف��ة  �ل�����س��ود�ء  �لكوميديا 
�ل��ك��وم��ي��دي��ا �ل�������س���ود�ء �جل���احم���ة. ي��دخ��ل فيلم 

�خلانة. هذه  يف  �لن�ساء(  )عر�ك   Catfight
ذكية  ق�����س�����س  جم��م��وع��ة   Catfight ي��ط��رح 
بينها عر  م��ا  ت��رت�ب��ط يف  و���س��اخ��رة،  وم�سحكة 
باأنهما  علماً  هي�سي  و�آن  �أوه  �ساندر�  �لبطلتني 
 Fist ف��ي��ل��م  يف  �الأ�����س����ط����وري  �الأد�ء  جت���ع���الن 
لو  ركيكاً.  يبدو  باالأيدي(  )م�ساجرة   Fight
 Raging من  حلقات  باإ�سافة  �آل��ن  وودي  ب��د�أ 
�ل�سخيفة  �ملقاطع  �إىل  �لهائج(  )�لثور   Bull

�الأد�ء  ك��ان  �مل���دن،  يف  �لعليا  بالطبقة  �ملرتبطة 
لي�سبح م�سابهاً.

بقدر ما كانت تلك �حللقات ناجحة، يّت�سم عمل 
�إ�سافية من  �أنور توكيل بدرجة  �لكاتب و�ملخرج 

�لتمّيز، بدء�ً من �أد�ء جنومه �ملده�س.
�أعمال  رج���ل  زوج����ة  �أوه(  )����س���ان���در�  ف��ريون��ي��ك��ا 
�أك��ر ثر�ًء  يكاد ي�سبح  نيويورك  غنّي يف مدينة 
�الأنقا�س  لتنظيف  �أب��رم��ه  �ل���ذي  �لعقد  بف�سل 
�إنها  �ملقبلة.  �الأمريكية  �حل��رب  �ستنتجها  �لتي 
�مر�أة متغطر�سة و�أنانية وغري متزنة ومتيل �إىل 

�ملبالغة يف �سرب �لنبيذ �الأحمر.
ر���س��وم��اً متحركة  �آ���س��ل��ي )ه��ي�����س��ي(، فرت�سم  �أم���ا 
ن�ساهدها،  حني  عملها.  يف  ناجحة  لي�ست  لكنها 
�سنفهم �سبب ف�سل م�سريتها �ملهنية: تتكل �آ�سلي 
)�ألي�سيا  ل��ي��ز�  �سريكتها  م��ن  �مل���ايل  �ل��دع��م  على 
�أحياناً  �سيلفر�ستون(، متعهدة حفالت ت�ساعدها 
يف �ملنا�سبات �خلا�سة �لفاخرة.خالل و�حدة من 
�لغ�سب  �سريعة  �آ�سلي  تتقابل  �الأم�����س��ي��ات،  تلك 
وفريونيكا �ملغرورة وتتذّكر�ن �أنهما كانتا تعرفان 
�لبعيد،  �ملا�سي  يف  �جلامعة.  �أي��ام  من  بع�سهما 

�ل�سخط  �إىل حد  بع�ساً  بع�سهما  ت�ستفز�ن  كانتا 
�لتام وكانت كل و�حدة منهما تخر �الأخرى باأن 

حياتها لي�ست ناجحة بقدر ما تّدعي.
�للكمات فتدخل  ث��م  �الإه���ان���ات  �مل���ر�أت���ان  ت��ت��ب��ادل 
بعد  ���س��ن��ت��ني.  غ��ي��ب��وب��ة ط����و�ل  و�ح����دة منهما يف 
�مل��ر�أة يف  �ل�سا�سة للحظات، ت�ستيقظ تلك  تعتيم 
عامل معا�سر �ساخب وجنوين تبدو فيه �سيا�ستنا 
�خلارجية �أ�سو�أ من نظام �لرعاية �ل�سحية �لذي 

ي�سهد تدهور�ً مت�سارعاً. من كان ليتوقع ذلك؟
تتاألف �لق�سة من خطوط ذكية متعددة وتتطور 

ع��ل��ى م��ر ث��الث��ة ف�����س��ول م��ن ���س��اأن��ه��ا �أن حُت�ّسن 
�لو�سع �الجتماعي لل�سخ�سيتني �أو ُت�سعفه.

دعابات مده�سة
�ملده�سة  و�ل���دع���اب���ات  �ل�����س��دي��دة  �ل��دق��ة  بف�سل 
�الأفكار  على  توكيل  يتفوق  �لناجحة،  و�ل��ن��ك��ات 
�ملرتبطة  �الأف���الم  يف  ن�ساهدها  �لتي  �لتقليدية 
بالت�سامن بني �لن�ساء. ُيعتر �لفيلم يف جوهره 
كوميديا مرعبة لكن تتمثل فيه �لوحو�س �ملخيفة 

متغطر�ستني  ب���ام���ر�أت���ني 
نه  �إ . تني عد متبا و

من  غ��ري��ب  �سكل 
وقد  �ل��ف��ك��اه��ة 
بع�س  ي����ج����د 
ين  هد مل�سا �

���س��ع��وب��ة يف ����س��ت��ي��ع��اب��ه ل��ك��ن ���س��ي��الح��ظ ك���ل من 
لذ�  ج����د�ً.  ومبتكر  م�����س��ّوق  �أ���س��ل��وب  �أن���ه  يتقّبله 
وال  �مل�ساهدة  وي�ستحق  جاذباً  �لفيلم  هذ�  ُيعتر 

ميكن مقارنته باأي عمل �آخر.
لة بني �أوه  مل �أفهم �أهمية م�ساهد �لعر�ك �ملف�سّ
ال  �مل�ستمر  �ل�سفهي  �سجارهما  �أن  م��ع  وهي�سي 
�الأثر  �لطويلة  �لعر�ك  ُيقاَوم. ال تعطي م�ساهد 
فنون  )�أكادميية  �أر�دت  �إذ�  لكن  �ملن�سود.  �لقوي 
وعلوم �ل�سور �ملتحركة( �أن تقّدم يف �ل�سنة �ملقبلة 
جو�ئز عن �أف�سل م�ساهد خطرية ت�سمل كدمات 
�سك يف  �الأن��ف، فال  ولكم  �ل�سفاه  وت�سقق  �لعني 

فوز هذ� �لفيلم.
ثالثة  �أو  ع��م��لَ��ني  �ل�سنة  ه���ذه  ���س��اه��دن��ا  �إذ� 
�لفيلم  ه�����ذ�  ت�����س��ب��ه  ك���وم���ي���دي���ة  �أع����م����ال 
من  ح��ي��ن��ه��ا  �سنتمكن  ج�����د�ً،  �مل�����س��ح��ك 

�عتبار �ل�سنة ناجحة.

كري�سنت  مع  مثمرًا  تعاونًا  اأ�سايا�ض  اأوليفيه  الفرن�سي  الأف��الم  �سانع  خا�ض 
�ستيوارت، مقّدمًا جنمة Twilight ال�سابقة بطرائق جديدة وخمتلفة.

كطفلة  الأن��ظ��ار  لفتت  فهي  �ستيوارت،  كري�سنت  موهبة  يف  يومًا  ن�سكك  مل 
و  Into the Wild اأب��رزه��ا  م�ستقلة  اأع��م��ال  ويف   Panic Room يف 
Adventureland، وبرزت يف جتوالها مع م�سا�سي الدماء يف �سل�سلة الأفالم 
غري  امل�ستقلة  الأف��الم  اإىل  ان�سحابها  يبدو  البالغن.رمبا  لل�سباب  املخ�س�سة 

الأمريكية اأقرب اإىل ثورة على �سل�سلة Twilight، اإل اأنها خطوة غنية.
يبدو اأن �سانع الأفالم الفرن�سي اأوليفيه اأ�سايا�ض فهم تلقائيًا جوهر �ستيوارت 
وجنح يف ت�سويره، وفازت هذه النجمة بجائزة )�سيزار( )الأو�سكار الفرن�سية( 

.Clouds of Sils Maria عن دورها يف فيلمه
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عــادات يـومية ت�شـبب 
اأرق الأطفـال؟

يف بريطانيا، ت�ساعف بالثلث عدد �الأطفال حتت �سن �لر�بعة ع�سر �لذين 
يدخلون �مل�ست�سفى ب�سبب م�ساكل متعلقة بالنوم، وفقاً الأرقام نظام �لرعاية 

�ل�سحية.
�لنوم  على  �سلبياً  ت��اأث��ري�ً  لها  �أن  يعتقد  �ليومية  حياتنا  يف  ع���اد�ت  هناك 
عند �الأطفال مثل �سرب �مل�سروبات �لتي حتتوي كميات كبرية من �ل�سكر 

و�لكافيني �ملعروفة بالت�سبب با�سطر�بات يف �لنوم حتى عند �لكبار.
لهرمون  �لطبية  �ل��و���س��ف��ات  ن�سبة  ب���اأن  م��وؤخ��ر�  ن�����س��رت  �أرق����ام  و�أظ���ه���رت 

ميالتونني �رتفعت �إىل �ستمئة �ألف و�سفة يف 2015.
وعادة ما تعطى هذه �لو�سفات �لتي تت�سمن هذ� �لهرمون �إىل �لكبار ما 
فوق �سن �خلام�سة و�خلم�سني ولكنها �أ�سبحت هذه �الأيام و�سفة لل�سغار 

�أي�ساً، رغم �أنه لي�س مرخ�ساً ل�سغار �ل�سن و�الطفال.

اأ�شرار ارتفاع الكول�شرتول ل تتوقف 
على القلب.. اعرف تاأثريه على �شاقيك

ف��ى �الأوعية  �ن�����س��د�د  ق��د ينتج عنه  �ل���دم  ف��ى  �ل��ك��ول�����س��رتول  �رت��ف��اع ن�سبة 
�لدموية، ومعظم �الأ�سخا�س يعتقدون �أن �لقلب هو �لوحيد �لذى يت�سرر 
نتيجة هذ� �الرتفاع، لكن وجد �أنه يوؤثر �أي�سا على �ساقيك، وفقا ملا جاء فى 

تقرير ن�سره �ملوقع �لهندى "بولد �سكاى" .
وح�سب �لتقرير فاإن من عالمات تاأثري �رتفاع م�ستوى �لكول�سرتول على 

�ل�ساقني �الآتى ..
�ن�سد�د  �الأوىل و�ل�سبب هو  �الأعر��س  �لر�حة هى  �ل�ساق وعدم  1.�أمل فى 
فى  و�الأمل  بالتعب  ت�سعر  يجعلك  �ل���ذى  �ل���دم  و���س��ول  وع���دم  �ل�����س��ر�ي��ني 

�ساقيك .
�ال�سرت�حة  وبعد  م�سافات  �مل�سى  عند  �الأمل  يبد�أ  �الأ�سخا�س  بع�س  2.فى 

لفرتة من �لوقت يختفى �الأمل �إىل �أن يظهر مرة �أخرى �أثناء �مل�سى .
فى  �لتقل�سات  �أو  �لت�سنجات  �إىل  �ل�سخ�س  يتعر�س  قد  �لنوم  3.�أثناء 
�إىل �ملنطقة  �ل����دم  ت��دف��ق  ي����زد�د  ي��ق��ل �الأمل ع��ن��دم��ا  �ل���ق���دم، وق���د  �أ���س��اب��ع 

�مل�سابة وعند تغيري و�سع �ل�ساق .
4.عندما ال حت�سل �ل�ساقني على ما يكفى من �لدورة �لدموية، فاأ�سابع 

�لقدم قد تبدو �ساحبة و�سعر �ل�ساقني ال ينمو ب�سرعة .
�ساحبا،  �ل�ساقني  لون  يكون  �لوقت  من  طويلة  لفرت�ت  �جللو�س  5.عند 

وذلك ب�سبب عدم وجود ما يكفى من �لدم .
قليال،  ينخف�س  قد  �ل�ساق  ع�سالت  حجم  �الأ�سخا�س  بع�س  ل��دى   .6
ك���اف، ف��ى ه��ذه �حل��ال��ة يجب �لتوقف عن  �ل���دم ب�سكل  ت��دف��ق  ب�سبب ع��دم 

�لتدخني وتناول �الأدوية �لالزمة �لتى و�سفها �لطبيب . 

ما عدد �سعر راأ�ض الإن�سان ؟
يبلغ عدد �سعر ر�أ�س �الن�سان �لعادى حو�ىل 100000 ، �ما �ال�سخا�س 
ذوى �ل�سعر �الحمر ، فيبلغ عدد �سعر روؤو�سهم90000 ، و يبلغ عدد 
�سعر �الأ�سخا�س ذوى �ل�سعر �ال�سقر 140000 ، �أما �ل�سمر فيرت�وح 

عدد �سعر روؤو�سهم بني 90000 و140000
و ت�سقط من 50 �إىل 100 �سعرة يوميا من ر�أ�س كل �إن�سان

ما حجم القوة الناجتة عن ع�سلة فك الن�سان ؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  �ل��ف��م  تغلق  �ن  �ل��ف��ك  ع�سلة  ت�ستطيع 
على  �ملبذولة  �لقوة  تبلغ  قد  و  �ل�سر�س  على  رط��ل  و200  �لقو�طع 

�ل�سر�س 268 رطاًل
كم مرة تطرف )ترم�ض( العن ؟

�ن  �إذ� ح�سبنا  و   . م��رة كل خم�س ثو�نى  �الن�سان ح��و�ىل  تطرف عني 
حو�ىل  �ملعدل  فيكون  �ليوم  فى  �ساعة   16 م�ستيقظا  يكون  �الن�سان 

�ل�سنة فى  مرة  مليون   4.2 �أو  �ليوم  فى  مرة   11500

يعطي  �لهو�ء  الأن  ذلك  �الأر�س.  على  �لوقوف  عند  �أكر مما  هو  �جلو  �الأر�سية يف  �جلاذبية  بقوة  • �الإح�سا�س 
�لكبري  �لطائر  �أم��ا  �أجنحتها.  برفرفة  �لطري�ن  على  ق��ادرة  فقط  �ل�سغرية  �لطيور  �ملخلوق.  ل��وزن  قلياًل  دعماً 

�لعمالق ال ي�ستطيع �لطري�ن الأنه ال ميلك مثل تلك �لع�سالت �لتي ت�ساعد �جلناحني يف �لرفرفة. 
�أمريكا.  جنوب  يف  �سغرية(  )نعامة  و�لرية  كالنعامة،  بتاتاً  �لطري�ن  ي�ستطيع  ال  �لطيور  من  عدد  هناك   •
للطري�ن فلي�س هناك من طائر عمالق  �الأخ��رى. جميعها ثقيلة ج��د�ً  ��سرت�ليا وع��دد من �لطيور  و�الأمي��و يف 

وي�ستطيع �لطري�ن. 
 2،5 بارتفاع  و�أحياناً  �لنمو  تكون مكتملة  تكون بطول مرتين عندما  �لعمالقة. فهي  �لطيور  • و�لنعامة من 

مرت�ً. وتزن من 70 �إىل 130 كغ. 
فاخلر�ء  �لهائلة.  ب�سرعتها  هذ�  عن  تعو�س  �حل��االت  بع�س  يف  �لطري�ن  ت�ستطيع  ال  �لتي  �لطيور  لكن   •
يوؤكدون باأن �لنعامة �أ�سرع طائر يف �جلري. وهي كذلك �أ�سرع من �حل�سان �لعربي �ل�سريع، فقد ت�سل �سرعتها 

�إىل حو�يل 60 كلم يف �ل�ساعة. وتتجاوز نقلتها حو�يل 8،5 �أمتار. 
بقليل  �أكر  فهي  باأفريقيا.  كينيا  يف  �لوطنية  ت�سافو  حديقة  هي  وطنية  حيو�نات  حديقة  �أكر  �أن  تعلم  • هل 
من م�ساحة فل�سطني. وتتاألف من �سهول جافة مك�سوفة مغطاة باالأع�ساب �ال�ستو�ئية. ياأتيها �لز�ئرون من كل 
�أنحاء �لعامل مل�ساهدة �حليو�نات �لرية �ملختلفة و�لطيور وغري ذلك. وهناك ال ميكنك �لتنقل �سري�ً على �الأقد�م 

خوفاً من �حليو�نات �ملفرت�سة، بل ميكنك �لتنقل عر �ل�سيار�ت �خلا�سة �لتابعة للحديقة. 

القافلة والل�صو�ص
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فوائد )التثاوؤب( 
�أك�������������د �ل�����ب�����اح�����ث 
ولرت  �ل��ه��ول��ن��دى 
�أن  �����س����ون����ت����ج����ن����ز 
�جليد  �ل����ت����ث����اوؤب 
ي�����ج�����ع�����ل ����س���ب���ع���ة 
تنتابهم  �آخ����ري����ن 
ح����ال����ة �ل����ت����ث����اوؤب 
وه��������������ى ع����م����ل����ي����ة 
مفيدة ت�ساعد على 
�مل���خ ومده  ت��ري��د 
و�أن  ب��االأك�����س��ج��ني، 
يتثاءب  �ل�سخ�س 
�إىل  خ���م�������س  م�����ن 
ع�سر مر�ت يوميا، 

�أنه  يعنى  ب�سكل كبري  يتثاءب  �ل��ذي  �أن  �لبع�س  يعتقد  كان  كما  ي�سري  وال 
يريد �لنوم �أو �الأكل.

54 ع�سلة  ي�سمح بتحريك  �لتثاوؤب  �أن  �لهولندي  �لنف�سي  �لباحث  و�أ�سار 
فى �لوجه و�لتنف�س بعمق للح�سول على �الأك�سجني �لالزم للمخ.. كما �أن 

�ملر�أة �لتي تتثاءب �أمام �لرجل يعنى �أن هناك �إعجابا بينهما.

  �سدد فريق من �لعلماء �ل�سويديني على �ملدخنني ب�سرورة تناول 
�لفو�كه و�خل�سرو�ت ملنع �أمر��س �لرئة �لقاتلة.

و�أو�سح �لعلماء �أن ��ستهالك 5 ح�س�س من �خل�سرو�ت فى �ليوم 
يقلل من خطر �الإ�سابة مبر�س �الن�سد�د �لرئوى �ملزمن بن�سبة 
م�سطلح  هو  �ملزمن  �لرئوى  �الن�سد�د  مر�س  �أن  يذكر   .40%
���س��ام��ل ل��ع��دد م��ن ح����االت �ل���رئ���ة، مب��ا ف��ى ذل���ك �ل��ت��ه��اب �ل�سعب 
�لهو�ئية �ملزمن و�نتفاخ �لرئة. و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �خل�سرو�ت 
و�لفو�كه حتتوى على م�ساد�ت �الأك�سدة �لقوية، خا�سة �ملنتجات 
�أ�سر�ر  �لرئتني من  ت�ساعد على حماية  �لطازجة منها الأنها قد 

�الأل���و�ن،  و�لفلفل  �لورقية  و�خل�����س��رو�ت  �لتفاح  مثل  �لتدخني، 
و�لتوت و�لطماطم و�لب�سل. و�أكدت �لدكتورة "جو�نا كالوز�"، من 
معهد كارولين�سكا فى �ستوكهومل، �أنه يجب على جميع �ملدخنني 
�لفو�كه و�خل�سرو�ت ملنع  �لكثري من  �ل�سابقني تناول  و�ملدخنني 
خطر تطور مر�س �الن�سد�د �لرئوى �ملزمن، الفتة �إىل �أنه مينع 
فى  وي�ساعد  و�ل�سرطانات،  �ل��دم��وي��ة،  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س 
�حلفاظ على وزن �جل�سم �ملنا�سب وغريها من �لفو�ئد. و�أ�ساف 
�لعلماء �أن �لفو�كه و�خل�سرو�ت تتمتع بالعديد من �لفيتامينات 

و�ملعادن و�الأحما�س �الأمينية �لهامة لتعزيز �سحة �جل�سم.

تناول ال�شروات والفواكه مينع 
الن�شداد الروؤى املزمن بن�شبة 40 %

رجال يحملون زوجاتهم ويعربون عقبة مائية اأثناء �سباق حمل الزوجات الذي يقام مبنا�سبة يوم املدينة 
يف كرا�سنويار�سك، �سيبرييا.    )رويرتز(

و�لدها  ومعها  �ملدينة  �غنياء  من  فتاة  ت�سم  �لقافلة  كانت   .. ورجاله  رئي�سها  ر�أ�سها  وعلى  �ل�سحر�ء  يف  ت�سري  �لقافلة  كانت 
�لتاجر �لري وجتارته �لكبرية و�مو�له وكمية كبرية من �لذهب و�ملجوهر�ت .. طو�ل �لطريق الحظت �لفتاه �ن رئي�س �لقافلة 
فاأثرت لو�لدها مبا يجول يف  ذل��ك، و�قلق ر�حتها  ما فر�بها  �سيئاً  وكاأنه يتفق معهم على  ف��رد�ً  ف��رد�ً  كان يتحدث مع رجاله 
خاطرها و�ساطرها ر�أيها لكنهم كتمو� ذلك، وقال لها و�لدها �ننا مازلنا يف �لعمار و�ن �ر�دو� �ن يفعلو� �سئ فلن يفعلو� ذلك 
قبل �لو�سول �إىل و�سط �ل�سحر�ء و�رى �نهم يريدون �لب�ساعه و�لذهب و�ملجوهر�ت و�مو�يل �ي�ساً وهو يعرف متام �ملعرفة �ن 
�لذهب و�ملجوهر�ت و�الأمو�ل كلها فوق ظهر �جلمل �لذي مي�سي بجو�ره ومي�سك بزمامه �ما �لب�سائع فهى ال تهمني �سكتت 
�لفتاه وقالت لتاأمر �لقافلة بالر�حة يا �بي قول لهم �ين تعبة .  توقفت �لقافلة يف �حدى �الأماكن �مل�ستظلة وطلب �لتاجر �ن 
يذهب �لرجال لينامو� ويتناوب �ثنني منهم �حلر��سة على �ن يعودو� للم�سري فجر�ً، وملا ذهب �حلر��س و�خلدم يف �لنوم نزل 
�لتاجر وجل�س يفرت�س �الأر�س لياأكل وي�سرب ومعه �بنته و�ن�سم له بناًء على طلبه �حلار�سني فلما �كال و�سربا لط�سهما �ل�سر�ب 
فغفلت �عينهم فقامت �لفتاه مت�سللة و�خرجت �الأم��و�ل و�لذهب و�ملجوهر�ت من �الأكيا�س �ملحملة فوق ظهر �جلمل وعباأت 
مكانها بع�س �حلجارة �ل�سغرية و�لثياب و�عادت كل �سئ �إىل طبيعته ثم عادت �إىل هودجها لت�سع كل ما متتلكه بني فر�ستها �ما 
و�لدها فقد ��ستطاع �ن يخبئ معه �سالحاً يد�فع به عن نف�سه ثم عاد� معاً �إىل نومهما وكاأن مل يكن يف �الأمر �سئ، يف �ل�سباح 
و��سلت �لقافلة �مل�سري وعندما بد�أو �لدخول لعمق �ل�سحر�ء غافل رئي�س �لقافلة ورجاله �لتاجر وهرب باجلمال �ملحملة بكل ما 
يحلم به ومل يرتك لهم غري �جلمل �لذي يحمل �لفتاة و�بيها الأن �لتاجر وخدمه يعرفون �لطريق جيد�ً، فقد ��ستطاع �ن ي�سرع 
مبن معه �إىل مدينته ويعود �ساملاً ويكفيه �نه مل يقتل ومل ي�ساب باأذى، �ما رئي�س �لقافلة ورجاله فقد هامو� على وجوههم 
ثالثة �يام حتى و�سولو� �إىل مكاناً يختبئون فيه ثم جل�سو� ي�سرتيحون ويحلمون بالر�ء �لفاح�س �لذي �سيعي�سون فيه وو�سط 
�ل�سو�ء و�ل�سحك و�ل�سر�ب �سهرو� ليلهم ثم قام رئي�سهم و�م�سك بزمام �جلمل و�ناخه ثم �علن بني رجاله �الن �سرتو� باأعينكم 
ما مل ترو� مثله قباًل جوهر�ت وذهب و�مو�ل �ستجعلنا �لعمر كله �غنياء .. �غنياء .. �غنياء  �ساعده رجاله و�نزلو� �الأكيا�س من 
فوق ظهر �جلمل و�فرت�سو� قطعة كبرية من �لقما�س و�فرغو� حمتويات �الأكيا�س فوقها فما وجدو� غري قطع حجارة وثياب، 
ال �مو�ل، ال ذهب، ال جموهر�ت فظن �نه �خطاأ يف �جلمل وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�سيبه باأح�سن مما قبله، ظن رجاله �نه 
خدعهم لكنه �ق�سم �نه مل يفعل .. من �سي�سدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ساء عليه ومل ينتبهو� �نه �لوحيد 
�خلناجر  ثم  بال�سياح  �حلناجر  و�رتفعت  و�لعر�ك  �ل�سجار  بينهم  و�حتدم  قباًل  �ل�سحر�ء  يجوبو�  فلم  �لطريق  يعرف  �لذي 

بالطعن و�ل�سرب و�سقط من �سقط قتياًل وهام �لباقي يف �ل�سحر�ء حتى �سقطو� طعاماً للطيور �جلارحة


