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عندما تاأكلون اخليار.. ال 

ترتكبوا هذا اخلطاأ 
لأنه  م�ستويات،  عدة  على  �سحياً  املمتازة  اخل�سار  من  اخليار  يعترب 
فهو   ،95% بن�سبة  امل��اء  على  ويحتوي  الأك�����س��دة،  مب�����س��ادات  مليء 

حليف للريجيم!
ميكنكم اأن تاأكلوه مق�سراً اأو مع ق�سره، لكن اأكرب تركيز للفيتامينات 
واملعادن موجود يف الق�سرة، وخ�سو�ساً النحا�س والفيتامني K، لذلك 

من الأف�سل تناول الق�سرة. ورمبا هنا تكمن امل�سكلة !
قررت اإدارة الغذاء والدواء يف اأمريكا )FDA(، التي كانت تبحث عن 
ا�سباب تف�سي بع�س الأمرا�س، اأن تخترب اأ�سناف الأطعمة على امتداد 
الوليات املتحدة. فاأخذت عينات من 1050 نبتة خيار واكت�سفت اأن 

ال�ساملونيال. اآثار  على  يحتوي  كان  اخليار  من   1%
ال�ساملونيال هي بكترييا ت�سبب التهاباً، وهي اإحدى الأ�سباب الرئي�سية 
للت�سمم الغذائي يف العامل. الأعرا�س الأكرث �سيوعاً لالإ�سابة بهذه 

البكترييا هي الت�سنجات، الإ�سهال واحلمى.
ل حترموا اأنف�سكم من تناول اخليار، لكن خذوا دائماً الوقت الكايف 
كي مترروا اخليار حتت املاء مع فركه لإزالة اآثار البكترييا. ملزيد من 
الأمان، انقعوا اخليار بكامله ب�سع دقائق يف وعاء مليء باملاء البارد 

الذي اأ�سفتم اإليه القليل من اخلل الأبي�س.
من جهة اأخرى، هذه الن�سيحة، �ساحلة لكل الفاكهة واخل�سار التي 
ت�ستهلكونها بدون اأن تق�سروها: اغ�سلوها وجففوها قبل اأن تاأكلوها، 

هذا يقلل من احتمال اإ�سابتكم مبر�ٍس ل داعي له.

الر�صاعة الطبيعية تدعم االقت�صاد 
ذكر تقرير �سادر عن الأمم املتحدة اأن الزيادة يف عدد الأمهات الالئي 
الأطفال  حياة  اإنقاذ  اإىل  �ستوؤدي  طبيعية  ر�ساعة  اأطفالهن  ير�سعن 

وجعلهم اأذكى كما �ستعزز القت�ساد العاملي.
ودعا التجمع العاملي للر�ساعة الطبيعية الذي يقوده �سندوق الأمم 
العاملية  ال�سحة  ومنظمة  )يون�سيف(  والطفولة  لالأمومة  املتحدة 
دول العامل اإىل ال�ستثمار يف حمالت توعية وبرامج �سحية لت�سجيع 
الر�ساعة الطبيعية وو�سع قانون دويل يحظر الت�سليل امل�ستخدم يف 

الرتويج لألبان الأطفال ال�سناعية.
اأول حتليل عاملي من نوعه فاإن  ال��دويل الذي يعد  وبح�سب التقرير 
دون عمر �ستة �سهر يعتمدون فقط على  الأطفال  من  فقط   40%

الر�ساعة الطبيعية.
الر�ساعة  ببدء  الأمهات  ويون�سيف  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأو�ست 
�سن  حتى  وموا�سلتها  الطفل  ملولد  الأوىل  ال�ساعة  منذ  الطبيعية 
الطبيعية  الر�ساعة  على  الطفل  تغذية  تقت�سر  اأن  على  العامني، 

طوال الأ�سهر ال�ستة الأوىل من عمره.
ال�سحة  منظمة  ع��ام  جيربي�سو�س" مدير  اأده��ان��وم  "تيدرو�س  وق��ال 
للطفل  تطعيم  ك��اأول  تعمل  الطبيعية  الر�ساعة  اإن  بيان  يف  العاملية 
وحتمي الر�سع من الأمرا�س املميتة املحتملة ومتنحهم كل التغذية 

التي يحتاجونها للبقاء على قيد احلياة.
وبح�سب تقديرات البنك الدويل فاإنه اإذا مت الو�سول اإىل هدف تغذية 
خالل  فقط  الطبيعية  بالر�ساعة  ال��ع��امل  يف  الأط��ف��ال  م��ن   50%
الأ�سهر ال�ستة الأوىل من عمرهم بحلول 2025، ف�سيتم اإنقاذ حياة 

ال�سنوات الع�سر املقبلة. خالل  طفل  األف   520
ووفقاً لأرقام التجمع العاملي للر�ساعة الطبيعية، فاإن كل دولر يتم 
ا�ستثماره لت�سجيع الر�ساعة الطبيعية يحقق عائدات اقت�سادية تبلغ 

دولراً.  35
يف  جديد  مولود  لكل  دولر  ودعا التقرير الأممي اإىل ا�ستثمار 7ر4 
يعتمدون  الذين  الر�سع  الأط��ف��ال  ع��دد  زي��ادة  اإىل  الرامية  ال��ربام��ج 
على الر�ساعة الطبيعية فقط طوال الأ�سهر ال�ستة الأوىل من عمرهم 

العامل. م�ستوى  على  دولر  مليار  وهو ما يعني ا�ستثمار 7ر5 
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ت�صاعد حفيدها على اإيجاد عمل بطريقة مبتكرة
متكنت جدة بريطانية من م�ساعدة حفيدها للعثور على وظيفة اأحالمه، 
التنفيذي  الرئي�س  من�سب  ي�سغل  ال��ذي  جارها  منزل  باب  طرقت  اأن  بعد 
لإحدى ال�سركات، واأقنعته باملهارات التي ميتلكها. وا�ستطاع هاري �سا�سون 
)23 عاماً(، اأن يح�سل على وظيفة اإدارية يف �سركة لألعاب الكمبيوتر على 
الإنرتنت، بف�سل جدته ماريان )78 عاماً(، والتي وجدت اأن اأف�سل طريقة 
مل�ساعدة حفيدها، هي خماطبة رئي�س ال�سركة وجهاً لوجه، بدًل من اإ�ساعة 
الوقت يف اإر�سال ال�سري الذاتية، وطلبات العمل التي حتتاج اإىل وقت طويل، 
العجوز كافياً  الربيطانية. وكان �سغف اجلدة  ديلي ميل  بح�سب �سحيفة 
باإجراء مقابلة مع هاري، ومنحه وظيفة جيدة يف  ال�سركة،  لإقناع رئي�س 
�سينتقل  حفيدها  واأن  خا�سة  للجدة،  مكافاأة  مبثابة  ذل��ك  وك��ان  ال�سركة، 
اإىل مكان قريب من منزلها يف لندن ل�ستالم الوظيفة اجلديدة. وتقول 
اجلدة: كنت اأ�سعر بالتوتر يف البداية، وطلبت من هاري اأن يدون مهاراته 
على ورقة، لأنني ل اأملك خربة كافية على الكمبيوتر، وذهبت مبا�سرة اإىل 
اأن  اجل��دات ميكن  اأن جميع  متاأكدة  واأن��ا  بابه.  املدير وطرقت على  منزل 
يفعلن ال�سيء نف�سه مل�ساعدة اأحفادهن. اأما هاري فلم يكن مقتنعاً بالأمر 
يف البداية، حيث قال: "اعتقدت اأن �سيئاً لن يحدث، لذلك اأعطيتها ورقة 
التايل  اليوم  لكنني فوجئت يف  الدعابة،  �سبيل  على  عليها مهاراتي  كتبت 
مبدير ال�سركة يت�سل بي، واأحالني اإىل اإدارة املوارد الب�سرية، كان كل �سيء 
�سريعاً جدا. واأ�ساف هاري: جدتي اإن�سانة رائعة، وقد اعتادت على م�ساعدة 
الآخرين، واأنا على علم اأنها ميكن اأن تفعل اأي �سيء مل�ساعدة اأحفادها. مل 

اأكن لأح�سل على هذه الوظيفة بدونها، واأنا ممنت لها للغاية.

اإيقاف طيارين لنق�ص 
الوقود بطائرتهما

الهنود  الطيارين  م��ن  اثنني  اإي��ق��اف  مت 
ال���وق���ود ينفد  ك���اد  اأن  ب��ع��د  ال��ع��م��ل  ع���ن 
مكبح  اإق��ف��ال  ن�سيانهما  بفعل  اجل���و  يف 
الإيربا�س  ط��ائ��رة  واأق��ل��ع��ت  ال��ه��ب��وط.  
99 راك��ب��اً، يوم  320، وعلى متنها  اإي��ه 
اإىل  كالكوتا  مدينة  من  املا�سي  ال�سبت 
الطائرة  قائد  اأن  غري  مومباي،  مدينة 
الهبوط  مكبح  اإق��ف��ال  ن�سيا  وم�����س��اع��ده 
الطائرة  هيكل  خ��ارج  العجالت  وبقيت 
كبرية  ك���م���ي���ات  اخ�������رتاق  اإىل  اأدى  م����ا 
الطياران  انتبه  وع��ن��دم��ا  ال���وق���ود.   م��ن 
الطائرة،  يف  ال��وق��ود  ن�سبة  لن��خ��ف��ا���س 
مدينة  اإىل  رحلتهما  حتويل  اإىل  عمدا 
ناغبور. وقال م�سدر يف �سحيفة تاميز 
اإنزال  ح��اول  الطيارين  ب��اأن  اإن��دي��ا  اأوف 
ه��ب��وط��ه��م��ا يف مدينة  ق��ب��ي��ل  ال��ع��ج��الت 
ناغبور ليكت�سفا باأنهما ن�سيا رفعها لدى 
�سحيفة  بح�سب  ب��ال��ط��ائ��رة،  اإقالعهما 

ديلي ميل الربيطانية. 
و�سرح متحدث با�سم �سركة "اإير اإنديا" 
العمل  ع��ن  الطيارين  اأوقفنا  للطريان 
ب�سبب هذا اخلطاأ اجل�سيم الذي كاد اأن 

يودي بحياة جميع ركاب الطائرة.

اإحذر هذه 
ال�صقوق يف البطيخ

ي�����س��ت��خ��دم ب��ع�����س امل���زارع���ني مادة 
البطيخ  ح��ج��م  لتكبري  كيميائية 
ب�البطيخ  ما يوؤدي لظاهرة ت�سمى 

املنتفخ.
على  ل���ل���ح�������س���ول  امل����ح����اول����ة  ويف 
حم����ا�����س����ي����ل ب����ح����ج����م اك��������رب من 
مادة  امل��زارع��ون  ي�ستخدم  البطيخ 
التي   forchlorfenuron
ال�سلطات  للنمو.  ك��م�����س��ّرع  تعمل 
هذه  ا�ستخدام  متنع  ل  ال�سينية 
ال���ولي���ات  ال����زراع����ة. يف  امل������واد يف 
با�ستخدام  ي�سمح  اي�����س��ا  امل��ت��ح��دة 

هذه املادة يف انتاج الكيوي.
البيئة  ح��م��اي��ة  وك���ال���ة  وب��ح�����س��ب 
املادة  فاإن هذه   EPA الأمريكية 
هي من بروتينات ال�سيتوكني التي 

ت�ساعد يف منو بع�س الفواكه.
ا�ستخدام  ف���اإن  ال��وك��ال��ة  وبح�سب 
ه����ذه امل�����ادة ل���ه اآث�����ار ���س��ل��ب��ي��ة على 

الن�سان والبيئة منها:
-ت�سمم الأ�سماك يف املياه الطبيعة

-ت�سمم يف الطيور
-ت���زاي���د ع����دد ح����الت امل����وت لدى 

التجربة على الفئران
فيمكننا  ال�����درا������س�����ة  وب���ح�������س���ب 
قد  ك�����ان�����ت  اذا  م������ا  ت�������س���خ���ي�������س 
منو  يف  امل�سرعة  امل���واد  ا�ستخدمت 
البطيخ اذا وجدنا هذه الت�سققات 
اأن��ه��ا منت  داخ��ل البطيخ م��ا يعني 
وكربت ب�سرعة غري طبيعية. ومن 
ال��ع��الئ��م الأخ����رى ال��ت��ي ت��دل على 
منو الفاكهة ب�سكل غري طبيعي هو 
عدم احتواءها على طعم والرائحة 

املميزتني للفاكهة.

ماعز مبالمح 
�صيطانية

اأثارت ماعز �سغرية ولدت موؤخرا 
البالد  بو�سط  اأرجنتينية  قرية  يف 
وجهها  ب�سبب  ال�سكان  ب��ني  خ��وف��ا 

الذي يحمل مالمح �سيطانية.
و�سائل  م����ن  ال���ع���دي���د  وح�������س���رت 
الإعالم املحلية اإىل املكان لت�سوير 

هذه احلادثة الغربية.
�سبب  اأن  الأه����ايل  بع�س  واأو����س���ح 
ظهور هذه احلالة جمهول اإىل حد 
الآن، حيث مل ت�سهد املنطقة مثل 
ه���ذه احل����الت امل�����س��وه��ة م��ن قبل. 
اأوف���ي���دو مالكة  وق��ال��ت غ��الدي�����س 
ت��ل��ك امل��اع��ز اإن��ه��ا اأ���س��ي��ب��ت بده�سة 
الوجه  ذل����ك  راأت  ع��ن��دم��ا  ك��ب��رية 
ال����ذي ي�����س��ب��ه وج���ه الن�����س��ان لكن 
���س��ري��رة، وف��ق��ا ل�سحيفة  مب��الم��ح 

مريور الربيطانية.

المريكيني منومات  املئة من  54 يف  يتناول  عليه  وبناء 
اإل ان ذلك ل يفيدهم ففي الغالب ما ي�ستيقظون يف اليوم 
حتى  اأق���ل  العمل  يف  تركيزهم  وي�سبح  مرهقني  ال��ت��ايل 
قوة  على  يوؤثر  ما  عمله  مكان  يف  يغفو  منهم  البع�س  ان 

اإنتاجه.
ب��الأرق ل يفكر كثريا حلل  امل�ساب  بان  التقرير  وي�سيف 
امل�سكلة اأو تخطي احلالة بل يعرتيه اخلوف والرعب من 
الأرق كل ليلة ، فيرتكه هذا الرعب مفتوح العينني طوال 

الليل وعندما يقطع الأمل من النوم قد يلجاأ اىل املنوم.

حاجة الإن�سان الطبيعية للنوم
الن�����س��ان بحاجة  ف��ان  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ات  مبقت�سى 
اىل �ساعات من النوم ح�سب عمره، فمن 3 اىل 5 �سنوات 
يحتاج الطفل اىل 15 �ساعة ومن 5 اىل 15 �سنوات اىل 
�ساعات وما بني ال� 15 وال� 20 اىل 9 �ساعات وبعد   10
�سن  بعد  لكن   . ثمانية  اىل  ال�ساعات  تتقل�س  ال�سن  ه��ذا 

اخلم�سني فان حاجته اىل النوم ل تتعدى ال�ست �ساعات.
ب����الأرق يخطئون يف تقدير  امل�����س��اب��ني  اأك���رث  ف���ان  وع��ل��ي��ه 
ع�سر  ينام  ان  ي�ستطيع  ل  فالبالغ  ال��ن��وم،  اىل  حاجاتهم 
�ساعات متوالية وعندما يقول بانه اأم�سى ليله يتقلب يف 
النوم يظهر ان  ، فتحليل  ال�سرير فلي�س هذا �سوى وهما 
النائم مير بفرتات من النوم العميق والنوم الأقل عمقا. 

ينم  مل  ان��ه  له  يخال  ا�سطرابه  وب�سبب  احلالة  ه��ذه  ويف 
اأبدا، فيلجاأ اىل املنوم.

ن�سائح ت�ساعد على حت�سني النوم
ان تنظيم اأوقات النوم مهم جدا، لذا على املرء النوم قدر 
المكان كل ليلة يف الوقت نف�سه، وعليه اي�سا ال�سهر على 
ن��وع��ي��ة ف��را���س��ه وو���س��ادت��ه . وم���ن اج���ل ا���س��رتخ��اء اجل�سم 
ما  تكون  دقيقة   15 ملدة  الظهر  بعد  قيلولة  اخذ  يف�سل 
وان  كما  ذل��ك.  بعد  ولي�س  والثالثة  الواحدة  ال�ساعة  بني 

اخذ حمام دافئ قبل النوم يكون خري اعداد لنوم مريح.
ت��ن��اول وج��ب��ة ط��ع��ام ثقيلة قبل  ب��اإ���س��رار  التقرير  وي��ذّك��ر 
�ساعات قليلة من النوم لن عملية اله�سم تدوم طويال ما 
ي�سعب و�سول اجل�سم اىل حالة من ال�سرتخاء، ويقرتف 
البع�س خطاأ كبريا بتناولهم بعد ع�ساء ثقيل كوب قهوة 
او �ساي بهدف ت�سهيل عملية اله�سم، فتاأثريها يبداأ بعد 

قرابة ن�سف �ساعة ليزيد من �سعوبة النوم ال�سريع .
وجبة  ت��ن��اول  ميكنه  الع�ساء  وج��ب��ة  ع��ن  ي�ستغني  ل  وم��ن 
حت��ت��وي م���واد ن�����س��وي��ة) ال��ك��رب��وه��ي��درات( م��ث��ل البطاطا 
امل�سلوقة او حبوب القمح وبكمية ل تتعدى ال� 200 �سعرة 
حرارية او �سلطة متنوعة الأ�سناف او فاكهة قليلة ال�سكر 

والبتعاد عن الكحول اأو التدخني او ال�سوكولتة.
واذا مل ي��اأت ال��ن��وم رغ��م البتعاد ع��ن ك��ل م��ا يبعده يجب 

الن�سغال  او  البيت  ال�سيء يف  بعد  وامل�سي  ال�سرير  مغادرة 
الأرق  باأمر �سهل وحماولة البتعاد عن كل تفكري يجلب 

عندها يتعب اجل�سم ويختار النوم.

هرمون ميالتونني
م�سببات  اأح��د  الأزرق  ال��ن��ور  ان  روزن��ت��ال  الدكتور  وي��ق��ول 
يتحكم  ال��ذي  ميالتونني  هرمون  انتاج  يدعم  فهو  الأرق 
النور  وه����ذا  ج�سمنا،  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال�����س��اع��ة  اإي���ق���اع  يف 
اخلليوي  والهاتف  والتلفاز  الكمبيوتر  �سا�سة  يف  موجود 
عنها  البتعاد  وي�سبح  ال�سرير  اىل  البع�س  يرافق  ال��ذي 
�سعب بالن�سبة للكثري لذا فالن�سيحة املجدية هي تركيب 
وهج  من  تقلل  فهي  لوك�س،  اف  �سا�سة  مثال  لها  �سا�سات 

ال�سوء الزرق.
ومن الأف�سل البتعاد عن قراءة ق�س�س بولي�سية او مثرية 
او م�ساهدة اأفالم رعب او مغامرات مثرية لالأع�ساب ول 

ين�سح بها لالأطفال ابدا.
ال�سطح  املخدة قد تطفو على  الراأ�س على  وجم��رد و�سع 
اأف�سل  ف��ان  ل��ذا  املقلقة،  الأف��ك��ار  اأو  ال�سخ�سية  امل�ساكل 
العثور على حل  طريقة هي كتابتها، فقراءتها قد ت�سهل 

لها او كتابتها ثم متزيق الورق فهذا عامل مريح للفكر.
وين�سح روزنتال مبمار�سة اأي من تلك الن�سائح ملدة اأ�سبوع 

على الأقل قبل اللجوء اىل عقاقري منومة.

املعهد  من  روزنتال  نورمن  ركز  الأخري  تقريره  يف 

انعكا�س  على  النف�سية  لل�سحة  الأمريكي  الوطني 

منط  جعل  ما  الن�سان  على  العامل  يف  التطورات 

حياته ي�سيطر عليه الت�سابق لإحراز النجاحات.

م�سكالت  اأي�سا  ل��ه  �سبب  ه��ذا  احل��ي��اة  من��ط  لكن 

جت�سدت  ونف�سية  و�سخ�سية  عائلية  وبالتحديد 

يرددها  التي  والعبارة   . ب��الأرق  اأعرا�سها  بع�س 

الكثريون "لقد منت ام�س نوما �سيئا ". 

هذه املعلومة قد جتعلك 
تقلع عن القهوة

على  ك��ب��ري  ب�سكل  تعتمد  ك��ن��ت  اإذا 
الطاقة  على  احل�سول  يف  القهوة 
ورف�������ع م����ع����دلت ت���رك���ي���ز لإمت������ام 
ف����اإن قراءتك  ال��ي��وم��ي��ة،  اأع��م��ال��ك 
تبحث  �ستجعلك  التالية  لل�سطور 

عن بديل فوراً.
الوثائقي  ال��ربن��ام��ج  ك�����س��ف  ف��ق��د 
قناة  تبثه  الذي   Watchdog
اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة   BBC One
اأ�سهر  تقدمها  التي  القهوة  اأك��واب 
�ستاربك�س  و  كو�ستا  مثل  امل��ارك��ات 
حت���ت���وي ع���ل���ى ك��م��ي��ة م��ق��ل��ق��ة من 
البكترييا التي تكون موجودة عادة 

يف براز الب�سر.
ويقول الباحثون اإن هذه البكترييا 

قد تت�سبب يف �سعور من يواظبون 
بالعتالل  ال��ق��ه��وة  اح��ت�����س��اء  ع��ل��ى 
ال�����س��ح��ي وك���ذل���ك ق���د ت��ن��ق��ل لهم 

العدوى.
هذه  وجود  الباحثون  اكت�سف  وقد 
البكترييا بن�سب متفاوتة يف عينات 
املثلجة  ال���ق���ه���وة  م�������س���روب���ات  م���ن 
من م��ارك��ات كو�ستا و ك��ايف ن��ريو و 

�ستاربك�س.
ا�ستهالك  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ح��ذر 
م�����س��روب��ات ال��ق��ه��وة امل��ث��ل��ج��ة التي 
البكترييا  ه������ذه  ع���ل���ى  حت����ت����وي 
ب��ا���س��م بكترييا  امل��ع��روف��ة  ال�����س��ارة، 
"الكوليفورم"  ال��ربازي��ة  القولون 

والتي تتواجد عادة يف براز الب�سر.

كيف نتحايل على االأرق لنوم اأف�صل؟!
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�ش�ؤون حملية

بهدف تعزيز الهوية الوطنية وامل�سوؤولية املجتمعية

الكرتونية "�صينما" باالأفالم  حملة  ثقايف"  يطلق  "�صيف 

ا�ستعدادًا لعيد الأ�سحى مبدينة العني

ثمانية م�صالخ ال�صتقبال االأ�صاحي عقب �صالة العيد وحتى التا�صعة م�صاء طوال اأيام العيد

•• اأبوظبي – الفجر

اأطلق الربنامج الوطني "�سيف ثقايف" الذي تنظمه 
بالتعاون  اأم�س  �سباح  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
اأ�سبوع حملة  مع هيئة التاأمني باأبوظبي وعلى مدى 
الثقافية  امل��راك��ز  جميع  يف  مبتكر  باأ�سلوب  ت��وع��وي��ة 
يتم  "�سينما" والتي  عنوان  حتت  الدولة  يف  املنت�سرة 
من خاللها عر�س عدد من الأف��الم الكرتونية التي 
تتناول جمموعة من الر�سائل الهادفة لتعزز مفاهيم 
مت�سكهم  وتر�سيخ  املنت�سبني  ل��دى  الوطنية  الهوية 
التوعية  ب��ج��ان��ب  عليها  احل��ف��اظ  واأه��م��ي��ة  بهويتهم 
توؤدي  التي  �سحيحة  الغري  ال�سلوكيات  من  بالعديد 
اإىل احلوادث و�سرورة احل�سول على تاأمني للحفاظ 

على �سالمة ال�سحة.
ومن جانبه اأو�سح اأحمد ال�سريعي مدير اإدارة املراكز 
الثقافية واملعرفية اأن الربنامج الوطني �سيف ثقايف 
بناء  جوانب  من  جانب  اأي  يغفل  ل  اأن  على  حري�س 
الهوية  ت��ع��زي��ز  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  املنت�سبني  �سخ�سية 
على  الرتكيز  مع  وال���ولء،  النتماء  وزي��ادة  الوطنية 
التعامل  مهارات  امل�ساركني  واإك�ساب  ال�سخ�سية  بناء 
واإك�سابهم  واإع���داده���م  املختلفة  احل��ي��اة  م��واق��ف  م��ع 
املنطقي  التفكري  مهارات  واإك�سابهم  بالنف�س،  الثقة 
وكيفية ات��خ��اذ ال��ق��رار وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة وذل���ك ما 
ينظمه  "�سينما" ال��ت��ي  م���ب���ادرة  خ����الل  م���ن  حت��ق��ق 
الربنامج بالتعاون مع هيئة التاأمني باأبوظبي تتمثل 
كرتونية  اأف��الم  خ��الل  توعوية من  برامج  تقدمي  يف 
ب��ج��ان��ب ف��ق��رات وم�����س��اب��ق��ات واأ���س��ئ��ل��ة ت��ق��دم باأ�سلوب 
ترفيهي والتي انطلقت يف كل من مركز دبا الفجرية 
والفجرية و�سوف تنظم بكافة املراكز خالل الأ�سبوع 
ال�ساد�س. واأكد ال�سريعي اأن الربنامج الوطني �سوف 
امل�ساركة  امل��راك��ز  داخ��ل  واأن�سطته  فعالياته  ي�ستكمل 
ت�ستقطب  باأن�سطة  ال�����س��اد���س  الأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
�سريحة كبرية من ال�سباب بجانب الور�س الرئي�سية 
العليا  اللجنة  و�سعتها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  بف�سل  وذل���ك 
لأن�����س��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ل��ل��م��راك��ز ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع رغبات 
املنت�سبني، لفتاً اإىل اأن الوزارة واللجنة حر�ست على 
الأن�سطة  لنجاح  ال��الزم��ة  الحتياجات  كافة  توفري 
لالرتقاء  امل��ا���س��ي��ة  الأ����س���اب���ي���ع  خ����الل  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والنهو�س مب�ستوى الفعاليات املقدمة للمنت�سبني يف 
كافة الور�س والدورات التدريبية خا�سة واأنها الدورة 

الأوىل من عمر الربنامج.
خالل  اللجنة  وف��د  �سهده  م��ا  اأن  ال�سريعي  واأو���س��ح 
ج��ولت��ه امل��ف��اج��ئ��ة ع��ل��ى امل��راك��ز امل�����س��ارك��ة يف "�سيف 
اأهم  اأح����د  ي��ع��د  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ثقايف" حت���ت م��ظ��ل��ة 
موؤ�سرات النجاح، حيث ات�سمت كافة الور�س الرئي�سية 
ال��ب�����س��ري��ة والآداب  امل�����س��رح وامل��و���س��ي��ق��ى وال��ف��ن��ون  يف 
بجانب الأن�سطة التثقيفية باجلدية الكافية لتحقيق 
الهدف من كل ن�ساط على حدى لتتكامل كافة املراكز 

ل��سيف  ال�سرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق  والأن�����س��ط��ة 
ثقايف.

اأن ت�سمل  اأن اللجنة حر�ست على  واأ�ساف ال�سريعي 
اجلهات  كافة  وكذلك  ال��دول��ة  اإم���ارات  كافة  زياراتها 
امل�������س���ارك���ة، مم���ا اأت������اح ل��ل��ج��ن��ة اك��ت�����س��اف ال��ك��ث��ري من 
ميكن  التي  اجليدة  والأن�سطة  واملواهب  الإيجابيات 
�سيف  م��ن  املقبلة  ال����دورات  يف  وتعميمها  تطويرها 
اإىل احل��ي��وي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ات�سمت  ث��ق��ايف، م�����س��رياً 
الثقافية  امل��راك��ز  بني  والتناف�سية  ال��ربام��ج  كافة  بها 
اأو  ال��ور���س  ���س��واء يف  اإع��ج��اب اللجنة،  لكي حت��وز على 
امل�سابقات اأو حتى الرحالت الرتفيهية وهو ما انعك�س 
مركز،  ك��ل  داخ���ل  والأن�����س��ط��ة  التنظيم  م�ستوى  على 
معرباً عن اإعجابه باملواهب املختلفة يف كافة اجلوانب 
خالل  �ساهدها  التي  والفنون   واملو�سيقية  امل�سرحية 
اجلولت و ظهرت بكرثة يف الور�س املتخ�س�سة التي 

نظمتها املراكز الثقافية.
الثقافة  وزارة  نظم مركز  م��ت�����س��ل  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
وتنمية املعرفة يف راأ�س اخليمة حما�سرة "امل�سوؤولية 
راأ�س  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  قدمتها  املجتمعية" 
اخليمة والتي �سارك فيها ما يزيد 50 طالب وطالبة 
املحا�سرة  وت�سمنت   الوطني  الربنامج  من منت�سبي 
اأخالقية  ال���ال  الن��ح��راف��ات  امل���ح���اور منها  م��ن  ع���دد 
واأثرها على حياة الفرد واأ�سباب النحراف ودور القيم 
القانونية  والن�سو�س  ال�سلوك  تدعيم  يف  الأخالقية 
على  والع��ت��داء  الالاأخالقية  بالنحرافات  املتعلقة 
�سالمة الغري، �سلبياته واإيجابيات والت�سامح واأثره يف 

دعم العالقات وجتنب املخاطر.
اجتماعية  حم��ا���س��رة  اأم�����س،  �سباح  امل��رك��ز  نظم  كما 
وت�سمنت  الوطنية"،  "اخلدمة  ب���ع���ن���وان  وط��ن��ي��ة 
امل��ح��ا���س��رة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ه��ا���س��م ال����وايل ���س��رح��اً حول 
اأهمية غر�س قيم الولء والنتماء احلقيقي للوطن يف 
نفو�س الأجيال القادمة، وتعزيز مفهوم احلفاظ على 
احلكيمة  القيادة  ح��ول  واللتفاف  الوطنية  ال��وح��دة 
الدفاعية  القدرات  تعزيز  اأهمية  جانب  اإىل  للدولة، 
و  باأنف�سهم  امل��واط��ن��ني  ال�سباب  ثقة  وزي����ادة  ل��ل��دول��ة 

وال�ستعداد  ال��وط��ن  اإىل  والن��ت��م��اء  ال����ولء  ت��ر���س��ي��خ 
ز  للدفاع عن الوطن يف مواجهة اأيِّ حتديات؛ ما يعزِّ
ال�ستقرار وا�ستمرار م�سريته التنمويَّة خالل املرحلة 

املقبلة على امل�ستويات كافة.
ومن جانبها ثمنت موزة امل�سافري مدير مركز وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة يف راأ�����س اخل��ي��م��ة اجلهود 
املبذولة واملبادرة الهادفة للقيادة العامة ل�سرطة راأ�س 
اخليمة وجلميع  املتعاونني فيها ممن كان لهم الأثر 
الطيب يف اإثراء منت�سبي الربنامج باملعلومات املهمة 

و املفيدة حول امل�سوؤولية املجتمعية.
باملركز  امل�����س��ارك��ني  ع���دد  اأن  اإىل  امل�����س��اف��ري  واأ����س���ارت 
جتاوز 200 طالب وطالبة واأ�سافت اأن الإقبال على 
ال��ط��الب لزال  الوطني �سيف ثقايف م��ن  ال��ربن��ام��ج  
الأم��ور رغم دخول  اأولياء  املركز طلبات من  ي�ستقبل 
املركز  اأن  اإىل  م�سرية  الأ�سبوع  اخلام�س  يف  امل�سروع 
يقدم جمموعة متنوعة من الربامج والأن�سطة طوال 
ال�سهر  م��ن   10 حتى  ت�ستمر  وال��ت��ي  الفعاليات  م��دة 

اجلاري.
فيما نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة مب�سايف 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإماراتي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال��ف��ج��رية 
منت�سبي  ب��ح�����س��ور  الأولية"،  "الإ�سعافات  ور����س���ة 
برنامج �سيف ثقايف وت�سمنت الور�سة تطبيقاً عملياً 
اأبرز  على  املحا�سر  رك��ز  حيث  الأول��ي��ة،  لالإ�سعافات 

احلوادث التي قد يتعر�س لها الأ�سخا�س، من غرق، 
كيفية  يف  وتتلخ�س  وغريها،  اختناق  ح��روق،  اإغماء، 
الب�سيطة  الناجتة عن احلوادث  التعامل مع اجلروح 
احلروق.  ع��ن  الناجتة  اجل���روح  اأو  والعمل  امل��ن��زل  يف 
ال�سحيح  للت�سرف  تف�سيلياً  �سرحاً  املحا�سر  وق��دم 
الذي لبد اأن يقوم به ال�سخ�س اإذا تعر�س لالختناق 

اأو الغرق اأو اأي حوادث اأخرى. 
الفيديوهات  م���ن  جم��م��وع��ة  ع���ر����س  مت  ذل����ك  ب��ع��د 
حل��الت خمتلفة من احل��وادث والإ�سابات، كما نظم 
بارد معانا" من خالل توزيع  "�سيفك  املركز مبادرة 
مثلجات منع�سة على املوظفني واملتعاملني ومنت�سبي 
ال��ربن��ام��ج  مب��ق��ر امل��رك��ز وذل���ك يف ب����ادرة ت��ه��دف اإىل 
واملتعاملني  املوظفني  ب��ني  والبهجة  ال��ف��رح  روح  ب��ث 
و�سعادة  ر�سا  اإىل  يهدف  املركز  اأن  حيث  واإ�سعادهم، 
على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  م��ا  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  امل��وظ��ف��ني يف 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني وحتفيز املوظفني على 
املاء  وب��رادات  الباردة  املثلجات  العطاء، كما مت توزيع 
على العمالة يف ظل اأجواء ال�سيف احلارة، فيما نظم 
اإىل  ال�سيفي  الربنامج  ملنت�سبي  علمية  رحلة  املركز 
متحف ال�سارقة العلمي بهدف اإ�سباع الف�سول العلمي 
وت��ع��زي��ز ح��ب الك��ت�����س��اف ل���دى الأط���ف���ال، م��ن خالل 
عر�س اآخر املبتكرات العلمية والتكنولوجية احلديثة، 

 �سمن قاعات املتحف ومركزه التعليمي. 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ل�ستقبال  العني  مدينة  م�سالخ  ا�ستعدت 
الأ�سحى  ع��ي��د  ����س���الة  ع��ق��ب  الأ����س���اح���ي 
اأربعة  وملدة  م�ساء  التا�سعة  وحتى  مبا�سرة 
داخل  اث��ن��ان  منها  الثمانية  بامل�سالخ  اأي���ام 
امل��دي��ن��ة و���س��ت��ة يف ال�����س��واح��ي م���وزع���ة  يف 
والوقن  واليحر  والفقع  و�سويحان  الهري 
والقوع واأعلن عن حملة التوعية لاللتزام 
بالذبح داخل امل�سالخ حفاظا على امل�ستهلك 
للمدينة. احل�������س���اري  ال�����س��ك��ل   واإظ����ه����ار 
ال��ذي عقد  املوؤمتر ال�سحفي  جاء ذلك يف 
اأم�������س ب��ح�����س��ور امل��ه��ن��د���س حم��م��د �سامل 
والدكتور  ال�سحة  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
ع��ب��داحل��ي احل����اج ح�����س��ن م�����س��رف م�سلخ 
مدير  ال��زي��دي  اهلل  عبد  وح�سة  الأه����ايل 
برامج اإدارة امل�ساريع ببلدية العني وخليفة 

ال�سعدي رئي�س ق�سم الإعالن بالبلدية.
واأ�سار املهند�س حممد �سامل ال�سام�سي اأن 
الأ�سحى  عيد  يف  الذبائح  اأع��داد  متو�سط 
مقارنة  ذبيحة  و�ستمائة  ال��ف  اإىل  ي�سل 
اليوم  معدلها  ي�سل  التي  العادية  ب��الأي��ام 
اأن معدل  ال��ف��ا وث��الث��م��ائ��ة ذب��ي��ح��ة وق���ال 
ي�سل  الأغنام  ذبائح  من  الواحدة  ال�ساعة 
اإىل  ت�سل  ح��ني  واأرب���ع���ون يف  م��ائ��ت��ان  اإىل 
اأرب���ع���ون راأ�����س ل��ل��ح��ي��وان��ات ال��ك��ب��رية منها 
الأبقار واجلمال واأكد مدير اإدارة ال�سحة 
الأه������ايل بخم�سة  م�����س��ل��خ  ت���زوي���د  اأن����ه مت 
امل�سلخ  يف  ع�سرة  وثمانية  ق�سابا  و�سبعون 
التجاري اإىل جانب خم�سة ق�سابني يف كل 
م�سريا  الأخ��رى  ال�ست  امل�سالخ  من  م�سلخ 
اإىل اأن جميع الق�سابني يخ�سعون وب�سكل 
التاأكد  اإىل  اإ�سافة  ال�سحي  للك�سف  دوري 
املكلفني  للمهام  واإجادتهم  مهاراتهم  من 

دليل  امل�����س��ال��خ  اإدارة  ل����دى  اإن  وق����ال  ب��ه��ا 
اإتباعها يف  الواجب  ال�سروط  يحتوي على 
اإدارة  م��ن  حر�سا  اجل��دد  الق�سابني  تعني 
اأف�����س��ل اخلدمات  ت��ق��دمي  ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى 

للمواطنني واملقيمني معا.
احلي  عبد  الدكتور  ا�ستعر�س  جانبه  من 
احل������اج ح�����س��ن م�������س���رف م�����س��ل��خ الأه������ايل 
اجراءات الفح�س الطبي املتبعة يف امل�سالخ 
ق��ب��ل وب��ع��د ال��ذب��ح ل��ي��ك��ون يف م��ق��دم��ة كل 
هذا الك�سف احلي على احليوانات الواردة 
وكذلك الأ�سراف على ملية الذبح ومراحل 
���س��ل��خ احل���ي���وان وال��ك�����س��ف ال�����س��ح��ي على 
اللحوم بعد الذبح ومتابعة ت�سليم الذبائح 
الثالجات  داخ��ل  و�سعها  اأو  اجلمهور  اإىل 
ل�ستالمها  العميل  و���س��ول  حل��ني  امل��ع��دة 
واأكد على تطبيق نظام ال�سالمة الغذائية 
HACCP يف جميع امل�سالخ اإىل جانب 
ب�سكل  تتم  التي  والتعقيم  النظافة  اأعمال 
�سكاوي اجلمهور  الرد على  يومي وكذلك 

والعمل على حلها.
احلاج  عبداحلي  ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�س  كما 

الفح�س  وح�����دة  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الإج���������راءات 
الظاهري  ب��ال��ف��ح�����س  ل���ت���ب���داأ  ال��ب��ي��ط��ري 
ال��واردة من �سوق املوا�سي على  للحيوانات 
الأمرا�س  م��ن  خلوها  م��ن  التاأكد  يتم  اأن 
وت�����س��ج��ي��ل ه����ذا يف ال�����س��ج��ل ال���ي���وم���ي مع 
ال��دق��ي��ق م��ن خ��ل��و الأب���ق���ار واجل���م���ال من 

مر�س الربو�سيال .
ا�ستخدام  اإىل  احل��ي  عبد  الدكتور  واأ���س��ار 
ت�سجيل  يف  الل����ك����رتون����ي����ة  ال�������س���ري���ح���ة 

اجلمال.
ك���م���ا ي���ت���م اأخ������ذ ع���ي���ن���ات م����ن احل���ي���وان���ات 
واإر���س��ال��ه��ا اإىل خم��ت��ربات ج��ه��از اأب���و ظبي 
مكافحة  برنامج  �سمن  الغذائية  للرقابة 
مر�س كورونا اإىل جانب تطبيق اإجراءات 
الأم�� ��ن احل��ي��وي يف ���س��وق امل��وا���س��ي لت�سمل 
ال�سوق  اإىل  ال���ق���ادم���ة  ال�����س��ي��ارات  ت��ع��ق��ي��م 

وترحيل  والقوار�س  احل�سرات  ومكافحة 
ال�سحي  والتخل�س  ال��ن��اف��ق��ة  احل��ي��وان��ات 

والآمن منها.
ه����ذا وق����د ����س���دد امل��ه��ن��د���س حم��م��د �سامل 
منع  على  ال�سحة  اإدارة  مدير  ال�سام�سي 
على معاقبة  م��وؤك��دا  امل�سالخ  خ��ارج  ال��ذب��ح 
اأ�سحاب  اأو  ال��ق�����س��اب��ني  ���س��واء  امل��خ��ال��ف��ني 
درهم  األ��ف  م��ن  ت���رتاوح  بغرامة  الذبيحة 
اإىل خم�سة اآلف درهم ، كما ت�سل غرامة 
غري  ذبيحة  ب��اإخ��راج  ق��ام  ال���ذي  ال�سخ�س 
ثالثة  اإىل  الآدم����ي  لال�ستهالك  �ساحلة 
اآلف دره���م ويف ح��ال��ة ع��دم وج���ود اخلتم 
لال�ستهالك  الذبيحة  ب�سالحية  اخلا�س 
ع�سرة  اإىل  ت�سل  بغرامة  ال�سخ�س  يعاقب 
اآلف درهم مع التحفظ على الذبائح التي 
ع�سرة  وه��ي  ال��غ��رام��ة  ونف�س  �سبطها  مت 

ذب��ح حيوانا ميتا يف  م��ن  لكل  دره��م  اآلف 
القانون  وح��دد  وبيعه  لت�سويقه  حم��اول��ة 
األف درهم لإلقاء خملفات الذبائح  كذلك 
وت�سل  امل��خ��ل��ف��ات  ب���اإزال���ة  املت�سبب  واإل�����زام 
درهم  اآلف  ع�سرة  اإىل  لل�سركات  العقوبة 
مع اإزالة املخلفات.  هذا وقد اأكد امل�سوؤولون 
امل�ساركون يف املوؤمتر ال�سحفي اأنه يف حالة 
اكت�ساف اإ�سابة احليوان باأية اأمرا�س تقدم 
الإ�سابة  تثبت  �سهادة  الذبيحة  ل�ساحب 
البائح  م��ن  ا�ستبدالها  لإمكانية  باملر�س 
يتم  اأم��را���س وبائية  اكت�ساف  اأم��ا يف حالة 
اإخطار اجلهات املعنية لتخاذ الحتياطات 
امل��ط��ل��وب��ة يف ه���ذا اخل�����س��و���س خ��ا���س��ة اإذا 
اأن امل�سالخ مزودة مبختربات ميكن  علمنا 
لها حتليل العينات يف فرتة زمنية تبداأ من 

ن�سف �ساعة وحتى ثالث �ساعات. 

م�صت�صفى العني يطلق 
اإذاعة اأثري العني

•• العني- الفجر

ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  العني اأحد  م�ست�سفى  اأط��ل��ق 
"�سحة"  اأول اإذاعة اإنرتنت داخلية موجهة للموظفني حتمل ا�سم )اإذاعة 
اأثري العني(، متا�سيا مع اأهداف ال�سركة يف تطبيق الأفكار املبتكرة. تهدف 
الإذاع��ة اإىل ن�سر املعرفة و اكت�ساف طاقات املوهوبني من املوظفني، و بث 
الروتني  الب��داع وك�سر  اإىل خلق جو من  بالإ�سافة  الإيجابية بينهم،  روح 
الوظيفي ، مما �سي�ساهم ب�سكل جلي وكبري يف زيادة الرتباط الوظيفي يف 
اأثري العني قناة جديدة للتوا�سل مع املوظفني  اإذاع��ة  بيئة العمل. تعترب 

تبث فيها الربامج املنوعة باللغتني العربية والجنليزية. 
الوطني اخلام�س  اليوم  العني انطالقتها مع احتفالت  اأثري  اإذاع��ة  ب��داأت 
عانقت  العني،  م�ست�سفى  املعلومات يف  تقنية  اإدارة  من  كمبادرة  والأربعون 
هذه الإذاعة ر�سى وا�ستح�سان املوظفني منذ يوم بثها الإذاعي الأول، ومن 
ثم تابعت م�سريتها بت�سكيل فريق عمل خا�س بالإذاعة و بث حلقات منوعة  
ب�سكل �سهري متكرر. فقد بثت الإذاعة حلقة خا�سة بعنوان " عام اخلري" 
2017.  تلتها حلقة عن  اإع��الن الدولة لعام اخلري يف  وذلك متا�سيا مع 
"قيمة ال�سكر والتقدير" لن�سر ثقافة ال�سكر بني املوظفني. وحلقة اأخرى 
ال�سعادة  يف  ت��اأم��الت  ك��ت��اب  م��ن  مقتب�سة  والإيجابية"  "ال�سعادة  ب��ع��ن��وان 
ثم  ومن  مكتوم.   اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والإيجابية 
بثت الإذاعة حلقة عنونتها  "بالتميز والإبداع" ر�سخت وبينت فيها التميز 
والإبداع كمفهوم وثقافة و�سلوك. كما احتفلت الإذاعة مع موظفيها بعيد 
الفطر ال�سعيد يف حلقة خا�سة عنونتها ب� "عيدنا مع اأثري"  ووزعت فيها 

العيديات واجلوائز.
ت�ست�سيف اإذاعة اأثري العني يف حلقاتها نخبة من املخت�سني للحديث عن 
اإذاعية خمتلفة  5 برامج  مو�سوع احللقة ، وتتنوع برامج الإذاع��ة لت�سمل 
وهي : امل�سل�سل الإذاعي "يوميات بو خما�س" ، برنامج توازن، برنامج تكنو 

اأثري، برنامج ال�سرية الذاتية وفقرة اللقاء املبا�سر مع ال�سيف.
اأدوارهم  تتوزع  املبدعني  املوظفني  من  فريق  العني  اأث��ري  اإذاع���ة  يف  يعمل 
كما ميكن جلميع  عليها.  والإ���س��راف  امل��ادة  وتقدمي  اإع���داد  بني  ومهامهم 
واأخ����رياً،  ال��داخ��ل��ي.  امل��وق��ع  ع��ل��ى  م�سجلًة  للحلقات  ال���س��ت��م��اع  امل��وظ��ف��ني 
حتر�س  اإذاعة اأثري العني على تقوية التوا�سل مع جمهورها و�سماع اآرائهم 
والتو�سع  والتطوير،  التح�سني،  عمليات  يف  �ست�سهم  والتي  ومالحظاتهم، 

لي�سمل �سركة �سحة وكافة املوؤ�س�سات التابعة لها يف امل�ستقبل.

م�صت�صفى املفرق ينظم موؤمتر 
مكافحة العدوى يف دورته الرابعة

•• اأبوظبي - الفجر

من�ساآت  اأح��د  املفرق  م�ست�سفى  نظم  اأبوظبي،  ال�سحة  هيئة  مع  بالتعاون 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" موؤمتر مكافحة العدوى الرابع 
ي�ستهدف  اأغ�سط�س.  من   3 املوافق  اخلمي�س  اليوم  لغاية  �سيمتد  وال��ذي 
املوؤمتر موظفي �سركة "�سحة" وهيئة ال�سحة اأبوظبي، حيث يت�سمن 25 
جل�سة ممتدة يف 3 اأيام يلقيها 20 متحدثا من م�ست�سفى املفرق ومدينة 
ال�سيخ خليفة الطبية وهيئة ال�سحة اأبوظبي، و�سينال امل�ساركني 17 �ساعة 
من التعليم امل�ستمر معتمدة من هيئة ال�سحة. ويتطرق املوؤمتر بح�سب ما 
و�سح الدكتور عا�سم مالك ا�ست�ساري الأمرا�س املعدية ورئي�س اإدارة اجلودة 
يف  ال��ع��دوى  مبكافحة  املتعلقة  الق�سايا  من  للعديد  امل��ف��رق،  م�ست�سفى  يف 
املن�ساآت ال�سحية، حيث �سيتم عر�س كل ما هو جديد يف مواجهة ومكافحة 
اأن  التي يجب  والأمرا�س  الفريو�سات  اأحدث  املعدية، ومناق�سة  الأمرا�س 
يطلع عليها الطاقم التمري�سي والطبي ومعرفة طرق ت�سخي�سها والتعامل 
للتبليغ  اأبوظبي  ال�سحة  هيئة  من  املعتمد  بالربوتوكول  والتذكري  معها، 
عن ا�ستقبال اأي حالت م�ستبه باإ�سابتها باأمرا�س معدية والتحديثات يف 
قائمة الأمرا�س املعدية وت�سنيفها، اإىل جانب العديد من املوا�سيع املهمة 
واملو�سولني  املنومني  املر�سى  حماية  منها  عليها،  التطرق  �سيتم  ال��ت��ي 
بالأجهزة من التهابات التي قد يتعر�سون لها مثل التهابات الدم والبول 
وال�سعب الهوائية. واألقى الدكتور ح�سني العو�سي ا�ست�ساري العناية املركزة 
املركزة  العناية  موظفي  التزام  اأهمية  عن  حما�سرة  املفرق  م�ست�سفى  يف 
خالل  النتقال  من  املعدية  الأم��را���س  ملكافحة  اليدين  نظافة  بتعليمات 
املركزة، والتي يجب تطبيقها من قبل  العناية  املر�سى يف وح��دات  تواجد 
جميع الفئات املتواجدة يف وحدة العناية ابتداء من عامل التنظيف مرورا 
باملمر�س والطبيب واأفراد اأ�سرة املري�س. واأكد الدكتور ح�سني العو�سي اأن 
اأنها  اإل  �سهلة  ب�سيطة وخطوات  دقائق  �سوى  تتطلب  العدوى ل  مكافحة 
مهمة و�سرورية حلماية املر�سى ومكافحة انت�سار الأمرا�س املعدية داخل 
مت  التي  احلديث  املعدية  الأمرا�س  اأح��د  زيكا  فريو�س  ويعد  امل�ست�سفيات. 
اكت�سافها موؤخرا، وا�ستحقت اأن يتم ذكرها يف املوؤمتر من �سمن الأمرا�س 
التي يجب اأن يطلع عليها مقدمي الرعاية ال�سحية ليتعرفوا على طرق 
ت�سخي�سها والتعامل معها، ويقول د. علي حممد حاج علي طبيب مقيم يف 
م�ست�سفى املفرق: من ال�سروري اأن يكون جميع املمر�سني والأطباء على 

دراية تامة بجميع الأمرا�س املعدية التي يتم ت�سنيفها حديثا.



اأخ��رياً على رفوف  الهند  امل�سنوعة من جوز  املنتجات  زادت 
بينها �سل�سات وم�سروبات، ف�ساًل عن  البقالة، من  متاجر 
ي�سّدق اجلميع هذه  لكن ل  الهند.  ج��وز  زي��ت  م��ن  ع��ب��وات 
اأ�سّدق  اأن  ميكن  )ل  ال��ق��راء:  اأح��د  كتب  امل��زع��وم��ة.  املنافع 
اأن يكون  اأّن غ��ذاًء فيه هذا الكم من الدهون امل�سبعة ميكن 
���س��ح��ي��اً. م��ا ه��ي اأح����دث امل��ع��ل��وم��ات العلمية ع��ن زي���ت جوز 

الهند(؟
امل��وج��ود داخل  الأب��ي�����س  ال��ل��ب  ي�ستق زي��ت ج��وز الهند م��ن 
الهند  ج��وز  نخيل  على  تنمو  قا�سية  ق�سرة  لها  بّنية  فاكهة 
وتعّج بالدهون امل�سبعة. حتى اأنها م�سنوعة من %90 من 
الزبدة  امل��وج��ودة يف  الن�سبة  اأك��رث من  اأي  امل�سبعة،  ال��ده��ون 
امل�سبعة يف  ارتفاع ن�سبة الدهون  اأن  )%64(. من املعروف 
زيادة  يعني  ما  ال�سيئ،  الكول�سرتول  م�ستوى  يزيد  احلمية 
خماطر اأمرا�س القلب. لكن ما الذي نعرفه فعلياً عن الآثار 

ال�سحية لهذه الفاكهة ال�ستوائية؟

ادعاءات جنونية
يتمتع جوز الهند ببع�س ال�سفات ال�ستثنائية التي يعّددها 
تبقى  لكن  امل��زع��وم��ة.  ال�سحية  منافعه  لتف�سري  م��وؤي��دوه 
ت��ل��ك الدع�����اءات �سئيلة ج����داً، بح�سب  ت��دع��م  ال��ت��ي  الأدل����ة 
التغذية يف )كلية  ق�سم  اأ�ستاذ م�ساعد يف  �سان،  الدكتور كي 
تي. اإت�س. لل�سحة العامة( التابعة 
اأردت  )اإذا  ه��ارف��ارد:  جلامعة 
ت�����خ�����ف�����ي�����������س خ����ط����ر 

خياراً  الهند  جوز  زيت  يكون  لن  القلب،  باأمرا�س  اإ�سابتك 
جيداً لك(.

من  اأك��رث  اجليد  الكول�سرتول  م�ستوى  يرفع  اأن��ه  �سحيح 
ال��ل��وري��ك الدهني  اأن��ه غني بحم�س  ال��ده��ون الأخ���رى مب��ا 
طريقة  ع��ن  قلياًل  خمتلفة  بطريقة  اجل�سم  ينتجه  ال��ذي 
اأن  اأدل��ة  اأي  امل�سبعة الأخ��رى، لكن ل تثبت  ت�سنيع الدهون 
القلب،  اأمرا�س  خماطر  تقلي�س  ي�ستطيع  الهند  جوز  زيت 

وفق مقالة وردت يف جملة )املراجعات الغذائية(.
راجعت درا�سة بعنوان )ا�ستهالك زيت جوز الهند وم�سببات 
اأم���را����س ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ل���دى ال��ب�����س��ر( نتائج 
جوز  زي��ت  اآث���ار  معظمها  حّلل  درا���س��ة   21 م��ن  م�ستخل�سة 
الهند اأو منتجاته على م�ستويات الكول�سرتول. كانت ثماين 
خاللها  ا�ستهلك  عيادية  جت���ارب  ع��ن  ع��ب��ارة  منها  درا���س��ات 
املتطوعون اأنواعاً خمتلفة من الدهون، مبا يف ذلك زيت جوز 
الهند والزبدة والزيوت النباتية غري امل�سبعة )زيوت الزيتون 
ق�سرية.  ف��رتات  خ��الل  وال����ذرة(،  والقرطم  ال�سم�س  ودوار 
الهند يف  زي��ت ج��وز  �ساهم  امل�سبعة،  ب��ال��زي��وت غ��ري  م��ق��ارن��ًة 
رفع م�ستويات الكول�سرتول الإجمايل والكول�سرتول اجليد 

وال�سيئ، لكن لي�س بقدر الزبدة.

خماطر الدهون امل�سبعة
تتما�سى تلك ال�ستنتاجات مع نتائج درا�سة اأجراها الدكتور 
�سان وزمالوؤه وُن�سرت يف )املجلة الطبية الربيطانية( يف 23 
نوفمرب 2016 بعدما حللت الروابط القائمة بني خمتلف 
مقارنًة  القلب.  واأمرا�س  امل�سبعة  الدهنية  الأحما�س  اأن��واع 
باأنواع اأخرى من الأحما�س الدهنية امل�سبعة )حم�س 
الزبدة(،  يف  ك��ب��رية  بكمية  امل��وج��ود  الباملتيك 

لوحظ اأن حم�س اللوريك ل يزيد املخاطر املطروحة على 
بعدم  ال�ستنتاج  ه��ذا  تف�سري  ميكن  نف�سه.  بالقدر  القلب 
وجود ن�سبة كبرية من حم�س اللوريك يف بع�س احلميات، 

لذا ي�سعب ر�سد اأي اأثر مماثل.

احلميات ال�ستوائية خمتلفة
�سكان  ت�سمل  درا���س��ات  اإىل  الهند  ج��وز  زي��ت  م��وؤي��دو  ي�سري 
حيث  وبولينيزيا  والفيليبني  و�سريالنكا  الهند  يف  مناطق 
تعّج احلميات الغذائية بجوز الهند. لكن حتتوي حمياتهم 
الأ�سماك والفاكهة  اإ�سافية من  على كمية  اأي�ساً  التقليدية 
املقارنة �سائبة  ه��ذه  تكون  اأن  ل��ذا ل ميكن  واخل�����س��راوات، 
الطب  كلية  يف  اأ���س��ت��اذ  بي�سرتيان،  ب��رو���س  ال��دك��ت��ور  بح�سب 
)مركز  يف  العيادية  التغذية  ق�سم  ورئي�س  هارفارد  بجامعة 
اأ�سحاب  يحمل  اآخ���ر،  �سعيد  على  ال��ط��ب��ي(.  ديكون�س  بيث 
توزيع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  جينية  اخ��ت��الف��ات  الآ���س��ي��وي  الإرث 
لذا  بال�سكري،  الإ���س��اب��ة  اإىل  وميلهم  ج�سمهم  يف  ال��ده��ون 
ي�سعب اأن نقارن معدلت اإ�سابتهم باأمرا�س القلب باأ�سحاب 

الإرث الغربي.
املتاجر  يف  تباع  التي  الهند  جوز  زيت  منتجات  بع�س  يذكر 
كلمة )بكر(، ما يعني اأنها ُت�سَنع عرب ع�سر ال�سائل من لب 
النوع م��ذاق جوز  ال��زي��ت. يحمل ه��ذا  ج��وز الهند ثم ف�سل 
املكرر واملُبّي�س  الهند  الهند ورائحته، على عك�س زيت جوز 
وامل�سنوع من لب جوز الهند املجفف الذي ُي�ستعمل يف بع�س 
زيت  يحتوي  التجميل.  وم�ستح�سرات  امل�سّنعة  امل��اأك��ولت 
جوز الهند البكر على كميات �سغرية من م�سادات الأك�سدة 
اأمرا�س  يزيد  ال��ذي  ال�سار  اللتهاب  كبح  يف  ت�ساهم  التي 
القلب �سوءاً وفق بع�س الفر�سيات. لكن حتى الآن، تنح�سر 
درا�سات �سغرية  منافع حمتملة يف  بوجود  املرتبطة  الأدل��ة 

جرت على اجلرذان والفئران.
التي  ال��واف��رة  البيانات  مع  املعطيات  ه��ذه  تتناق�س 
بدهون  الغنية  احل��م��ي��ات  ق���درة  اإىل  ت�سري 
غري م�سبعة، ل �سيما زيت الزيتون، على 
باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر  تخفي�س 
ال��ق��ل��ب والأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة. ل 
ت�ستق الأدلة من درا�سات مبنية 
)كتلك  ح�سراً  امل��راق��ب��ة  على 
)املجلة  تقرير  يف  امل��ذك��ورة 
بل  الربيطانية((  الطبية 
من جتربة عيادية اإ�سبانية 
تراجع  اك��ت�����س��ف��ت  م��ه��م��ة 
القلب  ال��ن��وب��ات  خم��اط��ر 
الدماغية  واجل����ل����ط����ات 
وال����وف����اة ب�����س��ب��ب اأم���را����س 
القلب لدى الأ�سخا�س الذين 
متو�سطية  ب��ح��م��ي��ة  ال���ت���زم���وا 
اأو  الزيتون اخلام  بزيت  مدّعمة 
املك�سرات مقارنًة مبن تبّنوا حمية 
تتجّنب  ك��ي  داع���ي  ال���ده���ون.ل  قليلة 
حتب  كنت  اإذا  بالكامل  الهند  ج��وز  زي��ت 
مذاقه. ي�ستعمل بع�س اخلبازين هذا الزيت 

الهند عن�سراً  ويكون حليب جوز  املخبوزات  الزبدة يف  بدل 
الهندية  الأط��ب��اق  وبع�س  ال��ت��اي��الن��دي  املطبخ  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً 
الغنية بالكاري. لكن تناول هذه الأغذية يف منا�سبات عابرة 

ولي�س يومياً.
ي�سري ماء جوز الهند اإىل ال�سائل �سبه ال�سفاف داخل حبات 
خياراً  الد�سم  من  اخل��ايل  امل�سروب  هذا  اعُترب  الهند.  جوز 
ب��ع��د ممار�سة  امل���ع���ادن  ج��ي��داً ل���س��ت��ه��الك كمية ك��ب��رية م��ن 

متارين مكثفة.
 رمبا يكون اأف�سل من امل�سروبات الريا�سية التي حتتوي على 

لأن��ه غني  ا�سطناعية  وتلوين  م��واد حتلية  اأو  �سكر م�ساف 
مبعدن البوتا�سيوم الذي ي�ساهم على ما يبدو يف تخفي�س 

�سغط الدم. 
لكن با�ستثناء الريا�سيني الذين ميار�سون ن�ساطات تتطلب 
كي  يكفي  مبا  النا�س  معظم  يتعّرق  ل  عالية،  حتّمل  ق��درة 

يحتاجوا اإىل هذه املنتجات.
املاء  �سرب  عرب  نف�سها  ال�سحية  املنافع  حت�سد  اأن  ميكنك   
العادي والإكثار من اأكل الفاكهة واخل�سراوات لأنها م�سادر 

جيدة ملعادن كالبوتا�سيوم واملغني�سيوم.

�شحة وتغذية
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 هل ت�سّكل الزيوت وخمتلف املنتجات امل�سنوعة 
خيارات  الهند  ج��وز  ال�ستوائية  الفاكهة  م��ن 
�سحية؟ يف الفرتة الأخرية، كرثت الت�ساوؤلت عن 

زيت جوز الهند، نوع من الدهون 
التي  البي�ساء  ال�سلبة 

�سحيًا  غ���ذاًء  ُتعترب 
القلب  اإىل  بالن�سبة 

حتديدًا.

لكنه يخفف  البارا�سيتامول من الأمل نهائياً  • م�سّكنات الأمل: ل ي�سفي 
اليوم  اأرب��ع �ساعات )4 غرامات يف  اأخ��ذه كل  حّدته بدرجة كبرية. ميكن 
كحد اأق�سى( اأو ميكن اأخذ الإيبوبروفني )بجرعة 400 ملغ ثالث مرات 

يف اليوم( كل �ست �ساعات. عند الإ�سابة باأمل عرق الن�سا، ل تكون هذه 
اأو  بالكودين الأمل  املزّود  البارا�سيتامول  اجلرعة كافية. يخفف 

ميكن اأن ي�سف الطبيب م�سّكناً اأقوى.
بالتح�سن  املري�س  ي�سعر  اجل�سم:  و�سعية  حت�سني   •

اأث��ن��اء اجل��ل��و���س، �سع و���س��ادة بني  يف و�سعية ال��وق��وف. 
جميع  تتجنب  اأن  ي��ج��ب  امل��ق��اب��ل،  يف  الكليتني. 

تدفع  ال����ت����ي  واحل�����رك�����ات  ال���و����س���ع���ي���ات 
اجل�سم نحو الأمام لأنها تقّو�س 

الظهر.
كمادات   •

و�سع  ميكنك  ل��ذا  الظهر.  اأ�سفل  اأمل  تخفف  احل���رارة  اأن  تبنّي  �ساخنة: 
كمادات �ساخنة يف هذه املنطقة.

حني ي�ستمر الأمل اأيامًا
الجتاه  يف  ب��ح��رك��ات  ت��ق��وم  اأن  يجب  التمطط:   •
التمطط  ح��رك��ات  ك���رر  الأمل.  لو�سعية  امل��ع��اك�����س 

ع�سر مرات، بني ثالث وخم�س مرات يف اليوم.
العمود  الوركني ومّدد  • قف و�سع يديك على 
ال��ف��ق��ري ن��ح��و الأع���ل���ى ون���ح���و اخل���ل���ف وادف����ع 

احلو�س نحو الأمام تزامناً مع الزفري.
اإىل  وا���س��ت��ن��د  ذراع���ي���ك  واث�����ِن  ب��ط��ن��ك  • اب��ت��ل��ع 
مع�سميك ث��م م���دد ذراع���ي���ك. ح��اف��ظ ع��ل��ى هذه 
اإذا كنت  ذراع��ي��ك.  اأن���زل  ث��م  ث��وان  لع�سر  الو�سعية 
ت�����س��ع��ر ب����اأمل ع����رق ال��ن�����س��ا، اث����ِن ���س��اق��ك ن��ح��و جهة 

الأمل.
يدوياً  الأمرا�س  معاِلج  ي�ستهدف  اليدوي:  • العالج 
لتخفيف  الع�سلية  ال��ت�����س��ن��ج��ات  ب��احل��رك��ة  امل��ع��اِل��ج  اأو 

ال�سغط على الأقرا�س.
مل  اإذا  الأوىل.  اجلل�سة  بعد  بالراحة  ت�سعر  اأن  ُيفرت�س   
يجب  ل  لكن  اجلل�سات.  متابعة  من  نفع  ل  الو�سع،  يتغري 
الإ�سابة  عند  الظهر  التي )تطقطق(  اإىل احلركات  اللجوء 
القر�س  ُت�سِعف  ق��د  احل��رك��ات  ه��ذه  لأن  الن�سا  ع��رق  ب���اأمل 

اله�س وتزيد النزلق �سوءاً.
اجل�سم  احل����زام  ه���ذا  ُي��ج��رِب  ال��ظ��ه��ر:  لأ���س��ف��ل  • ح����زام 
على  ال�سغط  وي��خ��ف��ف  م�ستقيمة  و�سعية  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
الأقرا�س. ميكن ا�ستعماله طاملا ي�ستمر الأمل �سرط األ 

تتجاوز املدة عتبة ال�سهرين كي ل ت�سعف الع�سالت.

حني ي�سبح الأمل مزمنًا
ع�������س���الت  ت����ق����وي����ة   •

ال������ظ������ه������ر: اإن�����ه�����ا 
مقاربة  اأف�����س��ل 
مع  ل���ل���ت���ع���ام���ل 
املزمنة  الأوجاع 

اأكرث  ت��دوم  التي 
من ثالثة اأ�سهر. 

اإعادة  تنفيذ  ميكن 
م���راك���ز  يف  ال����ت����اأه����ي����ل 

اأو  الفيزيائية  ال��ع��الج��ات 
العالج باحلركة مبعدل ثالث 

جل�سات يف الأ�سبوع، طوال �سهر.
اأمل  مل��ع��اجل��ة  احل��ق��ن  اإىل  ال��ل��ج��وء   •

ال�ستريويدات  حقن  ت�ساهم  الن�سا:  عرق 
عرق  ح��ول  الل��ت��ه��اب  تخفيف  يف  الق�سرية 

احلالت:  م��ن   65% يف  فاعلة  وت��ك��ون  الن�سا 
التايل.  ال��ي��وم  منذ  بالتح�سن  امل��ري�����س  ي�سعر 

اأو ثالثة، لكن  ميكن التفكري باأخذ حقنة ثانية 
ترتاجع فاعليتها بعد هذه العتبة.

مثل  اأدوي��������ة  ج������ّرب  حم�������ددة:  م�����س��ك��ن��ات   •
والغابابنتني  )ل����ريي����ك����ا(  ال���ربي���غ���اب���ال���ني 
)ن�����ورون�����ت�����ني( لأن����ه����ا ت�������س���ت���ه���دف الأل����ي����اف 

الع�سبية. 
يجب اأن ي�سف الطبيب هذا النوع من الأدوية 

التي ميكن اأن تخفف الأوجاع الع�سبية املرتبطة 
باأمل عرق الن�سا.

ي�سهل اأن يعوق هذا الأمل الذي يرتّكز يف اأ�سفل الظهر حياتنا طوال اأيام اأو حتى اأ�سابيع. لكن ميكن اللجوء اإىل حلول فاعلة بح�سب حدة احلالة ومدتها.

اآالم ا�صفل الظهر..حلول فاعلة بح�صب حدة احلالة ومدتها

اأحدث املعلومات العلمية عن فوائد جوز الهند
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1/4983

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليها : كتنغ ايدج لتجارة معدات البرتول - �س ذ م م  

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحه جملة 
وتف�سيال ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  118.426 درهم 56.868 
درهم )�ستة وخم�سون الف وثمامنائة وثمانية و�ستون درهم( وذلك خالل 
�سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم 
اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1/4984

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليها : دار ال�سوامخ ملقاولت البناء - �س ذ م م 

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحه جملة 
وتف�سيال ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  118.426 درهم )مائة 
�سبعة  خ��الل  وذل��ك  دره��م(  �ستة وع�سرون  واربعمائة  ال��ف  وثمانية ع�سر 
ايام من تاريخ ا�ستالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ 
مع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم  القانونية  الج����راءات 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
 الكاتب العدل

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/584  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سركة يف دي دي داميند�س م د م �س  جمهول حمل القامة 
 : م م وميثله  ذ  الأمل��ا���س واملجوهرات -  اإ���س لتجارة  �سي  املدعي/ �سركة 7  ان  مبا 
اأمل عمري ال�سبيعي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1785462( وق���دره  مببلغ  عليهم 
والفائدة  9% من الريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/8/14  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2281  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حمد مطر �سامل عبيد العرطي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك اأبوظبي التجاري - فرع وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )484.105.89 
درهم( )فقط اربعمائة واربعة وثمانون الف ومائة وخم�سة درهم وت�سعة وثمانون فل�سا( 
والفائدة القانونية  12% من تاريخ  2017/6/21 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د  امل��واف��ق  2017/8/13  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/350  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-ديراج اآند اي�ست كو�ست - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املرحوم  لها وو�سية تركة زوجها  املو�سى  نف�سها وب�سفتها  اأون��ا مك كالفريتي عن  ماري 
اأق��ام عليك  / مايكل ج��ريارد مك كالفريتى وميثله : �سيخة احمد عبداهلل �سلطان   قد 
املدعي  وال��زام  املوؤرخة 2017/12/7  ا�ستمارة احلجز  بف�سخ  املطالبة   الدعوى ومو�سوعها 
)اربعمائة  اإم��ارات��ي  دره��م   478.377 ق��دره  والبالغ  امل��دف��وع  املبلغ  ب��رد  مت�سامنني  عليهما 
وثمانية و�سبعون الف وثالثمائة و�سبعة و�سبعون درهما(  مع الفوائد القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/8  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/670  جتاري كلي               
اىل اخل�سم املدخل / 1-ادمون منزي�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة  
هيني�سى - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله : �سمري حليم كنعان قد اأقام عليك 
بينهم   فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   12.524.891.40( وق��دره  مببلغ 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2013/1/20 يف  الوىل  الق�سائية  املطالبة 
والت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم الث��ن��ني  امل��واف��ق  2017/8/7   ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/4757  عمايل جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- خط الف�ساء ملقاولت البناء  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ ر�سا تادر�س �سادق تادر�س - قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
   )MB172264630AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/9  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1996   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-وليد خلفان علي خلفان اجل�سا�سي  جمهول حمل القامة 
حممد  مالكها  وميثلها  فردية  موؤ�س�سة  لاللكرتونيات  �سنرتون  املدعي/  ان  مبا 
احمد علي خليفة بن غليطة املهريي - وميثله : عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  -  قد 
)5900 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ 
املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  ال�سيك وحتى  ا�ستحقاق 
2017/8/1  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1998  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عادل خمي�س �سعد �سرور م�سماري  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سنرتون لاللكرتونيات موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها حممد احمد 
قد    - الزعابي  عبداهلل  مطر  عبداهلل   : وميثله  املهريي  غليطة  بن  خليفة  علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13300 
ا�ستحقاق  تاريخ  املحاماة والفائدة   12% من  درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�سيك وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/8/8  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1644  مدين جزئي              

املدعي عليه / 1- م�سطفى يحيى �سديق  جمهول حمل القامة  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/ ه��اليل مهنى حممد اح��م��د   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  مببلغ وقدره =/12000 درهم ، والفائدة والر�سوم 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/8/20 ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���س   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/335  مدين كلي                

حمل  جمهول  البائع   املوظف  ب�سفتها  الزعيم  حممد  امي��ان   -1  / عليه  املدعي  اىل 
لحج  خليفة  �ساحلة   : وميثله  العريبي  مفتاح  ثابت  نا�سر  املدعي/  ان  مبا  القامة 
�سندا   ، العقد  بف�سخ  احلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الب�سطي    خليفة 
بان  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  وال����زام   )274.1/2727( امل���واد  لن�سو�س 
يوؤدوا للمدعي مبلغا قدره 672.303.1 درهم ومبلغ 300.000 درهم تعوي�س والفائدة 
القانونية مبقدار 12% �سنويا والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/9  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2287  جتاري جزئي              

ذ م م 2- �سوكت حممود  املدعي عليه / 1- والتون واتربروفينغ كونرتاكتنيغ - �س  اىل 
�ساهد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ستيكو دي�س جتارت �ستي - �س ذ م م وميثله 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�سويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي  عبداهلل   :
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
مببلغ  الفائت  والك�سب  وال�سرر  العطل  عن  بالتعوي�س  والزامهما  دره��م   )185.520(
املحاماة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����س��روف��ات  بالر�سوم  الزامها  م��ع   ، دره��م��ا(   25.000( وق���دره 
والفائدة القانونية. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/8/10  ال�ساعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

)علما باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/593  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جموهرات كاين ميل - �س ذ م م  2- راجو كاين 
ميل جي فرجي�س 3- ايلياما راجو اجي جورج  جمهويل حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف /هيلينا راجو كانيميل   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  بتاريخ 2016/4/23 وح��ددت  بالدعوى رقم  2015/946 جتاري كلي 
جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/9/12   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1  ا�صتئناف اأمور م�صتعجلة مدين 

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اآمنة �سامل حممد الرزي ال�سام�سي  2- )�سركة 
)�سابقا(( جمهول  نوبل هاو�س  )�سركة   - كوبنهاغن )حاليا((   CHG
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /فالددي�سالف ليف �سوجوف -  قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2016/22 دعاوى م�ستعجلة مدنية 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/8/23  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/426  تنفيذ عقاري   

جوزيف  مالكها/  وميثلها   - ليمتد  ب��ارت��ر  ان��د  كليندي�ست  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - ليمتد  ريربوكرينج  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  كليندين�ست  جمهول حمل 
وميثلها مديرها / رير مايكل �سرتاك وميثله / �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي 
- نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/952 عقاري كلي واملعدل بال�ستئناف 
�سندا تنفيذيا وذلك : 1-  باعتباره  بتاريخ 2017/2/27  رقم 61/2016 يوم الثنني 
بالزام ب�سداد مبلغ وقدره )2856224( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام 
ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/122 تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  �سالمة   حممد  يا�سر  نا�سر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيتي بنك ان ايه وميثله : عبا�س 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  مهدي ال�سيد خلف الطاهري  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )71174.43( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
  يف الدعوى  رقم  2017/67 - نزاع تعيني خربة عقاري 

املقامة  من املتنازع / داماك �ستار العقارية - �س ذ م م 
وميثلها قانونا مديرها / حممد بن حبيب بن حممد علي كوكر 

�سد املتنازع �سدهما / املتنازع �سده الأول / �ساندرا بركا�س وادهاوين 
املتنازع �سده الثاين : ويدي وادهاوين 

دبي  حمكمة  من  تعيننا  مت  اأنه   ، املري  خليفة  اليازية   / احل�سابية  اخلبرية  نحن  نعلن 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله 
- كما نعلن املتنازع �سدهما  حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الثنني  املوافق 
2017/8/7  يف متام ال�ساعة 4.30 م�ساءا  وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره بور �سعيد 

بناية و�سل بزن�س �سنرتال - دبي مكتب رقم 702  
فاك�س 2997739 4 971      هاتف : 2997711 4 971       

اخلبرية احل�صابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن بيع  عقار بالن�صر - )املنفذ �صده(   

 فى الدعوى رقم  2016/176 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �س م ع   - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة 

اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث  
املنفذ �سده : منوهر رام�سند رامن�سداين واآخرون ،  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع علي بن اأبي طالب - مقابل 

الأوفق لل�سقق الفندقية - بناية احلاج علي واحلاج ح�سن اللوز )بناية اللوز( - حمل بالطابق الأر�سي 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : )نوع العقار : ار�س وما 
عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1199 - امل�ساحة بالقدم املربع : 13.398.38 - تقدر 

قيمتها : 27.000.000.00 ( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2780 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- فهد بن را�سد بن �سعيد احليائي جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/1 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - بالزام املدعي عليه )فهد بن را�سد بن �سعيد احليائي( 
ال�سيارات - ذ م م( مبلغ 178.500 مائة وثمانية  ام لتاأجري  ي��وؤدي للمدعية )ار بي  بان 
بواقع 9% من 2016/11/23 وحتى  القانونية  والفائدة  الف وخم�سمائة درهم  و�سبعون 
متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1018 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1-  خالد بن عي�سى بن ح�سن الن�ساري  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/5/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي عليه  بالزام   : م   م  ذ  ال�سيارات  لتاأجري  ام  بي  اآر  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  مبلغ ثالثني  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان 
تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2016/11/23 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1020 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الهيجاء   اب��و  ر�سيد  عناد  ه�سام  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2017/5/29 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
)ه�سام  عليه  املدعي  بالزام  الها�سمي   برهان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  عمر  ل�سالح/ 
برهان  يعقوب مرت�سى  )عمر مرت�سى  للمدعي  ي��وؤدي  بان   ) الهيجاء  ابو  ر�سيد  عناد 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم  الف  و�ستون  اربعة  وق��دره 64000  الها�سمي( مبلغ 
بالر�سوم وامل�سروفات وثالثمائة  الزمته  ال�سداد  تاريخ  2016/12/13 وحتى متام  من 
درهم اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1/4985

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليها : نيوتون اند�سرتي�س  - م م ح 

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحه جملة 
درهم   234.215 وق����دره   مبلغ  ب��اإج��م��ايل  الن����ذار  ه��ذا  ب�سدر  وتف�سيال 
)مائتان واأربعة وثالثون الف ومائتان وخم�سة ع�سر درهم( وذلك خالل 
�سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم 
اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1/4978

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليها : حممد امران لتجارة احلديد - �س ذ م م  

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحه جملة 
وتف�سيال ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  104.657 درهم )مائة 
اي��ام من  �سبعة  �سبعة وخم�سون دره��م( وذل��ك خالل  ال و�ستمائة  واربعة 
تاريخ ا�ستالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  القانونية مع حتملكم  والفائدة  املبلغ  برد هذا  بالزامكم  القانونية 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1/4982

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليها : �سليم احمد ميا �ساحب باليكوندري 

ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحه جملة 
وتف�سيال ب�سدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  70.259 درهم )�سبعون 
اي��ام من تاريخ  الف ومائتان ت�سعة وخم�سون دره��م( وذل��ك خالل �سبعة 
الج���راءات  ات��خ��اذ  �سيتم  ال�سداد  رف�س  حالة  ويف   ، الن���ذار  ه��ذا  ا�ستالم 
كافة  القانونية مع حتملكم  والفائدة  املبلغ  برد هذا  بالزامكم  القانونية 

الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
 الكاتب العدل
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العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1865  جتاري جزئي              
املال - جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-خديجة احمد حممد عبداهلل  اىل 
مبا ان املدعي/ البنك العربي - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )55.283.73 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2017/2/14 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/16  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 
اىل  الدعوى  ادارة  الدعوى من مكتب  احالة ملف  باأنه مت  )علما  الأق��ل  على  اأي��ام 

حمكمة التجارية اجلزئية( 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2294  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- دهارمي�س بها يالل لجلي بامار  جمهول حمل القامة 
�سلطان علي  : فهد  ع وميثله  م  ���س   - ال��وط��ن��ي  الحت���اد  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   261414  ( وق��دره 
الربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق    تاريخ  من 
املوافق  2017/8/16  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/173  ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ديباك كنيا لل ديوانى 2-�سركة ال�سام للتجارة العامة 
�سركة   - للتمويل  /ام��الك  امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  م م جمهويل حمل  ذ   -
قد    - احل��م��ادي  احمد  اأبوبكر  حممد  عبداللطيف   : وميثله  عامة  م�ساهمة 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/803 عقاري كلي بتاريخ 
2017/4/12 وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء   املوافق 2017/9/5  ال�ساعة 10.00 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم  �سباحا  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2132  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �سده/1- اف دبليو بروجكت ديفيلومبنت انرتنا�سيونال م د م �س   
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اأ���س��ام��ه حم��م��د �سالح 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اأقام عليك الدعوى  عبدالرحمن   قد 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )99000( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 7130  درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/2415  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ايديا برودجيز - �س ذ م م    جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  قد  نا�سر حممود خالد حممود    التنفيذ/  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10067(
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   906 مبلغ 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2589  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  اي�ست  م��ي��دل  م��اي��ك��روز  ديديكيتد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ راج�س برتوكلنكل نيالكندن   قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )252893.4( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   12796 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/2667  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- يورو فورج ميدل اي�ست لتجارة - �س ذ م م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمران حيدر حيدر مهدي ر�سوي 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )11300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�سافة اىل مبلغ 976 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2047   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اإنوف 8 اإنرتيرز - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/برو تات�س ل�سناعة الثاث - �س ذ م م  وميثله : 
�سامل عبداهلل �سلطان علي احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )278246( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/3236   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد عبيد حممد بن حبيب  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )446774.50( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2106   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة بلندز جورميه للتموين - �س ذ م م 2-مطعم 
التنفيذ/ ان طالب  الق��ام��ة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �س   - بيتزا  ايتزا 

�سركة اركو تورنكي �سولي�سنز للمقاولت - �س ذ م م  وميثله : �سوق حم�سن 
بدر الكثريي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )172399( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
تاريخ  املذكور خ��الل 15 يوما من  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت املواطنة/ ب�سره �سالح ح�سن عبداهلل  بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي البتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من )ب�سره(

اىل)�سيخه(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن.
بدر احمد احلمادي - موثق  

حممد ا�صرف البولقي  - قا�صي توثيقات         

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

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/6051  عمايل جزئي             

املدعي عليه / 1-ادفانتيج �سبورت�س �سريفي�س�س  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ان املدعي / لو�سيا اوبي�سوف�سكا وميثله : �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )37634.65 
املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )4000 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB171157701AE/2017(ال�سكوى ورق��م 
فاأنت  لذا    Ch1.A.5 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/8/7   الثنني   
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/6118  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ادفانتيج �سبورت�س �سريفي�س�س  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بيوتر ارتور ار�سيموي�سز  وميثله : �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )42736.85 
املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )4000 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB171158086AE/2017(ال�سكوى ورق��م 
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/8/7 امل��واف��ق  الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
  الدعوى رقم  2017/328  جتاري جزئي - ابوظبي 

املدعي : بنك ابوظبي الوطني 
املدعي عليه : خلفان �سعيد خلفان ماجد مانع الرميثي 

ال�سيد/ خلفان �سعيد خلفان ماجد مانع الرميثي 
يرجى العلم بان بنك ابوظبي الوطني قد رفع �سدك الدعوى 2017/328 
ي��وم اخلمي�س  اجتماع خ��ربه  اأرج���و ح�سور  ل��ذا   ، ابوظبي  جت��اري جزئي 
2017/8/3 ال�ساعة الثانية ع�سر والن�سف ظهرا يف مقر اخلبري الكائن يف 
دبي اأبوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة بناية اآر كي اإم مكتب 5 امليزانني 

هاتف 0505257979 لتقدمي ما لديكم من م�ستندات
   اخلبري امل�صريف / حممد مطر �صليم  

 اجتماع خربة 

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/1618  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �سعيد عبدامللك م�سطفى ح�سن اهلي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/4/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )636779.45( والزمته امل�سروفات ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1290 تنفيذ جتاري
كومار   -2 ��������س.ذ.م.م  ل��ل��ت��ج��ارة  ح�سيمة  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  خيتاين  روي�ساند 
دبي ال�سالمي �س.م.ع  وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام 
عليك  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )123370.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/760  ا�صتئناف عمايل    
�����س.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  احل��دي��ث  التميز   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ع��ب��د امل��ل��ك حم��م��د رحيم 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  العليلي  ال��ربق  علي  ب�سري  وميثله:�سعيد 

بالدعوى رقم 2017/1092 عمايل جزئي بتاريخ:2017/4/17     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1963  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بيت املن�سورة خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول 
التهامي  ال�سيد  �سعد  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��اط��ف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ابونعمه قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8138( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/166  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ر�سا حممد نقره جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/نغمة مرت�سى �سيخ ال�سالمي وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب 
ق��ررت حمكمة دبي  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  .  طلب  ال�سويدي  عبداهلل 
البتدائية بتاريخ:2017/5/11 اإلزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )70000( 

درهم للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/424  ا�صتئناف جتاري    

اخل��ري جم��ه��ول حمل  اب��و  ���س��ده/ 1- حممد علي حممد  امل�ستاأنف  اىل 
ا�ستاأنف القرار/  امل�ستاأنف / حممد �سفيع بن خليل  قد  القامة مبا ان 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2015/1662 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/1     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/723 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- اوراك��ل خلدمات رجال العمال �سابقا وورلد 
اميجري�سن حاليا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كولنتاي�سامي   برامي�سفران 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3720( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
                       يف  الدعوى 2017/108  احوال نف�س غري م�صلمني

اىل املدعي عليه / 1- اناميكا نيواري مودجال  جمهول حمل القامة مبا ان 
دع��وى طالق  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  م��ودج��ال   املدعي/ جاجان 
)ابهني  ابنه  روؤي���ة  م��ن  امل��دع��ي  بتمكني  عليها  امل��دع��ي  وال���زام  والهجر  لل�سرر 
مودجال(. وح��ددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2017/8/13   ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة رقم )3( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1140  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد خان كرم علي زبري جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/انور زيب خان �ساه ن�سيم بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري: اول:ب�سحة ونفاذ اتفاقية بيع املركبة املوؤرخة:2016/7/5 واملت�سمن بيع املدعي عليه 
ال�سيارة رقم:84073 خ�سو�سي ال�سارقة ماركة تويوتا كامري موديل 2008 نظري مبلغ )اثنني وع�سرون 
املرورية  املخالفات  ب�سداد قيمة  املدعي عليه  ال��زام  العقد مع  ت�سجيل  ادارة مرور دبي  دره��م( وعلى  الف 
املقررة على ال�سيارة من تاريخ:2016/7/6 - ثانيا:الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )9390( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9%  �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على ال يتجاوز ا�سل 
املبلغ املق�سي به والزنته املنا�سب من امل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1940  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- احمد جا�سم عبيد العبدويل 2- مبارك حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة 
الكندي 3-موزة حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 4- خليفة حممد خليفة الكندي - ب�سفته 
من ورثة حممد خليفة الكندي 5- ح�سن حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 6- احمد حممد 
خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 7- عبداهلل حممد خليفة الكندي - ب�سفته من ورثة حممد 
عبدالقادر  �سالح  كوثر   -9 الكندي  ورث��ة حممد خليفة  ب�سفته من   - الكندي  عفراء حممد خليفة   -8 الكندي  خليفة 
با�سنفر ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي 10- �سالمة خلفان �سعيد القمزي ب�سفته من ورثة حممد خليفة الكندي  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/حمده احمد خمي�س القبي�سي - ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها وكيلة عن هميان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطرو�سي  بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل  القبي�سي  الغيث  خ��ادم  هامل  حممد 
ومو�سوعها املطالبة بانقا�س ثمن ال�سراء املتفق عليه مبقدار العيب يف جهاز التكييف املركزي بح�سب عر�س �سعر الوكيل 
املعتمد وقدره )170000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق 2017/8/8 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى مت تعديل يف الطلبات  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون االقت�صادي مع �صفارة جمهورية اأوزبك�صتان

مليار درهم اإجمايل النفقات على  8.92
 اجلهات احلكومية خالل الربع االأول من 2017

الفطيم دي �صي للطريان ت�صيف طائرة ت�صالنجر اإىل اأ�صطولها

ناق�س حماور ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�سراء

اجتماع تن�صيقي بني وزارتي تطوير البنية التحتية والتغري املناخي
-املن�سوري: م�ساريع البنية التحتية مثال يحتذى عامليا بف�سل دعم القيادة للمنظومة التنموية

االحتاد للطريان ت�صغل طائرة بوينغ 787 خلدمة رحالتها املتجهة ملطار اإنت�صون يف �صيئول

•• عجمان ـ الفجر 

تعزيز  �سبل  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
وزي�����ادة ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي م��ع ���س��ف��ارة جمهورية 
تعزيز  على  عجمان  غ��رف��ة  �سمن  وذل���ك  اأوزبك�ستان 
ت��ع��اون��ه��ا اخل����ارج����ي م���ع ك���اف���ة ال������دول ومب����ا يعك�س 
اع�ساء  ا�ستثمارات  ويعزز  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 

الغرفة و�سراكاتهم.
ح�سر اللقاء امل�سرتك يف مقر الغرفة �سعادة عبداهلل 
ل��ق��ط��اع خدمات  التنفيذي  – امل��دي��ر  امل���رزوق���ي  ع��م��ر 
ت�����س��ج��ي��ل ال��ع�����س��وي��ة وامل���ع���ام���الت ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان و 
ب�سفارة  التجاري  القن�سل  ارقا�سف  اقبليجون  �سعادة 

جمهورية اأوزبك�ستان يف ابوظبي.
ويف بداية اللقاء رحب املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
على  واك��د  باحل�سور  وامل��ع��ام��الت،  الع�سوية  ت�سجيل 
عمق العالقات بني البلدين م�سريا اإىل اهمية اللقاء 
ب��ني عجمان  ات�����س��ال م��ب��ا���س��رة  ق��ن��وات  ف��ت��ح  ودوره يف 
امل�����س��ارك��ة يف املعار�س  وازوب��ك�����س��ت��ان، وب��ح��ث ام��ك��ان��ي��ة 
املتنوعة التي ُتنظم يف كال من عجمان واوزبك�ستان مبا 

يفتح اآفاق ا�ستثمارية تخدم رجال اعمال وم�ستثمري 
الطرفني وتزيد من تبادل خرباتهم.

اإم�����ارة ع��ج��م��ان مت��ت��ل��ك مقومات  امل���رزوق���ي ان  واك����د 
اقت�سادية متنوعة وفر�س ا�ستثمارية م�سجعة ل�سيما 
يف ظل تكاتف كافة اجلهات املعنية يف الإمارة بتوجيهات 
وتوفري  العقبات  كافة  وتذليل  الر�سيدة  القيادة  من 
القت�سادي  بالقطاع  ت��دف��ع  ج��اذب��ة  اقت�سادية  بيئة 

ب�سكل م�ستدام.
من جانب اآخر ا�ستعر�س اقبليجون ارقا�سف القن�سل 
التجاري، اأهم املقومات والت�سهيالت القت�سادية التي 
تتميز بها جمهورية اوزبك�ستان مو�سحا اهم الفر�س 
القت�سادية يف جمهورية اوزبك�ستان واهم القطاعات 

وعلى راأ�سها قطاعي الزراعة وال�سناعة.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س ع����ددا م���ن اأه����م امل��ع��ار���س امل��ق��ب��ل��ة يف 
وال�سناعية  وال��زراع��ي��ة  ال�سياحية  امل��ج��الت  خمتلف 
واحل�����س��ور يف  للم�ساركة  ال���دع���وة  م��وج��ه��ا  وغ���ريه���ا، 
اعمال  رجال  مبا�سرة بني  قنوات  وفتح  املعار�س  تلك 

عجمان واأوزبك�ستان من خالل امل�ساركة.
هذا واكد اللقاء على �سرورة تنفيذ عدد من اللقاءات 

واملقومات  الفر�س  باأهم  للتعريف  م�ستقبال  الثنائية 
بح�سور اأكرب عدد من رجال العمال وامل�ستثمرين.

ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ق���دم ع���ب���داهلل ع��م��ر امل���رزوق���ي درع 

تذكاري اإىل اقبليجون ارقا�سف، م�سيدا باأهمية اللقاء 
عجمان  ام��ارة  بني  اقت�سادي  تعاون  من  �سيتبعه  وما 

وجمهورية اوزبك�ستان.

•• اأبوظبي-وام:

بلغت النفقات الفعلية للجهات الحتادية 
الأول  الربع  خ��الل  دره��م  مليار   8.92
و�سلت  تنفيذ  بن�سبة   2017 العام  من 
اىل %100 وذلك بح�سب تقرير الأداء 
املايل لتنفيذ امليزانية ال�سادر عن وزارة 
امل��ال��ي��ة .وو���س��ل��ت ق��ي��م��ة ال��ن��ف��ق��ات على 
نحو  العامة  العمومية  اخل��دم��ات  قطاع 

ن�سبته  ما  ،ت�سكل  دره��م  مليار   3.207
%35.96 من اجمايل النفقات خالل 
الربع الأول من العام اجلاري فيما بلغت 
العام  النظام  قطاع  على  النفقات  قيمة 
و�سوؤون ال�سالمة العامة 2.384 مليار 

. درهم وبن�سبة 26.73% 
ا�ستحواذ  فقد  املعطيات  ه��ذه  ومب��وج��ب 
من   62.7% ن��ح��و  ع��ل��ى  ال���ق���ط���اع���ان 
ال��ن��ف��ق��ات يف م���ا و���س��ل��ت ن�سبة  اج���م���ايل 

 14.5% التعليم  قطاع  على  النفقات 
دره��م ثم قطاع  1.293 مليار  وب��واق��ع 
وبقيمة   8.94% ب��ن�����س��ب��ة  ال�������س���ح���ة 
واحلماية  تقريبا  دره���م  م��ل��ي��ون   797
 752 ب��ق��ي��م��ة   8.43% الج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ل��ي��ون دره���م .ام���ا قيمة ال��ن��ف��ق��ات على 
بلغت  فقد  القت�سادية  ال�����س��وؤون  ق��ط��اع 
 2.9% وب��ن�����س��ب��ة  دره����م  م��ل��ي��ون   258
مع نهاية الربع الول من العام يف حني 

ق��ط��اع ال����س���ك���ان ومرافق  ع��ل��ى  و���س��ل��ت 
وبن�سبة  دره������م  م���ل���ي���ون   78 امل��ج��ت��م��ع 
دره��م على  53 مليون  %0.87 ونحو 
 0.59% وبن�سبة  البيئة  حماية  قطاع 
42 مليون دره��م على قطاع الرتفيه  و 
والثقافة والدين وبن�سبة %0.47 من 
املالية  وزارة  النفقات .وحتر�س  اجمايل 
التحليلية  املالية  البيانات  توفري  على 
اأف�سل  وف���ق  الحت���ادي���ة  اجل���ه���ات  لأداء 

من  انطالقاً  وذل��ك  العاملية،  املمار�سات 
التزامها بتحقيق اأعلى معايري ال�سفافية، 
50من  وامل��ادة   9 امل��ادة  لأحكام  وا�ستناداً 
امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م 8 ل�سنة 
امليزانية  اإع���داد  ق��واع��د  ب�ساأن  2011م 
والقواعد  اخل��ت��ام��ي  واحل�����س��اب  ال��ع��ام��ة 
وحت�سيل  ال��ن��ف��ق��ات  ل�����س��رف  امل��ن��ظ��م��ة 
الإيرادات ورفع التقارير الدورية ملجل�س 

الوزراء حول تنفيذ امليزانية. 

•• دبي-الفجر: 

للطريان،  ���س��ي  دي  الفطيم  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل�سروع امل�سرتك الذي يجمع بني �سركة دي 
اأملانيا  م��ن  تتخذ  التي  ج��روب  اأفيي�سن  �سي 
تو�سيع  ع��ن  الفطيم،  وجمموعة  لها  م��ق��راً 
اأ���س��ط��ول ال��ط��ائ��رات ال��ذي ت��دي��ره املجموعة 
مع اإ�سافة طائرة من طراز ت�سالنجر 605. 
الطائرات  ع��دد  زي���ادة  اإىل  ذل��ك  و�سيف�سي 
6 طائرات:  اإىل  ال�����س��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  امل����دارة 

وثالث  جلوبال،  ط��راز  من  طائرتني  ت�سمل 
طائرات من طراز ت�سالنجر، وطائرة واحدة 

.  7X من طراز فالكون
ومبوجب عقد الإدارة، �ستقوم �سركة الفطيم 
ب��اق��ة متكاملة  ب��ت��ق��دمي  ل��ل��ط��ريان  ���س��ي  دي 
م���ن اخل���دم���ات ان��ط��الق��اً م���ن م��ن�����س��اأت��ه��ا يف 
ال��دويل مبا يف ذلك قاعدة  اآل مكتوم  مطار 
وال�����س��ي��ان��ة، وحظرية  ال��ث��اب��ت��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ت�سمن  التي  واخل��دم��ات  للطائرات،  مكيفة 

ا�ستمرارية �سالحية الطائرات للطريان.

وبهذه املنا�سبة، قال هوجلر اأو�سثيمري، املدير 
التنفيذي ل�سركة الفطيم دي �سي للطريان: 
امل�سافات  اأق�����س��ر  ال��ف��اخ��رة  من�ساأتنا  “توفر 
املمكنة بني اأماكن توقف �سيارات الليموزين 
الفارهة واأدراج ال�سعود اإىل الطائرات، ف�ساًل 
اخل�سو�سية  م�����س��ت��وي��ات  اأرق�����ى  اإت���اح���ة  ع���ن 
وال�سالمة التي حتظى باإ�سادة وا�سعة واإقبال 
كبري من جانب العمالء وامل�سغلني على حد 
من�ساأة  باعتبارها  اأو�سثيمري:  �سواء.واأ�ساف 
الطريان املتكاملة الأوىل والوحيدة املكّر�سة 

اآل مكتوم  م��ط��ار  الأع���م���ال يف  رج����ال  ل��ف��ئ��ة 
ال��ت��ي تقدمها  ���س��ه��دت اخل���دم���ات  ال������دويل، 
اهتماماً  للطريان  �سي  دي  الفطيم  �سركة 
ي�سعون  الذين  العمالء  جانب  من  متنامياً 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات��ه��ا ال��وا���س��ع��ة لإدارة 
اأم  التجاري  امل�ستوى  على  ���س��واء  طائراتهم 

لناحية ت�سغيل الطائرات اخلا�سة. 
ويربهن عقد اإدارة طائرة ت�سالنجر اجلديدة 
على خرباتنا الوا�سعة وقدراتنا املتميزة على 
يف  واجل���ودة  ال�سالمة  معايري  اأرق���ى  تقدمي 

اخلدمة اإىل عمالئنا من كبار ال�سخ�سيات. 
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة حالياً 
ع��ل��ى ت��و���س��ع��ة م���راف���ق ال�����س��ي��ان��ة واأم���اك���ن 
رك��ن ال��ط��ي��ارات م��ن خ��الل اإ���س��اف��ة حظرية 
مربع،  مرت   6800 م�ساحتها  تبلغ  جديدة 
حظائر  �سعة  م�ساعفة  اإىل  �ستف�سي  والتي 
الإجمالية  امل�ساحة  ت�سل  بحيث  ال��ط��ريان؛ 
مربع،  مرت   24،000 اإىل  ال��ربي  للجانب 
امل��خ�����س�����س��ة لوقوف  اخل���ارج���ي���ة  وامل�����س��اح��ة 

الطائرات اإىل 13،000 مرت مربع. 

•• دبي-الفجر:

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزرات������ي  ع��ق��دت 
تن�سيقيا  اجتماعا  والبيئة  املناخي  والتغري 
ا�سرتاتيجية  حم���اور  مناق�سة  خ��الل��ه  مت 
اأطلقها  التي  اخل�سراء  للتنمية  الإم���ارات 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، “ حتت �سعار 

اقت��ساد اخ��سر لت�نمية م�س�تدامة«.
�سعادة  ت���راأ����س���ه  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
املهند�س ح�سن جمعة املن�سوري وكيل وزارة 
املهند�سة  و�سعادة  التحتية،  البنية  تطوير 
عائ�سة املدفع وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع 
ال�سكان والتخطيط احل�سري، من جانب 
املهند�سة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة 
مرمي عبدالكرمي مدير ادارة تنفيذ املباين 
التطوير  ادارة  م���دي���ر  ال���ع���ري  وم�����رمي   ،
املوؤ�س�سي ، واملهند�سة اأمل جا�سم نائب مدير 
النعيمي  وفاطمة   ، الفنية  الدرا�سات  ادارة 
 ، وامل�ستقبل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ق�سم  رئ��ي�����س 
وهيفاء جا�سم رئي�س ق�سم التميز املوؤ�س�سي، 

فيما ح�سره من جانب وزارة التغري املناخي 
مدير  العبدويل  عائ�سة  املهند�سة  والبيئة 
اإدارة التنمية اخل�سراء، واملهند�سة فاطمة 
اخل�سراء،  التنمية  ق�سم  رئي�س  احلب�سي 

ومريه ال�سعمي باحث بيئي.
تطوير  وزارة  وكيل  �سعادة  اأك��د  جهته  م��ن 
على  ال���وزارة  حر�س  على  التحتية،  البنية 
�سركائها  م��ع خم��ت��ل��ف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
الجندة  اأه��داف  لتحقيق  ال�سرتاتيجيني 
للتنمية  الم���ارات  وا�سرتاتيجية  الوطنية 
اخل�سراء، الأمر الذي يدعم توجه الدولة 
ل��ت��ك��ون اأح�����د ال������رواد ال��ع��امل��ي��ني يف جمال 
بيئة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  اخل�����س��راء،  التنمية 

دولة الإمارات كبيئة م�ستدامة.
ولفت اإىل اأن م�ساريع البنية التحتية التي 
باعتبارها  ال�����وزارة  تنفيذها  ع��ل��ى  ت�����س��رف 
الذراع التنفيذي للحكومة الحتادية باتت 
دعم  بف�سل  وذل��ك  عامليا  به  مثال يحتذى 
للمنظومة  ال���دول���ة  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الجتماعية  حم��اوره��ا  بجميع  التنموية 
والق��ت�����س��ادي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة م��دع��وم��ة بتبني 
اخل�سراء  الأب����ن����ي����ة  م���ن���ظ���وم���ة  ال����������وزارة 

امل�ستدامة والطاقة املتجددة والتي بدورها 
للو�سول  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��م��ك��ن��ات  اأح����د  ت��ع��د 

للهدف الأ�سمى يف العام 2021.
ع��ل��ى مواكبة  ال�����وزارة  اإىل ح��ر���س  واأ����س���ار 

خا�سة  للدولة  ال�سرتاتيجية  التوجهات 
والبنية  الق���ت�������س���اد  ب���دع���م  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
التحتية اخل�سراء لتطوير كفاءة م�ساريع 
وا�ستقطاب  الإم���ارات���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

ال���ع���ق���ول وت��ط��ب��ي��ق اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات يف 
خمتلف املجالت، لفتا اإىل اأن الوزارة تبنت 
نظام تقييم داخلي لتطبيقات ال�ستدامة يف 

جمالت البنية التحتية مل�ساريعها.

•• ابوظبي-الفجر:

ت�سغيل طائرتها  ب��داأت الحت��اد للطريان يف 
رحلتها  خل���دم���ة   9-787 ب���وي���ن���غ  ط������راز 
اليومية املنتظمة بني اأبوظبي، عا�سمة دولة 
الإمارات العربية املتحدة، و�سيئول، عا�سمة 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة. وح��ّط��ت ال��ط��ائ��رة �سباح 
يف  املتطور  ال���دويل  اإنت�سون  مطار  يف  ام�س 

�سيئول.

وحت�����ل ال���ط���ائ���رة اجل����دي����دة ب���وي���ن���غ 787 
امل��رت��ب��ة وف��ق ن��ظ��ام الدرجتني،  درمي��الي��ر، 
 600-A340 اآي��رب��ا���س  ال��ط��ائ��رة  حم��ل 
ال�سابق،  يف  الوجهة  ه��ذه  تخدم  كانت  التي 
وت�����س��م م��ق�����س��ورات الحت����اد ل��ل��ط��ريان من 
اجل���ي���ل ال����ت����ايل ل����درج����ة رج������ال الأع����م����ال 
والدرجة ال�سياحية، وتت�سمن 299 مقعداً 
ت�سمل 28 “ا�ستوديو درجة رجال الأعمال” 

و271 مقعداً ذكياً يف الدرجة ال�سياحية.  

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق����ال حم��م��د عبداهلل 
البلوكي، النائب التنفيذي للرئي�س لل�سوؤون 
كانت  لطاملاً  للطريان:  ب��الحت��اد  التجارية 
للغاية   ورائجة  ناجحة  �سيئول وجهة  وجهة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���الحت���اد ل���ل���ط���ريان، وذل����ك منذ 
ونقرتب   ،2010 دي�����س��م��رب  يف  اإط���الق���ه���ا 
عرب  مليون  رق��م  امل�سافر  نقل  نحو  ب�سرعة 

هذه اخلدمة.
الأعمال  م�سافري  اأع���داد  �سهدت  واأ���س��اف: 
والرتفيه املتجهني اإىل كوريا اجلنوبية من 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  اأب��وظ��ب��ي 
مبادرات  و�سمحت  ث��اب��ت��ة.  زي���ادة  وبالعك�س 
لتطوير  ال���ه���ادف���ة  الإم����ارات����ي����ة  احل���ك���وم���ة 
ال��ع��الق��ات، ال��ق��وي��ة ب��ال��ف��ع��ل، ب��ني الدولتني 
لكثري من ال�سركات الكورية يف العمل بنجاح 
الأمر  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
اأ�سهم يف جناح خدمة رحالت الحتاد  الذي 
وعالوة  �سيئول.  يف  اإنت�سون  ملطار  للطريان 
على ذلك، يقوم كثري من العمالء على هذه 
ال��وج��ه��ة ب��ال��ع��ب��ور م��ن خ���الل اأب��وظ��ب��ي اإىل 
الحتاد  وجهات  �سبكة  على  رئي�سية  وجهات 
وال�سرق  اأوروب��������ا  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ل���ل���ط���ريان 

الأو�سط واإفريقيا.
 787 ط��ائ��رات  من  املزيد  اإ�سافة  واأ�سهمت 
ترقية  يف  طائراتنا  اأ�سطول  اإىل  درميالير 
خدمة رحالتنا اإىل �سيئول، وبالتايل اأ�سبح 
ال�سفر  بتجربة  ال�ستمتاع  عمالئنا  باإمكان 
الفريدة التي توفرها الحتاد للطريان على 
منت تلك الطائرة املده�سة و�سمان احلفاظ 
املبتكرة  الت�ساميم  مع  تناف�سية  ميزة  على 

ملق�سوراتها ومقاعدها.
وت��ت��م��ي��ز ط���ائ���رات الحت����اد ل��ل��ط��ريان طراز 
 16 عددها  البالغ  درميالير   787 بوينغ 
ومنتجاتها  مق�سوراتها  بت�ساميم  ط��ائ��رة 
تكّملها  اجل����وائ����ز،  ع��ل��ى  احل���ائ���زة  امل��ب��ت��ك��رة 
ال�سيافة  وح�������س���ن  اخل����دم����ة  م�������س���ت���وي���ات 
ال�سركة.  بها  ا�ستهرت  لطاملا  التي  العالية 
بخدمة  �سيئول  اإىل  ال��رح��الت  تتمتع  ك��م��ا 
مديري الأطعمة وامل�سروبات يف درجة رجال 
الأعمال و”املربية يف الأجواء” املعتمدة من 
الرعاية  م��ن  م��زي��د  لتوفري  ن��ورلن��د،  كلية 
ب�سحبة  امل�����س��اف��رة  ل��ل��ع��ائ��الت  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

اأطفال. 
وتوفر جميع مقاعد “ا�ستوديو درجة رجال 

اإىل  امل��ب��ا���س��ر  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  الأعمال” 
املمرات، وتتميز باإمكانية التحول اإىل �سرير 
كامل بطول 80.5 بو�سة، وزيادة يف امل�ساحة 
ال�سخ�سية تبلغ 20 يف املائة. وتتمتع املقاعد 
الفخمة  ف�����راو  ب���ول���رتون���ا  ب��ج��ل��ود  امل��ن��ج��دة 
التحكم  ونظام  املقعد  يف  التدليك  بخا�سية 
ال�سيوف  ي�ساعد  ال��ذي  امل�ساند  يف  الهوائي 

على تعديل �سالبة وراحة مقاعدهم. 
ويحتوي كل مقعد يف درج��ة رج��ال الأعمال 
على �سا�سة عر�س تعمل باللم�س مقا�س 18 

بو�س��ة مع �سماعات اإلغاء ال�سو�ساء. 
وميكن لل�سيوف كذلك ال�ستمتاع بخدمات 
وا�ستخدام  امل���ت���ح���رك  ال���ه���ات���ف  ات�������س���الت 
الطائرة  م���نت  ع��ل��ى  ال��ال���س��ل��ك��ي  الإن���رتن���ت 
ل�����س��ب��ع قنوات  امل���ب���ا����س���ر  ال���ب���ث  وم�������س���اه���دة 

ف�سائية.
ويف الدرجة ال�سياحية، توفر املقاعد الذكية 
راحًة معززة بف�سل م�سند الراأ�س اجلانبي يف 

كل مقعد ودعامة الظهر القابلة للتعديل،
 وي�سل عر�س املقعد اإىل 19 بو�سة تقريباً 
كل  يف  بو�سة   11.1 مقا�س  عر�س  و�سا�سة 

مقعد. 

منو التبادل التجاري بني الربازيل والدول 
العربية خالل الن�صف االأول من العام احلايل 

•• دبى- وام: 

التجاري بني  التبادل  اأن عالقات  العربية الربازيلية  التجارية  الغرفة  اأعلنت 
ب��ارزا خالل الن�سف الأول من العام  الربازيل وال��دول العربية �سهدت تطورا 
اجلاري حيث حافظ معدل الت�سدير اليومي من الربازيل اإىل الدول العربية 

على وترية منوه املتزايدة خالل هذه الفرتة.
واأو�سحت الغرفة فى تقرير لها اأن احل�سة ال�سوقية لل�سادرات الربازيلية يف 
املنطقة العربية حققت ارتفاعا ملحوظا خالل الن�سف الأول من عام 2017 
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي حيث و�سلت ن�سبتها اإىل 15.4 يف املئة 
.واأ�سارت الغرفة اإىل اأن ال�سادرات �سملت كال من ال�سكر واحلديد اخلام وحلوم 
املعدنية  وهياكلها  وحمركاتها  وال�سيارات  الريا�سية  ال�سيد  ومعدات  الأبقار 
الكرمية  و�سبه  الكرمية  والأح��ج��ار  القهوة  وال��دواج��ن وحبوب  ال�سويا  وف��ول 
لهذه  امل�ستوردة  ال��دول  ك��ربى  قائمة  اأن  اإىل  الزهر.منوهة  احلديد  واأنابيب 
الب�سائع ت�سمنت كال من اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإم��ارات العربية 

املتحدة واجلزائر وم�سر و�سلطنة عمان ومملكة البحرين.
وقال الدكتور مي�سيل حلبي الأمني العام والرئي�س التنفيذي للغرفة التجارية 
الدول  اإىل  الربازيلية  لل�سادرات  امل�سبوق  غري  الأداء  اإن  الربازيلية  العربية 
عالقات  وه��ي  اجلانبني  بني  التجارية  العالقات  ملتانة  نتيجة  ياأتي  العربية 
املقبلة يف ظ��ل حر�س  ال�����س��ن��وات  وال��ن��م��و خ���الل  ال��ت��ط��ور  م��ن  مل��زي��د  مر�سحة 
باملنفعة  تعود عليهما  التي  املثمرة  التجارية  �سراكتهما  الطرفني على توطيد 
املئة  يف   27 بن�سبة  العربية  ال��دول  من  الربازيلية  ال���واردات  .ومن��ت  املتبادلة 
دولر  مليار   3.4 اإىل  دولر  مليار   2.7 م��ن  مرتفعة  نف�سها  ال��ف��رتة  خ��الل 
البوتا�سيوم  وكلوريد  واليوريا  اخل��ام  النفط  امل�ستوردة  املنتجات  اأب��رز  و�سملت 
احلديد  ومنتجات  احل�سرية  واملبيدات  البال�ستيكية  والبوليمرات  والأ�سمدة 

�سبه امل�سنعة واأجزاء الطائرات و�سبائك الأملنيوم والأقم�سة غري املن�سوجة.

ارتفاع �صافى دخل "تكافل االمارات" اىل 
العام  االأول من  للن�صف  مليون درهم   53.4

•• دبي-وام:

ارتفع �سايف دخل �سركة تكافل المارات خالل الن�سف الأول من عام 2017 
بن�سبة 80 % لي�سل اىل 53.4 مليون درهم مقارنة ب 29.6 مليون درهم 
خالل  املكت�سبة  امل�ساهمات  2016.وارتفعت  ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 
الن�سف الأول من عام 2017 بن�سبة %31 لت�سل اىل 311.8 مليون درهم 
مقارنة ب 237.8 مليون خالل الن�سف الأول من عام 2016 وذلك نتيجة 
ل�ستثمار ال�سركة امل�ستمر يف التحول الرقمي ملنتجاتها التكافلية على احلياة 
ما   2017 لعام  الثاين  الربع  نهاية  مع  الأ���س��ول  اجمايل  بلغ  وال�سحة.كما 
قيمته 885 مليون درهم بزيادة قدرها %12 من اجمايل الأ�سول مع نهاية 
عام 2016 فيما �سجلت ال�سركة اأرباحا �سافية مبقدار 900 األف درهم للربع 
الثاين من العام اجلاري نتيجة ل�ستثمار ال�سركة امل�ستمر مبنتجاتها التكافلية 
على احلياة وال�سحة اىل جانب ا�ستثمارها يف التحول الرقمي ملنتجاتها والذي 

يعترب عن�سرا اأ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجية منو ال�سركة.

اقت�صادية دبي تدعو جتار املوا�صي اإىل 
عدم املبالغة يف اأ�صعار االأ�صاحي

•• دبي -وام:

خالل  دب��ي  اقت�سادية  يف  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  طالب 
الجتماع مع جمموعة جتار املوا�سي التاأكد من التزامهم بتوفري العدد الكايف 
وجوب  مع  املبارك  الأ�سحى  عيد  ل�ستقبال  التجهيزات  خالل  الأ�ساحي  من 
و�سع قائمة باأ�سعار املوا�سي يف مكان وا�سح للم�ستهلكني لتفادي املخالفات.تاأتي 
هذه املبادرة يف اإطار �سعي اقت�سادية دبي اإىل عدم ا�ستغالل زيادة الإقبال من 
قبل امل�سحني يف �سالح رفع الأ�سعار وتعزيز دور القطاع بالرقابة على ال�سركات 
واملوؤ�س�سات التجارية متا�سيا مع املكانة وال�سمعة التجارية والعاملية التي تتمتع 

بها اإمارة دبي.
اإىل  التجار  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة  قطاع  يف  امل�����س��وؤول��ون  ودع��ا 
البتعاد عن الغ�س التجاري واإظهار العيوب اخللقية واملر�سية يف اأغنامهم قبل 
البيع منعا لغ�س امل�سحني وحتى تكون الأ�ساحي م�ستوفية ومطابقة لل�سروط 
ال�سرعية.. ويف نف�س الوقت يدعو القطاع امل�سحني للبحث عن الأ�سحية الأقل 
�سعرا وخا�سة امل�ستوردة لأن �سراء الأ�ساحي ذات الرتبية املحلية يكون �سعرها 
مرتفع بع�س ال�سيء والبحث عن بدائل اأخرى اأقل �سعرا.وقال اأحمد العو�سي 
امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  يف  التجارية  الرقابة  اإدارة  مدير 
باقت�سادية دبي اإن قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يهدف اإىل طرح 
احلمالت واملبادرة الهادفة اإىل تعزيز العالقة بني امل�ستهلك والتاجر واإ�سفاء 
ال�سفافية يف تعامالت البيع بعيدا عن عمليات اللب�س والغ�س التجاري التي قد 

يقع فيها امل�ستهلك.
واأكد العو�سي اأن الزيارة اأظهرت تعاون والتزام معظم التجار بو�سع الأ�سعار 
اأو لئحة ت�سم كل املنتجات اإىل قيمتها ال�سوقية حيث ت�سهم  بقوائم الأ�سعار 

هذه اخلطوة يف رفع م�ستوى وعي التجار يف اإمارة دبي.
�سواء  الالزمة  الإج���راءات  تتهاون يف فر�س  دبي لن  اقت�سادية  اأن  و�سدد على 
كان ذلك فر�س غرامات مالية وخمالفات على املن�ساآت والتجار غري امللتزمني.

م�سريا اإىل اأن الأيام املقبلة �ست�سهد تنظيم جمموعة من الزيارات اخلا�سة اإىل 
عدد من الأ�سواق املحددة لتعريف التجار والبائعني يف تلك الأ�سواق ب�سرورة 
و�سع قوائم تو�سح اأ�سعار املنتجات ف�سال عن توجيه الن�سائح والإر�سادات حول 
اأهمية اللتزام بقوانني اقت�سادية دبي ل�سمان معرفة امل�ستهلك بقيمة ال�سلع 
وجود  ع��دم  و�سمان  البيع  عملية  يف  جت���اوزات  اأي  ح��دوث  ومنع  ال�ستهالكية 
تباين يف بيع املنتجات باأ�سعار متفاوتة.ولفت اإىل اأن اقت�سادية دبي تعمل على 
تعزيز روح ال�سفافية وامل�سداقية يف التعامل بني امل�ستهلك والتاجر يف اإمارة دبي 
خ�سو�سا خالل العيد املبارك الذي ترتفع فيه عمليات ال�سراء ب�سكل وا�سح وقد 
اأظهر ح�سن جتاوب التجار وتعهدهم تفاوؤل اإيجابية نحو تقليل عدد ال�سكاوى 
اأي  الإب��الغ عن  امل�ستهلكني على �سرورة  العو�سي  الأ�سعار.ودعا  املتعلقة برفع 
عملية تالعب اأو رفع يف الأ�سعار من خالل التوا�سل على الأرقام املنت�سرة على 
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املال والأعمال
خدمة تقدمي البيان اجلمركي ت�ستحوذ على 80.6 % منها

جمارك دبي تنجز 4.5 ماليني معاملة جمركية بنمو 4.5 % يف 6 اأ�صهر

وفدا من مركز ال�صارقة للتحكيم  دبي" ت�صتقبل  "اقت�صادية 
التجاري لتبادل اخلربات يف جمال احلوكمة

•• دبي-الفجر:

اأكد �سلطان اأحمد بن �سليم رئي�س جمل�س 
الإدارة الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ 
املوانئ  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة،  دب����ي 
حمورية  اأن  احل���رة،  واملنطقة  واجل��م��ارك 
اجلمركية  واخل����دم����ات  ال���ت���ج���اري���ة  دب����ي 
عززت  لعمالئها  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
التي  املعامالت اجلمركية  زي��ادة عدد  من 
اأجن��زت��ه��ا ج��م��ارك دب��ي وال��ت��ي بلغت 4.5 
 %  4.5 بن�سبة  لتنمو  معاملة  م��الي��ني 
 2017 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 
4.3 ماليني معاملة  اجلاري مقارنة مع 
ل��ل��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وذلك 
التجارة  م���ع���دلت  ت���ب���اط���وؤ  م���ن  ب���ال���رغ���م 
ق��وي��اً على  العاملية،  وه��و م��ا يعد م��وؤ���س��راً 
منو  اإيجابي لقت�ساد دبي، م�سرياً اإىل اأن 
ج��م��ارك دب��ي تعمل وف��ق روؤي���ة م�ستقبلية 
���س��ام��ل��ة ت��ت��واك��ب م���ع ت��وج��ي��ه��ات �ساحب 
اآل مكتوم،  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�����دول�����ة، رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب رئ���ي�������س 
بتنويع  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م  ال������وزراء، 
التجارة  وتعزيز  الوطني،  القت�ساد  بنية 

اخلارجية لالإمارات. 
وا�ستحوذت خدمة تقدمي البيان اجلمركي 
3.6 ماليني معاملة جمركية،  على نحو 
عدد  اإج����م����ايل  % م���ن   80.6 ب��ن�����س��ب��ة  
البيانات اجلمركية وخدمة تقدمي مطالبة 
على 458 األف معاملة، بن�سبة 10.2% 
فيما بلغ عدد املعامالت اجلمركية حلجز 

 139 اجلمركي  التفتي�س  لإج��راء  موعد 
وخلدمة   3.11% بن�سبة  معاملة،  األ��ف 
معاملة،  األ����ف   53.4 الأع���م���ال  ت�سجيل 

 .% بن�سبة 1.1 
و�سملت املعامالت اجلمركية التي تقدمها 
جمارك دبي لعمالئها 19 خدمة رئي�سية، 
من خالل 23 مركزاً جمركياً برياً وبحرياً 
دب��ي، ومت  اإم��ارة  اأنحاء  منت�سرة يف  وجوياً 
6 قنوات منها  اإجن��از هذه املعامالت عرب 
دبي التجارية، وقناة الأعمال الإلكرتونية 
للدائرة،  الإل����ك����رتوين  وامل���وق���ع   ،B2G

وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية.

ابتكار خدمات ذكية
وقال �سلطان بن �سليم : نعمل يف موؤ�س�سة 
احل���رة على  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ 

ال���ري���ادي يف فعالية  ال���دول���ة  دع���م م��وق��ع 
ه���ي���ئ���ات اجل�����م�����ارك ع����رب ����س���رع���ة اإجن�����از 
عمليات  وت�سهيل  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
ال���ت���ج���ارة امل�������س���روع���ة ح��ي��ث ت��ن��ج��ز دائ����رة 
جمارك دبي نحو 9 ماليني معاملة، واإذا 
تنجزها جهات  التي  املعامالت  لها  اأ�سفنا 
اإىل  يرتفع  ال��ع��دد  ف��اإن  الأخ���رى  املوؤ�س�سة 
 1.5 مبعدل  �سنوياً،  معاملة  مليون   18
مليون معاملة �سهريا، اأي مبعدل 50 األف 
معاملة يومياً، ومل نكن ن�ستطيع التعامل 
م���ع ه���ذا ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م���ن امل��ع��ام��الت يف 
ذكية جديدة  ابتكار خدمات  دون  املوؤ�س�سة 
ت�����س��اه��م يف ���س��رع��ة ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات من 
اإجنازها  وك��ف��اءة  و�سرعة  املتعاملني  قبل 
من قبل املوؤ�س�سة، ويف هذا ال�سياق اأطلقت 
امل�سغل  ب��رن��ام��ج   ، م���وؤخ���راً  دب���ي  ج���م���ارك 
الهيئة  مع  بالتعاون  املعتمد   القت�سادي 
واحدة  بذلك  لتكون  للجمارك  الحتادية 
على  ال�����س��ب��اق��ة  اجل��م��رك��ي��ة  الإدارات  م���ن 
التي تعتمد هذا  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى 
الربنامج العاملي، مبا يعزز من ا�ستقطاب 
امل��زي��د م��ن ال�����س��رك��ات ال��راغ��ب��ة يف اإطالق 
ويتوقع  الإم����ارات  م��ن  التجارية  اأعمالها 
اجلمركية  امل��ع��ام��الت  ع���دد  ت�����س��ت��ح��وذ  اأن 
ال��ت��ي ���س��ت��ت��م ع���ن ط��ري��ق ال���ربن���ام���ج على 
املعامالت  عدد  اإجمايل  %50 من  ن�سبة 
اجلمركية بحلول عام 2020، كما  د�سنت 
“من�سة  املا�سي  العام  خالل  دبي  جمارك 
تخف�س  وال��ت��ي  الذكية”  العمل  م�ساحة 
�سنوياً  دره���م  م��ل��ي��ون   68 ب��واق��ع  الكلفة 

املوانئ  موؤ�س�سة  اأن  موؤكداً  ال�سركات،  على 
احل��رة حتر�س على  واملنطقة  واجل��م��ارك 
ل�سمان  ع��دي��دة  نوعية  م��ب��ادرات  اإط���الق 
اأ�سبقية دبي على دول العامل بع�سر �سنوات 
 ، X10 وف��ق��ا ل��ل��روؤي��ة ال��ط��م��وح��ة ل��دب��ي
بتطبيق دبي اليوم ما �ستطبقه دول العامل 

بعد 10 �سنوات. 
املوانئ واجلمارك  واأ�ساف رئي�س موؤ�س�سة 
تطبيقاتنا  ب��ف�����س��ل  احل�������رة:  وامل���ن���ط���ق���ة 
حالياً  العمالء  اأ�سبح  الذكية  اجلمركية 
ي���ن���ج���زون م��ع��ام��الت��ه��م اجل���م���رك���ي���ة من 
ال�ساعة،  م��دار  وعلى  ال��ع��امل  يف  مكان  اأي 
والطلبات  ال�ستف�سارات  تقدمي  وك��ذل��ك 
الذكاء  تقنية  ع��رب  عليها  ال���رد  يتم  ال��ت��ي 
“جواب”  خدمة  خ��الل  من  ال�سطناعي 
على  واملتعاملني  اجلمهور  م��ع  للتوا�سل 

طريق  عن  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
.»chatbot « املحادثة الفورية

ت�سهيالت جتارية
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح 
مدير جمارك دبي اأن الدائرة توىل اأهمية 
املتعاملني،   مع  ال�سراكة  لتعزيز  متزايدة 
و�سمان ح�سولهم على قيمة م�سافة من 
يف  وذل��ك  لتجارتهم  مق�سداً  دب��ي  اختيار 
اإطار حر�سها على القيام بدورها احليوي 
تقدمي  ع����رب  دب������ي،  اق���ت�������س���اد  ت���ع���زي���ز  يف 
ل�ستقطاب  التجارية  الت�سهيالت  اأف�سل 
الإم���ارة،  اإىل  التجارة  عمليات  م��ن  امل��زي��د 
كخط  مبهامها  القيام  على  حت��ر���س  كما 
املجتمع  و�سحة  اأم���ن  لتحقيق  اأول  دف���اع 
طاقتها  بكل  وت�سعى  املحلي،  والق��ت�����س��اد 
ي�سهم  مب���ا  الأدوار  و  امل���ه���ام  ه���ذه  ل��دع��م 
يف زي����ادة امل����ردود امل����ادي وحت��ق��ي��ق الرخاء 
مئوية  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  القادمة  لالأجيال 
اأن جمارك  اإىل  ، م�سريا  الإمارات2071 
دبي متكنت من حتقيق هذا النمو يف عدد 
الهتمام  ن��ت��ي��ج��ة  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
بتطوير قدرات مواردها الب�سرية وتطبيق 
العمل  يف  ال���ع���امل���ي���ة  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
حديثة  اأجهزة  ل�ستقطاب  اإىل  بالإ�سافة 
الدائرة  ط���ورت  كما  والتفتي�س  للفح�س 
ت��ل��ق��ي طلبات  ع��م��ل يف  واآل����ي����ات  اأن���ظ���م���ة 
وذلك  واجنازها،  معها  والتعامل  العمالء 
معر�س  ل�ستقبال  ا�ستعداداتها  اإط���ار  يف 

اك�سبو2020 . 

•• دبي-الفجر: 

وال��ت�����س��ري��ع��ات يف  احل��وك��م��ة  ق��ط��اع  ا�ستقبل 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي وف����داً م��ن م��رك��ز ال�سارقة 
اإطار  وذل���ك يف  ال���دويل  ال��ت��ج��اري  للتحكيم 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وال��ت��وا���س��ل م��ع اأ�سحاب 
امل�سلحة من القطاعات احلكومية، والطالع 
الت�سريعات  يف  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  ع��ل��ى 
واملعرفة  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  الق��ت�����س��ادي��ة، 
واجلوانب  احل��وك��م��ة  ق�����س��اي��ا  يخ�س  فيما 
ب���دوره من  ال��ذي يعزز  ب��ه، الأم���ر  املرتبطة 
ويرفع  اأداء احلوكمة يف اجلهات احلكومية 
والتناف�سية  امل�ستدامة  التنمية  من م�ستوى 

يف دولة الإمارات. 
للتحكيم  ال�������س���ارق���ة  م���رك���ز  وف�����د  ت����راأ�����س 
العجلة،  ���س��ال��ح  اأح���م���د  ال�����دويل  ال��ت��ج��اري 
م��دي��ر امل���رك���ز، وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ك��ل من 
يحيى طالب، نائب املدير التنفيذي لقطاع 
دبي؛  اقت�سادية  يف  والت�سريعات  احلوكمة 
الت�سريعات  اإدارة  مدير  الهاجري،  واأح��م��د 

والدرا�سات القانونية يف اقت�سادية دبي. 
وم���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد اأح��م��د ال��ع��ج��ل��ة بالدور 
الذي تقوم به اقت�سادية دبي متمثلة بقطاع 

للو�سول  ال�سعي  يف  والت�سريعات  احلوكمة 
القت�سادي،  ال��ت�����س��ري��ع  م��ع��اي��ري  لأف�����س��ل 
ال�����س��ارق��ة للتحكيم  ح��ر���س م��رك��ز  م���وؤك���داً 
ال���دويل ال��ت��ج��اري على ال��ت��وا���س��ل م��ع كافة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الخ��ت�����س��ا���س  ذات  اجل���ه���ات 
املحلي والحتادي لتعزيز معايري احلوكمة 

والت�سريعات املن�سو�س عليها.
وق���دم اأح��م��د ال��ه��اج��ري خ���الل ال��ل��ق��اء ملحة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ب����دور اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي يف جمال 
الت�سريعية  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  ت��ط��ب��ي��ق 
اخت�سا�سها،  �سمن  ال��واق��ع��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
والت�سريعات  احل��وك��م��ة  ق��ط��اع  دور  وك��ذل��ك 
يف اق����رتاح واع�����داد ال��ت�����س��ري��ع��ات م��ن حيث 
الن�سو�س  م�ساريع  و�سياغة  ودرا�سة  اإع��داد 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل���ق���رتح���ة من 
واجلهات  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة 
احلكومية الأخرى، اإىل جانب و�سع القوانني 
ملزاولة  امل��ن��ظ��م��ة  الق���ت�������س���ادي���ة  وال���ل���وائ���ح 
التنظيمية،  الإداري�����ة  وال���ق���رارات  الأع��م��ال 
والتي ت�ساهم يف النمو القت�سادي لالإمارة 

وذلك بعد اعتمادها من اجلهات املخت�سة.
وا�ستعر�س الهاجري دور القطاع واخلدمات 
وجمتمع  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الأعمال واأحدث اخلدمات الإلكرتونية وفق 
اأف�سل املعايري العاملية احلديثة، واملتمثلة يف 

اإعداد ومراجعة عقود التاأ�سي�س الإلكرتونية 
الرد  وكذلك  واملهنية،  التجارية  لل�سركات 

من  ال����واردة  القانونية  ال�ستف�سارات  على 
جمتمع الأعمال. 

نظم �سل�سلة من ور�س العمل حملت عنوان "الريادة والإبداع 360" 

برنامج جتار دبي يغر�ص مفاهيم ريادة االأعمال 
واالبتكار لدى رواد االأعمال ال�صباب 

•• دبي-الفجر:

الأعمال  ري��ادة  لن�سر ثقافة  اإط��ار جهوده  يف 
ال�سباب  م��ن  الأع���م���ال  رواد  ب��ني  والب��ت��ك��ار 
امل���واط���ن، اخ��ت��ت��م ب��رن��ام��ج جت���ار دب����ي، اأحد 
موؤخراً  دبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مبادرات 
عنوان  ح��م��ل��ت  ع��م��ل  ور�����س   5 م���ن  �سل�سلة 
املقر  يف  وذل���ك   ”360 والإب�����داع  “الريادة 

الرئي�سي غرفة دبي.
و�سارك يف هذه الور�س، الذي نظمه الربنامج 
بالتعاون مع املوؤ�س�سة الوطنية ذا اأدفاي�سري 
ه����او�����س، اأك�����رث م���ن 50 رائ�����د اأع����م����ال من 
الور�س  ه��ذه  هدفت  حيث  امل��واط��ن،  ال�سباب 

اإىل تعريف امل�ساركني باأبرز مفاهيم البتكار 
الأعمال،  ري��ادة  وجم��الت تطبيقه يف قطاع 
وتعزيز املهارات القيادية والقدرة على حتليل 
الفر�س واملخاطر وو�سع اخلطط املوؤ�س�سية، 
مهارات  ال����ور�����س  يف  امل�������س���ارك���ني  واإك�������س���اب 
املناف�سة الحرتافية يف ال�سوق بالإ�سافة اإىل 
تعزيز القدرة على و�سع خطط اإدارة املوارد 
والعمليات واملالية. واأدار هذه الور�س ال�سيد 
حممد النعيمي، م�ست�سار اأعمال يف املوؤ�س�سة 
�سلط  حيث  ه��او���س  اأدف��اي�����س��ري  ذا  الوطنية 
ال�سوء على 5 ركائز وهي الريادة والإبداع، 
الإحرتافية،  واملناف�سة  املوؤ�س�سية،  والربحية 
املخاطر.  وخ��ف�����س  الت�سغيلية،  وال���ق���درات 

ك��م��ا ع����ّرف ال��ن��ع��ي��م��ي امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى اأب���رز 
املهارات القيادية وكيفية التخطيط وحتديد 
الفر�س يف جمال الريادة والإبداع، وحتديد 
وخ�سائ�س  امل�ستهدفة  وال�سرائح  املتطلبات 
وكيفية  الإن��ت��اج  خ��ط  وا�سرتاتيجية  املنتج، 
نائب  ال��زع��اب��ي،  عي�سى  واأ����س���ار  حت��دي��ده��ا. 
رئي�س تنفيذي اأول لقطاع الدعم املوؤ�س�سي يف 
غرفة دبي واملن�سق العام لربنامج جتار دبي 
اأن جت��ار دب��ي يهدف من خ��الل تنظيم مثل 
هذه الور�س اإىل تزويد ال�سباب املواطن بكل 
للو�سول  واإمكانات  دع��م  من  يحتاجونه  ما 
التجارية  اأف��ك��اره��م  وتطبيق  اأه��داف��ه��م،  اإىل 
يف اأر�س الواقع، ودخول عامل ريادة الأعمال، 

داعياً جميع امل�ساركني يف �سل�سلة ور�س العمل 
واملعارف،  اخل��ربات  من  ال�ستفادة  اإىل  ه��ذه 
عملهم  جم��ال  يف  ا�ستفادوه  ما  كل  وتطبيق 

للبدء باإن�ساء م�ساريعهم التجارية. 
اأن تركيز دولة الإمارات  اإىل  الزعابي  ولفت 
ركيزة  باعتبارها  الأع��م��ال  ري���ادة  دع��م  على 
قادة  وروؤي���ة  امل�ستقبل،  خطط  م��ن  اأ�سا�سية 
غرفة  دف���ع  احل��ك��ي��م��ة،  و�سيوخها  الإم�����ارات 
م��ن خ���الل برناجمها  ال���س��ت��م��رار  اإىل  دب���ي 
جتار دبي يف دعم هذه ال�سريحة من ال�سباب 
فعال  دور  لعب  على  وم�ساعدتهم  امل��واط��ن، 
يف جناح م�ساريعهم وم�ساهمتهم يف التنمية 

القت�سادية يف الدولة. 

برناجماً  دبي”  “جتار  م����ب����ادرة  وت��ع��ت��رب 
على  مل�ساعدتهم  ال�سباب  بتاأهيل  متخ�س�ساً 
ال�سغرية  مب�ساريعهم  العمال  عامل  دخ��ول 
واملهارات  باملعرفة  مت�سلحني  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
ال�����الزم�����ة ال���ت���ي ت�����س��م��ن ل���ه���م ال���ن���ج���اح يف 

م�سروعاتهم واأفكارهم املبتكرة والبداعية.
وت��ه��دف م��ب��ادرة جت��ار دب��ي اإىل اي��ج��اد جيل 
جديد من التجار يحاكي مهارة اجليل الأول 
من جتار دبي، وذلك من خالل توفري من�سة 
وتعزز  ال�سباب،  اأفكار  وتنمي  ترعى  تطوير 
م��ف��ه��وم ري�����ادة الأع���م���ال م���ن خ���الل دورات 
املعرفة،  ل��ت��ب��ادل  ت��وا���س��ل  و�سبكات  تاأهيلية 
ت�ساعدهم يف حتويل اأفكارهم الإبداعية اإىل 

فر�ٍس عمٍل واقعية.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  امل��ب��ادرة  وتلتزم 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
هي  الأع��م��ال  ري���ادة  اأن  اأ�سا�س  على  القائمة 
نهجاً  امل�سرق،  امل�ستقبل  اإىل  ال��ط��رق  اأق�سر 

ور�سالًة يف العمل.
ركائز  ث��الث  على  دب��ي  برنامج جت��ار  ويقوم 

اأ�سا�سية وهي تقييم، 
رك���ي���زة تقييم  ان  وت��ط��وي��ر ومت���ك���ني، ح��ي��ث 
ت�سمل تقييم فكرة امل�سروع ومدى ا�ستيفائها 
ملتطلبات النجاح وقدرة �ساحب الفكرة على 
تطبيقها، يف حني ان ركيزة “تطوير” ت�سمل 
الفكرة،  �ساحب  وق���درات  اإمكانيات  تطوير 
الالزمة  واخل�������ربات  ب���امل���ه���ارات  وت����زوي����ده 
ركيزة  ت��ق��وم  بينما  ب��ن��ج��اح،  فكرته  لتطبيق 
متكني على متكني �ساحب الفكرة من تنفيذ 
وم�ساعدته  خمتلفة،  و�سائل  عرب  م�سروعه 
لتحويل فكرته اإىل م�سروٍع قائم على اأر�س 

الواقع.

»�صندوق حممد بن را�صد لدعم امل�صاريع” 
و “ميت�ص لال�صت�صارات االإدارية” تزودان 

ال�صركات با�صت�صارات ما بعد التمويل
•• دبي -وام:

اأعلن �سندوق حممد بن را�سد لدعم امل�ساريع الذراع التمويلي يف موؤ�س�سة 
موؤ�س�سات  اإح��دى  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
اقت�سادية دبي عن اختياره �سركة “ميت�س لال�ست�سارات الإدارية” لتزويد 
ال�سركات التي يدعمها ال�سندوق با�ست�سارات ما بعد التمويل للم�ساهمة يف 

تعزيز اأداء قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف اإمارة دبي.
التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اأم��ام  الفر�سة  ال�سراكة  هذه  و�ستتيح 
يدعمها “�سندوق حممد بن را�سد لدعم امل�ساريع” فر�سة احل�سول على 
تقارير دورية ت�سمل عمليات التدقيق والتوجيه وتوفري الدعم ال�ست�ساري 
والتخطيط  املحتملة  باملخاطر  التنبوؤ  على  جميعها  ت�ساعد  والتي  امل��ايل 

لها.
را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  نائب  امل��ري  مطر  �سعيد  وق��ال 
لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة مدير �سندوق حممد بن را�سد لدعم 
دورا حموريا  تلعب  العام واخلا�س  القطاعني  ال�سراكة بني  اإن   : امل�ساريع 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  دعم  يف 
اإىل متكني  الرامية  امل�ساريع  لدعم  را�سد  بن  واملتو�سطة و�سندوق حممد 

رواد الأعمال و�سركاتهم النا�سئة خالل م�سرية منوهم وتطورهم.
امل�ساريع  ي��زود  امل�ساريع”  لدعم  را�سد  بن  حممد  “�سندوق  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سمان  ق��ر���س  يف  ممثلة  مت��وي��ل  خ��دم��ات  ب��ث��الث  واملتو�سطة  ال�سغرية 

الئتماين وقر�س التاأ�سي�س ومتويل الفواتري اأوامر ال�سراء.
من جانبه اعترب نايف �ساهني املوؤ�س�س واملدير التنفيذي يف �سركة “ميت�س 
الفر�سة  �ستتيح  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  اأن  الإدارية”  لال�ست�سارات 
اأمام �سندوق حممد بن را�سد لدعم امل�ساريع من اأجل موا�سلة دعم قطاع 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى اأعلى فيما جتري �سركة ميت�س 
لال�ست�سارات الإدارية حتليالت وا�سعة النطاق مل�ساعدة هذه ال�سركات على 

حتقيق اأهدافها وبالتايل �سمان جناحها يف نهاية املطاف .

اأ�صواق االأ�صهم االإماراتية تعزز مكا�صبها 
بقيادة اعمار املرتفع اىل 8.49 درهم

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سواق املال الإماراتية يف اليوم قبل الأخري  ارتفعت وترية التح�سن يف 
من تعامالت الأ�سبوع، و�سط جناح الأ�سهم القيادية بعك�س اجتاهها نحو 
ال�سعود يف ال�ساعة الأخرية من اجلل�سة، وقفز �سهم اعمار اىل م�ستوى 
�سعري جديد بالغا 8.49 درهم رغم عمليات جني الأرباح التي تعر�س 

لها يف الن�سف الأول من التداولت .
موؤ�سره  دف��ع  ما  كبرية  مكا�سب  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  و�سجل 
العام للنمو بن�سبة %1.02 بالغا م�ستوى 4608 نقاط ،يف حني اغلق 
املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل على ارتفاع بن�سبة %0.32 عند 3660 

نقطة .
بدعم  العا�سمة  �سوق  التي حققها  القوية  للقفزة  الأك��رب  الدعم  وج��اء 
من �سهم بنك اأبوظبي الأول املرتفع اىل 10.90 درهم بالإ�سافة ل�سهم 
18.65 دره���م ،ول��ع��ب الداء الإي��ج��اب��ي ال���ذي اظ��ه��ره �سهم  ات�����س��الت 
ا�سراق ال�ساعد اىل 92 فل�سا دورا يف تعزيز اللون الخ�سر على �سا�سة 

العر�س .
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن جميع املوؤ�سرات الفنية الإيجابية يف ال�سوقني 
�سريحة  م��ن  جيدة  ارت��ف��اع��ات  �سهدت  التي  ام�س  جل�سة  خ��الل  ت��ع��ززت 
الأ�سهم الثقيلة ولي�س من ا�سهم امل�ساربة، موؤكدين اأن �سهم اعمار ا�سبح 
جنم التعامالت منذ بداية الأ�سبوع اجلاري و�سط انتظار اعالن ال�سركة 

عن بياناتها املالية عن الن�سف الأول من العام اجلاري.
�سوقي  يف  امل��ربم��ة  ال�سفقات  قيمة  بلغت  فقد  ال�سيولة  �سعيد  وع��ل��ى 
اأبوظبي ودبي املاليني 460 مليون درهم مقارنة مع نحو 520 مليون 
درهم يف اليوم ال�سابق وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 292 مليون �سهم 

نفذت من خالل 5309�سفقات.
وبلغ عدد ا�سهم ال�سركات املتداولة خالل جل�سة ام�س 66 �سهما ، اغلقت 
28�سركة  اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  م��ا  يف  ارت��ف��اع  على  منها   24 اأ�سهم 

وحافظت اأ�سهم 14 �سركة على م�ستوياتها ال�سابقة .

�صعر برميل النفط الكويتي يرتفع 
دوالر 30ر49  ليبلغ  �صنتا   45

•• الكويت -وام:

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي 45 �سنتا يف تداولت اأم�س " الأول" 
ليبلغ 30ر49 دولر اأمريكي مقابل 85ر48 دولر للربميل يف تداولت 

اأم�س الأول وفقا لل�سعر املعلن من موؤ�س�سة البرتول الكويتية.
اأم�س  تعامالت  يف  اخل��ام  النفط  اأ�سعار  تراجعت  العاملية  الأ���س��واق  ويف 
ارتفاع خمزونات  الأمريكي  البرتول  بيانات من معهد  اأظهرت  اأن  بعد 

الوليات املتحدة من اخلام ال�سبوع املا�سي بنحو 8ر1 مليون برميل.
تك�سا�س  الأمريكي غرب  القيا�س  لنفط خام  الآجلة  العقود  وانخف�ست 
م�ستوى  اإىل  لت�سل  امل��ئ��ة  يف  6ر0  بن�سبة  �سبتمرب  ت�سليم  ال��و���س��ي��ط 
84ر49 دولر للربميل.. فيما انخف�ست العقود الآجلة خلام القيا�س 
م�ستوى  اإىل  لت�سل  املئة  يف  8ر0  بن�سبة  " برنت" اأم�س  مزيج  العاملي 

للربميل. دولر  28ر52 
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العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5096  عمايل جزئي
القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-دوراك���ون  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ك��ودوب��ودي   امل��دع��ي / دورج���ا بر�ساد  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)19772 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb173849503ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
املوافق:2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6277  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جبل حوران لتجارة اخل�سر والفواكه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / جالل الدين �سوندى كل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)16921 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB171802941 /2017:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/14  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5736  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد �سقر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي / حق نواز نبي بخ�س  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)8218 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE173379667MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/8 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3815  عمايل جزئي
�س.ذ.م.م  الثقيلة واخلفيفة  بال�ساحنات  العامة  امل��واد  لنقل  1-امل��ون   / املدعي عليه  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عبيد ح�سني عبداملجيد  قد اأقام عليك الدعوى 
ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)12606  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها 
  AE171390915MB:وقدره )1000 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل��������واف��������ق:2017/8/8  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مده العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6122  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-احلمرية للنقليات 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  خ��ان   اقبال موتايل  املدعي /حممد جاويد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )3000 درهم( قيمة ال�سمان البنكي وتذكرة 
جل�سة  لها  وح��ددت    MB171933147AE/2017:ال�سكوى رقم  العودة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/8 املوافق  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6134  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م  وال�سحن  للنقل  العا�سمة  1-�سم�س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���س��م��ان ج����ول ن��ا���س��ر خ����ان  ق���د اأق�����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )10387 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB173939984AE/2017:ال�سكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/14 املوافق  الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/130  مدين كلي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ن���ور ال��دي��ن خم��ت��ار حم��م��د ن���ور جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  عبداملطلب  املدعي/�سامي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سامي عبداملطلب بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )مليون 
وثمامنائة وخم�سة وثالثون الف درهم( وفائدة بن�سبة 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية ي��وم:2017/2/25 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2015/1398  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- �سركة احمد �سريف للتجارة العامة ذ.م.م  2- حممد ر�سا عبدالرحمن 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ���س��ريف 
2017/6/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي التجاري �س.م.ع بالزام املدعي 
مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  والثالث  الوىل  عليهما 
)ثالثة ماليني وثالثمائة واثنان وثمانون الفا و�ستمائة وواحد وثالثون درهما وواحد 
واربعون فل�سا( والفوائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد النزاع يف:2015/8/22 
درهم  الف  ومبلغ  امل�ساريف  والثالث  الوىل  عليهما  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال  املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  مقابل 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/910 تنفيذ مدين  

جمهول  للتاأمني   الخ�����س��ر  ال��ه��الل  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالقادر  مو�سى  التنفيذ/مدثر  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )137810.73( 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2106 تنفيذ جتاري
���س.ذ.م.م 2- مطعم  للتموين  بلندز جورميه  �سركة  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
ايتزا بيتزا �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة اأركو 
تورنكي �سولي�سنز للمقاولت �س.ذ.م.م وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي قد 
بدفع  بالت�سامن   والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املبلغ املنفذ به وقدره )172399( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/610  ا�صتئناف جتاري    
���س.ذ.م.م 2- يافينغ  امل�ستاأنف �سده/ 1- حافظ للو�ساطة التجارية  اىل 
ات�س  بي  ام  او���س��رام جي   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  �سني جمهول حمل 
وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/138 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/26     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

    اإعادة اإعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1384  جتاري كلي

����س.ذ.م.م 2- ج��ريه��ارد فوجت  العامة  للتجارة  تي  اف  يو   -1 / املدعي عليه  اىل 
القامة مبا  القا�سم جمهويل حمل  اب��و  4- عمرفاروق  فوجت  وال��رت جونرث   -3
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  دول��ه  ابراهيم  زكريا خليل  املدعي/را�سد  ان 
املطالبة بحل وت�سفية ال�سركة وتعيني م�سفي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
9.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/8/21  الثنني  ي��وم   لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة. 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5915  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جالمورو�سا كوتور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ماي بولوين ا�سي�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )48400 
يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb174399557ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف 
الثالثاء املوافق  2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة  ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7272  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جمهول  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ت��ي��ك  1-���س��ت��ان��درد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د نعيم حم��م��د ح��ن��ي��ف  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )17910 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB174719423ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5470  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بي او ار ئي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�ساتيانارايانا مورتي كاتى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14.329.7 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح���ددت    MB174153706AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/8 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2441  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �سمايا  ومقهى  1-مطعم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ال�سويف  امل��دع��ي /ع��الء غ�سان  الق��ام��ة مب��ا ان 
درهم(   99938( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/23 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6920  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وائل فيليب لالعمال الفنية .ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  راغ��ب جندي حنا  قد  املدعي /حنا  ان  مبا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   12390( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB175316585AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/9 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4469  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  للديكور  العاملي  1-ال��ل��وف��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  امل�ساعد   /ابراهيم  املدعي  ان  مبا 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19351( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170946033AE/2017  وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2389  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد مامون خان حممد موؤمن خان  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)20138 درهم( وتذكرة عوده 
  MB171095057AE:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�������س���اع���ة 08.30 �س  امل����������واف����������ق:2017/8/20  ي�����وم الح������د  ل���ه���ا ج��ل�����س��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4478  عمايل جزئي
القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للنقل  1-ال�سفاف   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق���ام عليك  امل��دع��ي / تيكا خ��ان اري���اب خ��ان  ق��د  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)68792  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB172916778AE/2017  وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3373  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�س جي ا�س جلف ليمتد  ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ذوهيب الطاف حممد الطاف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)37833 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
لها جل�سة يوم  ال�����س��ك��وى:8325670  وح��ددت  رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5592  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نور امل�ستقيم لل�سحن واملالحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  عا�سق علي   امل��دع��ي / حممد رم�سان  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)21.647.97 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174535857AE  وحددت لها 
امل��واف��ق:2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا  جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4240  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تات�س بوتون للم�ساعد �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد بخاري عبد احلميد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15600( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172484472ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل علما بان الدعوى جددت 

من ال�سطب وامرت املحكمة تق�سري مده العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6243  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واحة ال�سادات خلدمات الفنية وتنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �سيد اجمد ح�سني �ساه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)11820 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ وق��دره )800 
وحددت    AE170760606MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مده العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2196  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ك��اب��ي��ت��ال  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
حممد  م�سعود  التنفيذ/ار�سد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   ق��د  �سريف 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13933( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1176( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2644  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال�سنافر لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حممد ابراهيم عبدالقد�س قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7100( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )775(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2620  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  والديكور  املباين  ل�سيانه  الف�ساء  �سهم  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بروديب هولدير رامانادا 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  هاولدير 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6879( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )774( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5917  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الريادة خلدمات التموين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ابوكر�س  عجمي  احمد  ربيع  علي   /
درهم(   2500( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)25776  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb17448137ae  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/8/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6390  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/   اىل املدعي عليه / 1-جاليبي 
���س��ريم��ي رو���س��ارو���س��و امل����ني  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)14718 
لها  وح���ددت    mb174655522ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/13  جل�سة يوم الحد 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6666  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ك اي �سي العاملية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ افرين خان �سعيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها)18884 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175099359AE/2017:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/8 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/179  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه/1- م�سنع روزا للمفرو�سات 
الدعوى  يف    2017/4/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  عبو  احل��اج  ل�سالح/تي�سري خالد  اع��اله  امل��ذك��ورة 
نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه  اىل  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )79640( مبلغ  للمدعي 
والزمتها  اخر  التحق بخدمة �ساحب عمل  قد  يكن  ما مل  دره��م  مببلغ )3000( 
امل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4087  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيج بوز ايفينت�س ماجنمنت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ميان احت�سام احل�سن ميان ار�سد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)49500  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171141126AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6909  عمايل جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  التكنولوجيا  خلدمات  1-اميينينت   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /حممد ح�سنني اجمد حممد اجمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)17000  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175202370AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5584  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  وال��ع��زل  للت�سقيف  الم��ارات��ي��ة  1-ال�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ديني�سور كومال قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( ع��وده مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)7.760.4  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172648598AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق:2017/8/7 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5287  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ايجل  1-هايت�س   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /علي رحمن �سمروز خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)8.500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173143722AE  وحددت 
امل��واف��ق:2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي  لها جل�سة يوم الربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4846  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-خالد �سناءاهلل للخدمات 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  ع��ب��داخل��ال��ق  امل��دع��ي /واج����د ح�سني  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عوده  وتذكرة  درهم(  وقدرها)10284  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها 
  mb173248200ae:مببلغ )800 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/9  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

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

اىل املدعي عليه / 1-�سركة النخبة ملقاولت البناء ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد ار�سد اهلل نواز خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12484 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171920148AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
، علما بان  اأيام على الأقل  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الدعوة جتددت من ال�سطب .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5416  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلو�سم للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
الينا ريزنكو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )73666 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb170780144ae:ال�سكوى رق��م 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/7 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3279  عمايل جزئي

القامة  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  للمقاولت  1-ف��ل��ور دك   / امل��دع��ي عليه  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /دورك�����ا راو ن��اك��ا ���س��ات��ي��ان��اري��ان��ا م��ان��ى م��ان��ى  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   23389( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE169098565MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4299  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-لوؤلوؤة ال�سفا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد �سبل حممد تركي  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173830070AE  وحددت 
القا�سي  مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/9 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6797  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الطرق  ان�ساء  للمقاولت  1-مرتك�س   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�سامي اهلل خالد حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)10801.1 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    MB174192333AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/13  لها جل�سة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/7323  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مظهر اقبال للنقل بال�ساحنات الثقيله �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سم�سري احمد رحمت خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)4372  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB175071503AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
���س مبكتب   08.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/13  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4323  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم عرو�س الرمال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

حممد جميب الرحمن ب�سري الدين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)30084 
لها  وح���ددت    MB17363739AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/8/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5768  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طيف ال�سباح ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد ار�ساد حممد ا�سرف خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9180( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB174435637AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6465  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الريامي للزجاج واللومنيوم �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /عبدول رزاق اراك��ل نالكاث  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97140 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174564499ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/8/16  الربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6801  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دراج��ون هوت فودكورت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  غني  عثمان  غني  احمد   / املدعي  ان  مبا 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)7319.6  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174999176AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )1500 درهم( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/8  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6782  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مقهى �سيورو�س باي ما�سون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ويلديز  كاربونيل  جهووي   /
عمالية وقدرها)15907 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb174951162ae:ال�سكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
الثالثاء املوافق:2017/8/8 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
�سيكون  احلكم  ف��اأن  تخلفك  ويف حالة  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12087 بتاريخ 2017/8/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7186  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مابكوم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / انور �سكريالن ان�ساري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  ع��وده مببلغ )3000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)4493  مب�ستحقات عمالية 
  mb175202200ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
امل��واف��ق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حتديد  يف  وجنحوا  لأدم��غ��ة  م�سح  عمليات  الباحثون  حّلل 
اأمناط ن�ساط الدماغ التي تتوّقع ما اإذا كان ال�سخ�س اأقدم 
على �سلوك معني )عمداً(، اأي اأنه اأدرك من دون اأدنى �سك 
اأنه مل يكن واثقاً من  اأي  اأو )بتهور(،  اأنه يقرتف جرمية، 

اأنه يقرتف جرمية.
قبل  البحوث  م��ن  م��زي��د  اإىل  زل��ن��ا بحاجة  م��ا  اأن��ن��ا  �سحيح 
يف  ُت�ستخدم  ك��ي  امل�سداقية  عالية  التقنية  ه��ذه  ُتعترب  اأن 
يف  نتمّكن  رمب���ا  اأن��ن��ا  اإىل  ت�سري  ال��درا���س��ة  اأن  اإل  امل��ح��اك��م، 
امل�ستقبل من حتديد حالة املدعى عليه العقلية باللجوء اإىل 

علم الأع�ساب.
 Proceedings ofيف ُن�����س��رت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  ت��وؤك��د 
National Academy of Sciences، اأن حلالة 

الإن�سان العقلية عند ارتكابه اجلرمية تاأثريات كبرية.
اأن���ك اأح���د املحلفني  كتب ال��ب��اح��ث��ون يف ال��درا���س��ة: )ت��خ��ّي��ل 
مليئة  حقيبة  نقل  ب��اأن��ه  اع���رتف  عليه  م��دع��ى  حماكمة  يف 

باملخدرات عرب احلدود الدولية. لكنك ل�ست واثقاً 
على  احلقيبة  باحتواء  من مدى معرفته 

درجة  اأن  يف  ���س��ك  ول  امل��م��ن��وع��ات. 
وع���ي���ه ع���ن���د ع����ب����وره احل�����دود 

ب��دوره على  ينعك�س  الإجرامية، ما  حتّدد مدى م�سوؤوليته 
حجم العقوبة التي يواجهها(. ا�ستناداً اإىل )مو�سع )املدعى 
عليه( بني احلدين الفا�سلني: الت�سّرف عن عمد اأو بتهور(، 
اإطالق  منحه  اأو  ل�سنوات  ال�سجن  اإىل  اإر�ساله  املمكن  من 
خمترب  مدير  م��ون��ت��اغ،  ري��د  اأّك���د  ح�سبما  م�سروطاً،  ���س��راح 
الب�سري يف معهد كاريليون للبحوث يف  الت�سوير الع�سبي 

جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، يف بيان له.
الدماغ  ن�����س��اط  اخ��ت��الف يف  ث��م��ة  ك���ان  اإذا  م��ا  بغية حت��دي��د 
اآخ��ر قام به بتهور،  اأم��ر عمداً وبني  اأق��دم على  بني �سخ�س 
اأخ�سع علماء الأع�ساب 40 �سخ�ساً لعمليات م�سح للدماغ. 
طلبوا منهم تخّيل اأنف�سهم يف الو�سع التايل: عليهم حمل 
حقيبة، قد تكون مليئة باملمنوعات اأو ل، عرب نقطة تفتي�س 

افرتا�سية، وفق الدرا�سة.
اأن ت�سّم احلقيبة  الباحثون احتمال  نّوع  التجربة،  يف هذه 
التي �سيحملها امل�سارك )حمتوى قيماً(. على �سبيل املثال، 
اأحد ال�سيناريوهات خم�س حقائب  قّدموا للم�ساركني يف 
مل  ممنوعات.  على  احتوت  منها  واح��دة 
ي��خ��ربوا امل�����س��ارك اأي����اً م��ن��ه��ا ت�سّم 
املمنوعات. ولكن ملا كان يدرك 
فيت�سرف  اخل���ط���ر،  ج���ي���داً 
بحمل  ق���ب���ل  اإن  ب���ت���ه���ور 
نقطة  ع������رب  اإح��������داه��������ا 
�سيناريو  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س. 
للم�سارك  ق��دم��وا  اآخ����ر، 
حقيبة واحدة كي يعرف 
على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  يقيناً 

املمنوعات.
لح���ظ ال��ب��اح��ث��ون اأن 
اأمن��������������اط 

ن�ساط دماغ امل�ساركني اختلفت كثرياً بني الت�سرف عمداً اأو 
ُيدعى  الدماغ  اأن ج��زءاً من  املثال، تبني  �سبيل  بتهور. على 
اجلزيرة اخللفية اأ�سبح اأكرث ن�ساطاً عندما عرف ال�سخ�س 
اأنه يحمل ممنوعات، وفق الدرا�سة. وبرز هذا اجلزء  يقيناً 
واملكافاآت،  املخاطر  تناولت  اأخ���رى  ب��ح��وث  يف  ال��دم��اغ  م��ن 

ح�سبما كتب الباحثون.
الدماغ،  م�سح  ب��ي��ان��ات  ي�����س��ّم  كمبيوتر  من���وذج  ب��ا���س��ت��خ��دام 
متكن الباحثون )من توقع بدقة عالية ما اإذا كان ال�سخ�س 
اإىل هذه الأمناط، ح�سبما  يت�سرف بعمد اأو تهور( ا�ستناداً 

اأ�سافوا.
يف  الدماغ  م�سح  عمليات  ا�ستخدام  اأن  اأي�ساً  الباحثون  اأّك��د 
ُت�ستعمل  املثال،  �سبيل  اأم��راً جديداً. على  ُيعترب  القانون ل 
ُي�سّنفون  م��ن  ثمة  ك��ان  اإذا  م��ا  ل��ت��وّق��ع  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
مر�سى نف�سيني. بالإ�سافة اإىل ذلك، اعتمد بع�س الدرا�سات 
على عمليات م�سح الدماغ بهدف حتديد ما يدور يف عقول 

املحلفني اأثناء املداولة.

املعرفة اأو التهّور
لكّن الكت�سافات اجلديدة )ت�سري اإىل اأن الأهمية القانونية 
ملفهوَمي املعرفة )التاأكد من وجود ظروف معينة( اأو التهور 
)اإدراك احتمال اأو اأرجحية وجودها( تتجّلى بو�سوح يف دماغ 

الإن�سان(.
اإثباتاً  )مت��ث��ل  تقنيتهم  اأن  على  ���س��ّددوا  الباحثني  اأن  اإل 
ا�ستعمالها(.  اأداة ميكن  بعد  املفهوم، ومل ت�سبح  يوؤكد هذا 
عدة.  بحدود  ا�سطدمت  درا�ستهم  اأن  مو�سحني  ويتابعون 
يف  تن�سط  التي  املناطق  رب��ط  املمكن  من  املثال،  �سبيل  على 
الدماغ خالل عمليات امل�سح بحالت عقلية اأخرى ل عالقة 
لها، اأي حالت يف الدماغ ل دخل لها باملعرفة والتهور، وفق 

الباحثني.
بالإ�سافة اإىل ذلك، اأّكد الباحثون احلاجة اإىل درا�سات اأكرب 

ت�سمل جمموعة اأكرث تنوعاً من امل�ساركني.

اأ�سئلة اأخرى
ب��ع��د اك��ت�����س��اف الخ��ت��الف يف حالت 
ال��دم��اغ ع��ن��د الإق�����دام ع��ل��ى ن�ساط 
اأ���س��ئ��ل��ة اأخ������رى حتتاج  م����ا، ت��ن�����س��اأ 
م��ون��ت��اغ. يرغب  وف���ق  اأج���وب���ة،  اإىل 
دارات  م��ع��رف��ة  م��ث��اًل يف  ال��ب��اح��ث��ون 
ف�ساًل  الأخ����ري،  بن�ساط  املعنية  ال��دم��اغ 
تاأثري الأدوية واإ�سابات الدماغ املختلفة  عن 

يف الدارات، على حد تعبريه.
كتب الباحثون: )من املمكن لتعزيز فهمنا 
طريقة متييز الدماغ بني الظروف املوؤاتية 
حتى  اقت�سر  م��ا  يح�ّسن  اأن  ال��ع��امل  يف  قانونياً 
بع�س  تاأثري  ب�ساأن  قانونية  اليوم على عملية تخمني 

احلالت العقلية يف امل�سوؤولية اجلنائية(.

�سور  بتاأمل  وذلك  اجلرمية،  ارتكاب  تعّمد  ال�سخ�س  اأن  اإثبات  من  املحامون  متّكن  لو  ماذا 
لدماغه؟ رمبا يبدو هذا الأمر جزءًا من اإحدى روايات اخليال العلمي، اإل اأن درا�سة جديدة، 

بح�سب )ليف �ساين�س(، ت�سري اإىل اأننا اقرتبنا خطوة اإ�سافية من هذا الواقع.

رجاًل  يبدو  )ك��ان  ال�سارق:  ذلك  برباعة  بوريت  اإليوت  التحري  يعرتف 
ي�سرق ما  ثم  املوظفني،  اإىل  املتجر ويتحدث  اإىل  ومرّتباً، فيدخل  هادئاً 

يريده خل�سًة حني يديرون ظهرهم(. 
قبل مرور  لل�سرقة  تعّر�سوا  اأنهم  اأحياناً  كانوا يالحظون  ما  اأنهم  حتى 

يومني اأو ثالثة اأيام.
يتمّتع  التحري  ه��ذا  ك��ون  ال�سارق  اإىل  التعرف  من  متّكن  بوريت  وح��ده 
بقدرة خارقة على تذّكر الوجوه حتى لو كانت ن�سف مك�سوفة اأو مبهمة.
بعد حملة بحث مكّثف، ُح�سرت �سور امل�سبوهني غداة م�ساهدة ع�سرات 
التحري يف  كابالريو متكررة، فنجح  ارتكابات  اأن  ولوحظ  ال�سور،  اآلف 

حتديد مكانه، وُحكم على ال�سارق بال�سجن ثالث �سنوات وثالثة اأ�سهر.
يقول بوريت اإن بع�س �سور كابالريو تعود اإىل عام 2012.

ت��غ��رّي الو�سع  اإل��ي��ه. لكن  ل��ن يتعّرف  اأح���داً  اأن  ي��ظ��ّن على الأرج���ح   ك��ان 
اأ�سبحوا حتت املجهر منذ �سنوات، وُت�ستعمل تقنية  اليوم لأن املجرمني 

)الدوائر التلفزيونية املغلقة( لك�سف هويتهم.
ظهرت )وحدة الر�سد اخلارقة( تزامناً مع ال�سطرابات املدنية احلادة 
اأي���ة طريقة  غ��ي��اب  اّت�سح حينها   .2011 ع��ام  ل��ن��دن �سيف  ه���ّزت  ال��ت��ي 

التلفزيونية  )ال���دوائ���ر  ���س��ور  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد  م��ع  للتعامل  منهجية 
بيانات  قاعدة  اإن�ساء  اإىل  الأوىل  املرحلة  يف  احلاجة  ب��رزت  ل��ذا  املغلقة(. 
حمو�سبة لل�سور ب�سرط اأن ترتكز على معايري متنوعة كالنتماء العرقي 

واملالب�س وت�سريحة ال�سعر.

قدرة خارقة
يتمتع  ال�سباط  بع�س  اأن  اّت�سح  البيانات،  قاعدة  ا�ستعمال  ب��داأ  عندما 
بوريت  التحري  ك��ان  ب���دوره،  ال��وج��وه.  اإىل  التعرف  خ��ارق��ة على  ب��ق��درة 
يجهل اأنه يتمّتع مبوهبة خارقة، اإىل اأن ات�سل به مدير الوحدة اخلا�سة 
واأخربه باأنه �سي�سبح جزءاً من لئحة التحريني اخلارقني لديه. يقول 
يف هذا ال�ساأن: )لطاملا كنت اأجيد تذّكر الأ�سماء والوجوه، لكني مل اأظن 

يف �سغري اأنها موهبة لفتة. 
اأن النا�س ل  اأدرك��ُت  لكن من خالل العمل يف )وح��دة الر�سد اخلارقة(، 
اأنظر  كنت  املا�سي،  اأن��ا. يف  فيها  اأراه���م  التي  بالطريقة  الآخ��ري��ن  ي��رون 
اإىل ال�سخ�س نف�سه واأ�ستغرب حني  اأنهما تعودان  اإىل �سورتني واأ�ستنتج 

ي�سكك الآخرون يف راأيي(.
يتابع: )ميكن اأن يتذكر اأ�سحاب هذه املوهبة اخلارقة وجوهاً �ساهدوها 
 20 ب��ني  يحفظ  اأن  ال��ع��ادي  ال�سخ�س  ي�ستطيع  ط��وي��ل��ة.  ���س��ن��وات  م��ن��ذ 
و%50 من الوجوه لكن يخربنا الأكادمييون باأننا ن�ستطيع اأن نحفظ 

حتى %90 من الوجوه!(.
العلماء  يكت�سف  ومل  املميزة  امل��ه��ارة  بهذه  النا�س  من   2% اأو   1 يتمتع 
ال�سبب حتى الآن. لكن ميكن اختبار هذه املوهبة بطريقة علمية، وجرى 
منذ  كلهم.  اخل��ارق��ة(  الر�سد  )وح��دة  اأع�ساء  ل��دى  التاأكد من وجودها 
 1800 اأكرث من  اإىل  2015، مت التعرف  افتتاح هذه الوحدة يف مايو 

�سخ�س م�سبوه، ما �ساهم يف اإنهاء اأكرث من 900 ق�سية.

ق�سايا �سخمة
امل�ساعدة  وي��ق��دم��ون  ق�سايا �سخمة  يف  دوم���اً  وزم����الوؤه  ب��وري��ت  ي�����س��ارك 
لتحديد املجرمني املعروفني. ُكّلف ع�سرة حتريني خارقني مثاًل بق�سية 
األي�س غرو�س ال�سهرية، اأي املراِهقة التي ُفقدت يف غرب لندن يف اأغ�سط�س 
2014 ثم ُوجدت مقتولة. كان عملهم اأ�سا�سياً لإيجاد جثتها التي اأخفاها 

القاتل حتت جذوع �سجر يف اأحد الأنهار.

ب���رز دل��ي��ل حم���وري ع��ل��ى عودة 
القاتل لإخفاء اجلثة كان اأغفل 
�ساهدوا  ال��ذي��ن  ال�سباط  عنه 

املنطقة.  يف  اجل����رمي����ة  ����س���ور 
ل���ذل���ك، جت�����ددت عملية  ن��ت��ي��ج��ًة 

البحث وعرث املفت�سون على اجلثة 
وات�سحت معامل الق�سية بدءاً من 

تلك اللحظة.
بوريت  ق�سد   ،2016 ع��ام  ب��داي��ة  يف 

الأملانية  )كولونيا(  مدينة  له  وزميل 
التحقيق  على  هناك  ال�سرطة  مل�ساعدة 

ب��ع��دد م��ت��زاي��د م��ن ح����وادث الع���ت���داءات 
الأوىل  امل���رة  ك��ان��ت  وال�����س��رق��ات.  اجلن�سية 

جهة  اإىل  م�ساعدتها  الوحدة  فيها  تقدم  التي 
خارجية.

ب��رباع��ة هوؤلء  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة  امل�����س��وؤول��ون يف  ي��ع��رتف 
التحريني، وبداأوا يفكرون يف اإن�ساء وحدة مماثلة لديهم. بعدما 

كانوا يطمحون اإىل اإيجاد حلول تكنولوجية، لحظوا اأن العقل الب�سري 
اأكرث اإثارة لالهتمام!

500 )ن���ظ���ارة جت�����ّس�����س( ت�سمح  ا����س���رتى اجل��ي�����س الأم���ريك���ي ح��دي��ث��اً 
الوقت  يف  حمو�سبة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  م��ع  ال��وج��وه  مبطابقة  للم�ستخدم 

اأ�سبح  وقد  الوجوه مفيداً طبعاً  اإىل  التعّرف  برنامج  احلقيقي. يكون 
اأ�سا�سياً يف جمالت متعددة، لكن يثبت التحريون اخلارقون اأن العقل 

الب�سري ل يزال يتميز بقدرات مده�سة.
ل ي�ستطيع برنامج التعرف اإىل الوجوه اأن ير�سد الأ�سخا�س بدقة 

نتائج  يعطي  ك��ي  مثالية  ظ��روف��اً  يتطلب  ب��ل  احل���الت  جميع  يف 
املغلقة(  التلفزيونية  )الدوائر  كامريات  تتجه  ما  غالباً  دقيقة. 

نحو الأ�سفل وميكن اأن تتغري الزوايا والإ�ساءة والدقة وتعابري 
الوجه لذا يبقى العن�سر الب�سري بالغ الأهمية. وعلى عك�س 

الآلت، ل يكف التحريون اخلارقون عن العمل وينجحون يف 
التعرف اإىل املجرمني املطلوبني يف اللحظات التي يرتكبون 

فيها اجلرائم.

 ل ين�سى التحري اإليوت بوريت اأي وجه يراه، لذا ت�ستفيد ال�سرطة الربيطانية من قدرته للقب�س على املجرمني!
ومالب�س  جواهر  ف�سرق  املي�سورة،  لندن  مناطق  يف  الراقية  ال�سغرية  املتاجر  ي�ستهدف  �سارقًا  كابالريو  اأو�سنت  كان  �سنوات،  طوال 

مل�سممني مرموقني ت�سل قيمتها اإىل 100 األف جنيه ا�سرتليني.

التحري اإليوت بوريت.. قدرات خارقة على تذكر الوجوه

بعيدا عن روايات اخليال العلمي

عمليات م�صح الأدمغة تك�صف ميولك االجرامية

من هنا وهناك
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وروحه اإطاره  ي�صّكل  ال�صحر   Sleight
األعاب  ب��و )ج��اك��وب لت��ي��م��ور( خ��الل النهار  ي���وؤدي 
امل��ارة بخفة يده الكبرية  ال�سارع، مذهاًل  اخلفة يف 

ليح�سل منهم على املال الي�سري.
اأجنل�س  املخدرات يف حانات لو�س  الليل، يبيع   ويف 
اأخته  حماية  على  دوم��اً  يحر�س  لكنه  و�سوارعها. 
تينا )�ستورم ريد( لأنهما �سقيقان يتيمان يواجهان 

العامل.

�سبل  ح��ول   Sleight يف  الرئي�س  ال�سراع  ي��دور 
عي�س بو املت�ساربة. 

هذا ال�ساب �سغوف بال�سحر، الذي يتملكه ويدفعه 
اإىل اإنهاك نف�سه ج�سدياً. ي�ستمد اإلهامه من لعب 
كان  بيت�س( عندما  التقاه يف منطقة )فين�س  خفة 

�سغرياً وزرع فيه حب هذه الألعاب.
اإل  خ��دع��ة،  اأداء  ي�ستطيع  اإن�����س��ان  اأي  اأن  ب��و  يعتقد 
بحق.  �ساحراً  يكون  كافة  احل��دود  يتخطى  َم��ن  اأن 
و�سعيه  اإلهامه  م�سدر  هوديني  عن  مل�سق  وميّثل 

اإىل تخطي حدود هذه املهنة.
وتينا.  ب��و  ف��وات��ري  امل��خ��درات  بيع  ي�سّدد  املقابل،  يف 
لكن هذه املعمعة الهام�سية تغرقه يف هوة عميقة. 
يبداأ رب عمله اأجنيلو )دوليه هيل( بالعتماد عليه 

بطرائق متتحن هويته ومعايريه الأخالقية.
 اإل اأن معار�سة اأجنيلو اأكرث خطورة مما ي�ستطيع 

بو نف�سه مواجهته.
اأخ��رياً هويل )�سي�سيل   ف�ساًل عن ذل��ك، التقى بو 
بيع  يف  تعمل  لطيفة  جامعية  ط��ال��ب��ة  غ��اب��ري��ال(، 
ت��ود مواعدة  اأن��ه��ا  ك��ي��ك. ول يعتقد  ال��ك��اب  ح��ل��وى 

تاجر خمدرات حملي.

ال�سحر
ي�سّكل ال�سحر اإطار Sleight وروحه، فيما ت�سفي 
املخدرات مل�سة من اخلطر والت�سويق على الق�سة. 
مبالغاً  اأحياناً  تبدو  الثانوية  املخدرات  حبكة  لكن 

فيها وغري واقعية.

 فرغم التزام هيل الكبري، من ال�سعب اأن ن�سّدق اأنه 
اأجنيلو القا�سي القلب واملتعط�س اإىل الدم. وتتجلى 

اأي�ساً حدود امليزانية بو�سوح يف هذه امل�ساهد.
هذا  عن�سر يف  اأه��م  يف  وثيورير جنحا  دي��الر  لكن 
الفيلم: ال�سخ�سية الرئي�سة ورحلتها. ي�سع لتيمور 
يف دوره الرئي�س، مقدماً يف Sleight اأداء يحّول 

هذا املمثل ال�ساعد اإىل جنم. 
جتعل املخاطر الكبرية، التي ترتتب على معار�سة 
اأجنيلو، بو م�سطرباً، فيعتمد على مهاراته يف عامل 

ال�سحر ليهرب من بع�س املواقف احلرجة. 
لكن ما يقوم به يتخطى تدريجياً اخلدع الب�سرية. 
وفيما يتجاوز بو كل حد، ينتقل مما ُيعترب خفة يد 

اإىل ما يبدو �سحراً حقيقياً.

عنا�سر غام�سة
للطبيعة  اخل��ارق��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ه���ذه  الفيلم  ي���رتك 
اإمكانات  اإىل  بعيد  من  بالتلميح  مكتفياً  غام�سة، 

رمبا يتمتع بها بو. 
الفيلم  بتاأ�سي�س  ذكية  خطوة  ه��ذه  اأن  يف  �سك  ول 
يف  قوته  لتاأمني  ينا�سل  لولد  امل��ري��ر  ال��واق��ع  على 

عامل قا�ٍس مل ين�سفه.
 اإل اأن ملحات ال�سحر احلقيقي التي ترتاق�س على 
تفاعاًل  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�سفي   Sleight اأط����راف 

ن�سراً م�سوقاً وحما�سياً.
ديالر  ُي��ح�����س��ن  الأول،  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  ف��ي��ل��م��ه��م��ا  يف 
ع��ن قدرة  ليعربا  م��وارده��م��ا  ا���س��ت��خ��دام  وث��ي��وري��ر 
ما  وال��ن��ربات،  ال�سخ�سيات  يف  التحّكم  على  عالية 
بو  ق�سة  ع��ن  امل��زي��د  اكت�ساف  يف  رغ��ب��ة  فينا  ي��وّل��د 
الأف��الم هذان  �سانَعا  ي�ستطيع  ما  ملعرفة  وف�سوًل 

تقدميه مع م�سروع اأكرب.
بق�سة  خ��ارق  بطل  رواي���ة   Sleight يدمج  هكذا 
مرحلة البلوغ، فيجعل هذين النوعني اأكرث حيوية 
وقيمة ويحّولهما اإىل نوع جديد خمتلف، معلناً يف 

ت�صارليز ثريون:الوقت عينه ولدة النجم لتيمور.
 والدتي قتلت والدي 

 
يف مقابلة �سمن اح��د ال��ربام��ج م��ع الإع��الم��ي الأم��ريك��ي ه���وارد �سترين، 

ك�سفت املمثلة الأمريكية ت�سارليز ثريون باأن والدتها قتلت والدها.
و�سّرحت انها مل تكن ترغب باحلديث عّما ح�سل، وكانت تقول اأّن والدها 
موّدة  لك�سب  ال�سحية  دور  تلعب  ان  تريد  ل  لأّن��ه��ا  ���س��ي��ارة،  ب��ح��ادث  ت��ويّف 

اجلمهور. 
وقالت: عانيت كثرياً قبل اخل�سوع لعالج نف�سي. واأّكدت ثريون اأّن والدتها 
قامت بذلك دفاعاً عن النف�س قائلًة: واأنا كنت �ساأقوم بالأمر ذاته حلماية 

ابنتي.
ال�15 من  املواقع تفا�سيل احلادثة، فعندما كانت ت�سارليز يف  ون�سر احد 
تاأثريالكحول ف�سرخ  املنزل، وهما حتت  عمرها، و�سل والدها وعّمها اىل 
وهو يطلق النار على البوابة اخلارجية: �ساأقتلكما. فاأطلقت والدة ثريون 
النار على الرجلني حلماية نف�سها وحماية اإبنتها، ما اأّدى اىل وفاة الوالد 

واإ�سابة العّم بجروح.

اأجنلينا جويل تخرج عن �صمتها وتتحدث عن معاناتها بعد الطالق
قررت  بيت،  ب��راد  النجم  ع��ن  انف�سالها  على  اأ�سهر  م��رور  بعد 

املمثلة الأمريكية اأجنلينا جويل التحدث للمرة الأوىل 
عن طالقها. وقالت خالل مقابلة اأجرتها معها 

جم��ل��ة )ف��ان��ي��ت��ي ف���ري(، اإن ه���ذا ال��ع��ام مل يكن 
�سهاًل بالن�سبة اإليها.

بعد  �سعبة  اأوق���ات���اً  ع��ا���س��ت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����س���ارت 
ت�سعر  ب���داأت  اأن��ه��ا  ك�سفت  اأن��ه��ا  اإل  انف�سالها. 
اإىل  النتقال  بعد  وخ�سو�ساً  الآن،  بالرتياح 

املنزل اجلديد الذي و�سفته بالقفزة املهمة.
�سفاء  اإىل  ت�����س��ع��ى  اأن���ه���ا  اإىل  ول��ف��ت��ت 

الطالق.  ت����اأث����ريات  م���ن  ع��ائ��ل��ت��ه��ا 
واأ������س�����ادت ب�����س��ج��اع��ة اأولده��������ا يف 
طراأت  ال��ت��ي  التغيريات  مواجهة 

على العائلة.
فاجاأت  العاملية  النجمة  اأن  اإل 
حمبيها بخرب �سيئ. واعرتفت 
�سغط  ارتفاع  من  عانت  باأنها 
الدم ومن مر�س ي�سمى )�سلل 
ي�سبب  اأن�����ه  واأو����س���ح���ت  ب�����ل(. 
تعطل ع�سالت الوجه وترهل 

جزء منه.
ما  معرفة  ميكنني  ل  وقالت: 
الياأ�س  �سن  ال�سبب هو  كان  اإذا 

ع�ستها.  التي  ال�سعبة  ال�سنة  اأو 

اأجل التخل�س من هذه  اأنها خ�سعت لعالج بالإبر من  وتابعت 
امل�سكالت.

ك��ذل��ك ك�����س��ف��ت امل��م��ث��ل��ة ظ��ه��ور ال�����س��ع��ر الأب��ي�����س لديها 
اأ�سهر   9 ومعاناتها من جفاف الب�سرة. واأ�سافت: منذ 
بقايا  اأن��ظ��ف  م��ن��زل،  ك��رب��ة  اأع��م��ايل  اأوؤدي  اأن  اأح����اول 
امل�ساء.  يف  احل��ك��اي��ات  واأق�����راأ  الأواين  اأغ�����س��ل  ال��ك��الب، 

واأ�سعر بالتح�سن يف هذا املجال.
اأريد  ل  والدتي.  على  بالقلق  �سعرت  لطاملا  قالت:  كما 
البكاء  املهم  اأنه من  اأرى  اأن يقلقوا ب�ساأين.  لأولدي 
اأعينهم.  اأم���ام  ولي�س  ال�ستحمام  اأث��ن��اء 
���س��يء مي��ر على  ك��ل  اأن  ي���روا  اأن  عليهم 
مقتنعة  اأك�����ن  مل  واإن  ي�����رام  م���ا  خ���ري 

بذلك.
ر����س���دت عد�سات  اأخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
النجمة  ال����ب����اب����ارات����زي  ك����ام����ريات 
العاملية اأجنلينا جويل خالل جولة 
وكانت  اأجن��ل��و���س.  لو�س  يف  ت�سوق 
الثالثة:  اأولده��ا  برفقة  اأجنلينا 
���س��اي��ل��وه )11 ع���ام���اً(، وزاه����ارا 
 9( وف���ي���ف���ي���ني  ع�����ام�����اً(،   12(
�سنوات(.يذكر اأن اأجنلينا جويل 
براد  العاملي  النجم  عن  انف�سلت 
بيت، واأبقت الأولد معها حيث ت�سمح 

له بروؤيتهم مرة �سهريا وبح�سورها.

دي.  جي.  املخرج  يبتكر   ،Sleight يف 
اللذان  ثيورير،  األيك�س  واملنتج  ديالرد 
بطل  ع��ن  ق�سة  الكتابة،  يف  ت�ساركا 
وفق  ُنفذت  مثيل  لها  ي�سبق  مل  خ��ارق 
وحماورها،  امل�ستقلة،  ال�سينما  اأ�سلوب 

وميزانيتها.
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خماط البّزاق يقود االأطباء 
اإىل ابتكار ل�صق جروح

طور علماُء مادًة �سمغيًة جتريبيًة ُت�ستخَدم ك�"ل�سق" جديد للجروح، بدًل 
من "القطب" و"الدبابي�س" امل�ستخدمة حاليًّا، م�ستوحاًة من خماط يفرزه 
دود البّزاق. ياأتي هذا يف �سوء �سعف الت�ساق بع�س املواد ال�سمغية الطبية 
ا�ستخدامها يف  املطلوبة، وكثرًيا ما يتعذر  املرونة  احلالية؛ حيث ل توفر 
العلماء  من  جمموعة  ق��رر  امل�سكالت،  ه��ذه  وحل��ل  البلل.  �سديدة  ظ��روف 
بجامعة هارفارد ومراكز بحثية اأخرى، التعلم من دودة البّزاق التي تنتج 
خماًطا �سديد اللزوجة كاآلية للدفاع. خدعة الدودة هي اإنتاج مادة ل تكتفي 
باللت�ساق القوي بال�سطح املبلل فقط، بل ومتلك حا�سنة توزع طاقة على 
نقاط اللت�ساق. وتعتمد الن�سخة امل�سنوعة من هذا الال�سق القوي على 
املبادئ نف�سها. ويف �سل�سلة من التجارب حتدثت عنها دورية �ساين�س، اأثبتت 
والأع�ساء،  والأن�سجة  والغ�سروف  اخلنزير  بجلد  القوي  الت�ساقها  امل��ادة 

ا اأنها غري �سامة للخاليا الب�سرية. واأثبتت اأي�سً

ال�صكر م�صدر خطر لنمو اخلاليا ال�صرطانية
رمبا �سمعت يوما اأن "ال�سكر يغذي اخلاليا ال�سرطانية"، مما يوؤجج منوها 
اأن يعيق منو  الغذائي ميكن  ال�سكر يف نظامنا  التخلي عن  اأن  اأو  ال�سريع، 

ال�سرطان.
يعترب ال�سكر الوقود الأ�سا�سي خلاليا اجل�سم، مبا فيها ال�سرطانية، فادعاء 

اأن ال�سكر يغذي اخلاليا ال�سرطانية �سحيح، وهو ما قد يعد اأمرا خميفا.
 متتلك اأج�سادنا ا�سرتاتيجيات احتياطية للحفاظ على م�ستويات طبيعية 
لل�سكر يف الدم، وحتى من دون تناول الكربوهيدرات، فاإن ج�سمك �سيح�سل 
على ال�سكر من م�سادر اأخرى، مبا يف ذلك الربوتني والدهون.وال�سكر اأحد 
اأنواع الكربوهيدرات، وعندما تتناولها يقوم البنكريا�س باإنتاج الأن�سولني، 

وهو الهرمون الذي ي�ساعد على حتويل ال�سكر اإىل طاقة خلاليا اجل�سم.
وتوؤكد الدرا�سات اأن ال�سكر يغذي اخلاليا ال�سرطانية بالطريقة ذاتها التي 

يغذي بها جميع اخلاليا الأخرى يف اجل�سم.
الأورام  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  اأران���دا،  �سان�سيز  الربوفي�سور،  ويقول 
باأ�سرتاليا، اإن "وقف و�سول ال�سكر اإىل اخلاليا ال�سرطانية يعني اأي�سا اأن 
خاليا اجل�سم ال�سليمة �ست�سبح متعط�سة لل�سكريات ال�سرورية"، واأ�ساف: 
جهاز  كفاءة  تقليل  �ساأنه  من  ما  الوزن،  تفقد  �سيجعلك  ذلك  باأن  "اأعتقد 

املناعة، وزيادة احتمال منو ال�سرطان".
ال�سرطانية  اخلاليا  بع�س  اأن  على  قوية  اأدل��ة  هناك  اإن  �ساوندرز  ويقول 
اأو الدهون، وت�ستخدم هذه امل�سادر  تتغذى اأي�سا على الأحما�س الأمينية 
خاليا  لبناء  اأول��ي��ة  وك��م��واد  للخلية  ال�سرورية  العمليات  لت�سغيل  كوقود 
جديدة بالطريقة ذاتها التي ُي�ستخدم بها ال�سكر، ولكن م�سادر الطاقة هذه 

ت�ساعد اخلاليا ال�سرطانية على حماية نف�سها من الأ�سرار الكيميائية.
لل�سرطان،  ال�سكر  تغذية  ب�ساأن  للقلق  داع��ي  ل  اأن��ه  اإىل  اخل���رباء  وي�سري 
وهذا ل يعني بال�سرورة اأن اتباع نظام غذائي عايل ال�سكر هو اأمر �سحي، 
حيث يرتبط تناول الكثري من ال�سعرات احلرارية من ال�سكر بزيادة الوزن 

والإ�سابة مبر�س ال�سكري، وجميعها عوامل خطر لتطور ال�سرطان.

الريا�سة؟ يف  الأغرب  اللعبة  هي  • ما 
يف  م��رة  لأول  ظهرة  التاريخ  �سهدها  لعبة  اغ��رب  اليدين  على  امل�سي 
النم�سا عام 1318)1900(اذ قطع احد النم�ساويني م�سافة 1400 

كيلوا م�سيا على يديه يوم �سار من فيينا اىل باري�س يف 55 يوم  
العامل؟ يف  رجل  اخف  هو  • من 

اأخف رجل يف العامل هو الإجنليزي جونى بول ماكر ثارى فقد بلغ   
وزنه عندما كان يف ال�سابعة ع�سرة من عمره 5 كيلو جرام 

؟ خا�سة  مكتبة  اكرب  هي  • ما 
ون�سف  مليون  وتبلغ  بنهام  جل��ون  ملك  ه��ي  ال��ع��امل  يف  مكتبة  اك��رب 
يف  اخلا�سة  مكتبته  يف  ال�سخم  العدد  ه��ذا  �سم  وال��ذي  كتاب  املليون 

ولية انديانا الأمريكية  ولكن مل يتمكن من قراءتها  

دقائق0  8 يف  الأر�س  اإىل  ي�سل  ال�سم�س  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
يرتاوح  النا�س  من  باملائة   95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�سل  يتجاوز  املوهوب  ال�سخ�س  اأن  تعلم  هل   •
70- درج��ة والبله ما بني   50 املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  اأم��ا  130درجة   - 70 حا�سل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعتوه  واأخريا  درجة   50  -  20
�ساخن م�سروب  به  و�سع  اإذا  فيما  الرقيق  الكاأ�س  من  اأكرث  للك�سر  معر�س  ال�سميك  الكاأ�س  اأن  تعلم  • هل 

م   1785 �سنة  الفرن�سي  با�سكال  بليز  هو  احلا�سبة  الآلة  خمرتع  اأن  تعلم  • هل 
من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  انفجار  من  البرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  اأن  تعلم  هل   •

الديناميت
اأطنان  ثالثة  ي�سبح  متاما  ي�سداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

حاد  �سالح  اأي  من  اأف�سل  تكون  و  قطع  كاأداة  ت�ستخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 
الإبتدائي الثالث  ال�سف  يف  وهو  املتوالتةالعددية  ابتكر  قد  نيوتن  اإ�سحاق  الريا�سي  العامل  اأن  تعلم  • هل 

�ضوت ال�ضمري 
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التفاح الأخ�سر يقوي الذاكرة 
الأخ�سر،  ال��ت��ف��اح 
له دور كبري وفعال 
من  ال��ت��خ��ل�����س  يف 
وما  الل���ت���ه���اب���ات، 
ي���ن���ت���ج ع���ن���ه���ا من 
باجل�سم،  م�سكالت 
ف���ه���و غ���ن���ي مب����ادة 
تقي  التي  البكتني 

من اللتهاب.
على  وي������ح������ت������وي 

اجل�سم،  �سيخوخة  ي��وؤخ��ر  فهو  ل��ذا  للغاية  عالية  بن�سب  اأك�سدة  م�سادات 
بذل  معدل  زي��ادة  يف  ويفيد  والبدين،  الذهني  والن�ساط  للطاقة  وم�سدر 

اجلهد
ويقوي الذاكرة ويح�سن وظائف الفهم وال�ستيعاب والقدرة على الرتكيز، 
ويحتوي على فيتامينات A،B،C وهى مفيدة للب�سرة. ويخل�س اجل�سم من 
ال�سموم، فهو منظف عام للج�سم، ويحمي القلب من الأمرا�س، والأعرا�س 
املر�سية، ويهاجم الفريو�سات املوجودة يف اجل�سم، ويقاوم ن�ساطها، وي�ساهم 

يف عالج حالت بع�س الأمرا�س كمر�س النقر�س والروماتيزمز
ويعترب من اأف�سل مقويات اللثة والأ�سنان وال�سرو�س، اإذا تناوله ال�سخ�س 
بانتظام، ويحتوي على معدلت عالية من الأمالح املفيدة للج�سم، وكذلك 

العنا�سر الغنية واملهمة، الكال�سيوم والف�سفور والزنك والبوتا�سيوم.

ينتظر الأهل بلهفة الكلمات الأوىل لطفلهم، ويزداد القلق مع 
غري  كانت  واإن  حتى  اجلمل،  وتكوين  النطق  يف  الطفل  تاأخر 

مفهومة بالن�سبة لهم.
الدكتور  ال���ولدة  وحديثي  الأط��ف��ال  اأم��را���س  اإخ�سائي  ويقول 
موؤمن �سعد: اإنه عادة ما يكون الطفل قادًرا على تقليد الأ�سوات 
والنطق بعدة كلمات يف عمر ال�سنتني، واإن تاأخر يف ذلك حتى 

ال�3 �سنوات فالبد من وجود خلل ما ي�ستلزم العالج.
اأ�سباب توؤدي  اأن هناك عدة  اإىل  اإخ�سائي طب الأطفال،  واأ�سار 
ل��ت��اأخ��ر ال��ك��الم ع��ن��د الأط���ف���ال، م��ن��ه��ا: اإ���س��اب��ة ال��ط��ف��ل مبر�س 
ع�سوي ك�سعف ال�سمع اأو ربط الل�سان، اأو اإ�سابته مبر�س نف�سي 

يوؤدي اإىل التلعثم، اأو النطواء وعدم القدرة على النطق.
وقد يكون ال�سبب هو عدم التوا�سل مع الطفل واحلديث معه 
من قبل الأم والأب، مما يجعل خمزون الكلمات لديه �سئياًل، 

واأحياًنا يكون اختالف اللغة بني الأم والأب �سببا لتاأخر الكالم 
عند الطفل نتيجة ت�ستته بني لغة الأبوين.

العالج يكون  اإن  �سعد،  الدكتور  النطق، قال  تاأخر  وحول عالج 
اأول مبعاجلة امل�ساكل الع�سوية  يف حال وجودها، �سواء م�سكلة 
العالج  م��ن  ال��ث��اين  وال�سق  ال�سمع،  �سعف  اأو  امل��رب��وط  الل�سان 
لت�سجيعه على  الطفل وخماطبته  امل�ستمر مع  باحلديث  يكون 
الكالم وتقليد الأ�سوات، وتدريبه على نطق احلروف بطريقة 

�سحيحة، وقد يتطلب ذلك ال�ستعانة بخبري يف التخاطب.
اإخ�����س��ائ��ي ط��ب الأطفال  ال��دك��ت��ور م��وؤم��ن �سعد ه��و  اأن  ُي��ذك��ر، 
من  وج��راح��ة  طب  بكالوريو�س  على  حا�سل  ال���ولدة،  وحديثي 
الولدة  وحديثي  الأطفال  وماج�ستري  العيني  ق�سر  طب  كلية 
القوات  مب�ست�سفيات  ع��ام��ني  مل���دة  ع��م��ل  الأزه�����ر،  ج��ام��ع��ة  م��ن 

امل�سلحة امل�سرية.

تاأخر الكالم عند االأطفال.. �صرورة العالج بعد عمرالثالثة

�سياح يلتقطون ال�سور على �ساطئ التونكو يف تامانيك، ال�سلفادور.   )رويرتز(

هناك يف غرفة �سيقة وعلى فرا�س ب�سيط كان ينام ح�سان وهو يتقلب يف فرا�سه، مل ي�ستطع ان ينام، مل تغم�س 
له عني ملاذا ..اآه انه �سبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�سان خطاأ بل جرما كبريا امتدت يده واخذ بع�س املال من 
درج �ساحب العمل.. مبلغ ب�سيط كان يريد ان ي�سرتي به لأولده ك�سوة تقيهم من برد ال�ستاء لكن هذا املبلغ 
كان مثل النار يتقلب عليها ح�سان فتلهب ج�سده ول ينام وعندما �سنحت له فر�سة ليغفو قليال �ساهد هذه 
املالب�س على اج�ساد اولده ت�ستعل.. يا الهى احميهم يل.. هكذا �سرخ امل�سكني فزعا .وقف بجانب الفرا�س ثم 
جل�س ي�ستغفر ربه ويبكي يف ال�سباح وقبل ان يح�سر اي �سخ�س اإىل العمل رد ح�سان املبلغ اإىل الدرج نعم رده 
وقال: احلمد هلل مل يك�سف احد �سيئ و�ساأظل ح�سان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن المانة ابدا 
وا�ستعاذ باهلل من ال�سيطان الرجيم. عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل الوىل جل�س �ساحب العمل لي�سوى 
احل�سابات وجمع املال من الدرج ثم قال ب�سوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة وقع جميل على 
اذن ح�سان فحمد اهلل.. عندها نادى عليه �ساحب العمل وقال هيا ياح�سان ان ام اولدي تريدك اليوم لمر 

هام لنذهب معا.
اأري��دك لأمر   ذهب ح�سان مع �ساحب العمل وجل�س ي�سرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول: اهال عم ح�سان، 
هام.. اول لتذهب اإىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�سمك وحبوب لبيتك. ثانيا خذ هذه الكيا�س 
لتحملها اإىل اولدك انها مالب�س جديدة جميلة �ستعجبهم كثريا فقد جاء ال�ستاء �سريعا وهم �سيحتاجون لها. 
وثالثا فاأ�سرع �ساحب العمل وقال ثالثا هذه عندى انا.. خذ املال فانت ت�ستحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل 
اعطك مكافاآت.. كما انى امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ستطيع ان تكفي طلبات بيتك واولدك فانا احبك ياعم 

ح�سان منذ ان كنت تعمل مع والدي.
 حمل ح�سان اخلري بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته واعطاها كل ما يحمله و�سط فرحة 
له  به وعندما اح�سته قالت  املال لتحتفظ  ون��ادى زوجته ومنحها  التي جعلت قلبه يزغرد،  الكبرية  ال�سغار 
احلمد هلل مائه دينار مل احلم بها ابدا وا�ستمع لتلك الكلمة وقال لنف�سه كان معي يف ال�سباح ع�سرين دينارا 

كانت اثقل على قلبى من جبال الر�س وذهب لفرا�سه واغم�س عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به ابدا.


