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دواء للح�سا�سية يعالج جلطات الدم 
التي ال  الدم  لعالج جلطات  باباً جديداً  درا�سة جديدة  نتائج  فتحت 
ال�سرايني،  عرب  ارحتالها  نتيجة  خطراً  ت�سكل  والتي  ر�سدها  ميكن 
باإذابة  ل��ي��ق��وم  للح�سا�سية  ���س��ائ��ع  دواء  ا���س��ت��خ��دام  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 
نتائج  ن�سرت  التي  ري�سر�س�س  �سريكولي�سن  وبح�سب جملة  اجللطة. 
االأبحاث يتمّيز العالج املقرتح باأنه يحمي من االآثار اجلانبية الأدوية 

اإذابة اجللطات وخا�سة النزيف. 
وتقّدم  الربيطانية،  برمنجهام  جامعة  يف  الدرا�سة  اأبحاث  واأجريت 
نتائجها اأماًل يف عالج اجللطات العميقة التي ال ميكن ر�سدها والتي 
ترحتل مع الدم وميكن اأن ت�سبب ان�سداداً يف منطقة ح�سا�سة كالدماغ 
اأو القلب. وي�ستهدف عالج احل�سا�سية ما ُيعرف ب� "اخلاليا البدينة" 
الدموية.  االأوع��ي��ة  تو�سيع  يف  ت�سارك  مناعية  خاليا  وه��ي  ال���دم،  يف 
قد  التي  التخّث  م�سادات  ا�ستخدام  بتفادي  الطريقة  ه��ذه  ومتتاز 

ينتج نزيف عن ا�ستخدامها.

البكرتيا ال�سديقة بديل واعد للم�سادات احليوية 
البكرتيا  اأن  على  واع���دة  اأدل���ة  هناك  اإن  ج��دي��دة  درا���س��ة  نتائج  قالت 
امل�����س��ادات احليوية  اأن حت��ل حم��ل  ال��ربوب��ي��وت��ك مي��ك��ن  ال�����س��دي��ق��ة 
االأن��ت��ي��ب��ي��وت��ك يف ع���الج اجل����روح. واأن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��ري��ت على 
ال�سفاء،  عملية  ت�سريع  على  البكرتيا  هذه  ق��درة  اأظهرت  احليوانات 

اإىل جانب اأنها و�سيلة لتقليل ا�ستخدام امل�سادات احليوية.
تقوم  ريبورت�س"  "�ساينتفيك  دوري��ة  ن�سرته  الذي  التقرير  وبح�سب 
واجلراثيم  البكرتيا  م��ع  وال�����س��راع  بالتناف�س  ال�سديقة  البكرتيا 

ال�سارة، وتنتج مواد متنع توالد وانت�سار اجلراثيم.
على من  كبرياً  احليوية خطراً  للم�سادات  املقاومة  البكرتيا  ومتثل 
يخ�سع لعملية جراحية، ويعترب اخرتاق هذه النوعية من البكرتيا 

للج�سم عن طريق اجلرح املفتوح تهديداً للحياة.
وبح�سب نتائج الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة مان�س�سرت الربيطانية 
من  امل��زي��د  ا�ستخدام  لتفادي  واع���داً  ح��اًل  ال�سديقة  البكرتيا  تقدم 
املقاومة  اإىل زي��ادة ظاهرة البكرتيا  ي��وؤدي  امل�سادات احليوية وال��ذي 
لالأدوية. وتوجد البكرتيا ال�سديقة يف االأمعاء عادة، كما توجد لدى 

االأنف. يف  النا�س  من  باملائة   30
االأطعمة  بتناول  حيوية  م�سادات  يتناولون  الذين  املر�سى  وُين�سح 
الغنية بالبكرتيا ال�سديقة الربوبيوتك مثل اللنب الزبادي واالأر�سي 
احليوية  امل�����س��ادات  الأن  البحرية،  واالأع�����س��اب  امل��ي��زو  و�سوربة  �سوكي 
البكرتيا  تعمل  بينما  واجل���ي���دة،  ال�سديقة  ال��ب��ك��رتي��ا  ع��ل��ى  تق�سي 
ال�سديقة كخط مناعي يحمي اجل�سم من االأمرا�س ومن اجلراثيم.

لهذا ال�سبب ُين�سح باأن تغم�س الب�سكويت يف ال�ساي
والكبار على حد  ال�سغار  يت�ساركها  ال�ساي عادة  الب�سكويت يف  غم�س 

�سواء، حيث جتعل مذاق الب�سكويت اأ�سهى واأ�سهل للم�سغ واله�سم.
الب�سكويت  تغطي�س  يجعل  فعاًل  وهل  �سحية،  العادة  هذه  هل  ولكن 
يف ال�ساي مذاقه اأف�سل؟ الدكتور اإيان في�سك االأ�ستاذ امل�سارك بق�سم 
الكيمياء يف جامعة نوتنغهام الربيطانية، يوؤكد اأن غم�س الب�سكويت 

يف كوب من ال�ساي يجعل مذاقه اأطيب.
اإن�����س��اي��د ذا  "تو  ومت الك�سف ع��ن ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج، م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج 
والي�س،  غريغ  يقدمه  وال��ذي  �سي،  بي  بي  �سا�سة  على  فاكتوري" 

و�سريي هايلي، .
ويتناول الربيطانيون نحو 19 مليون قطعة ب�سكويت يف اليوم، وهو 
اأعلى معدل يف اأوروبا، مما يجعل من ال�سروري التعرف على اأف�سل 

الطرق، للح�سول على نكهة مميزة من تناول الب�سكويت.
ب�سكويت  قطعة  تناول  الباحثون،  اأج��راه��ا  التي  التجربة  وت�سمنت 
كمية مركبات  قيا�س  ثم  وم��ن  ال�ساي،  واأخ��رى مت غم�سها يف  جافة، 
اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  احلالتني،  كال  يف  الذوقية  واملركبات  الرائحة 
ينتج كمية م�ساعفة من هذه  ال�ساي  ال��ذي مت غم�سه يف  الب�سكويت 

املركبات.
كما ك�سفت التجارب اأن ال�ساي هو امل�سروب االأف�سل لغم�س الب�سكويت، 
واحل�سول على نكهة مميزة، وفقاً الختبار الرائحة، بح�سب �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
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جوجل تخترب تقنية للن�سر 
على غرار �سناب �سات 

اأفاد م�سدر مطلع باأن �سركة جوجل تعكف حاليا على تطوير تكنولوجيا 
متكن ال�سركات االإعالمية من اإنتاج مو�سوعات مماثلة لتلك املوجودة على 

منتدى دي�سكفر التابع ل�سناب �سات.
وذكر امل�سدر الذي حتدث �سريطة عن ن�سر ا�سمه اأن م�سروع جوجل امل�سمى 

�ستامب يف مراحل االختبار املبكرة مع النا�سرين.
املالكة  التكنولوجيا مثل جوجل وفي�سبوك و�سركة �سناب  وت�سابق �سركات 
ل�سناب �سات الزمن لتطوير اأدوات ن�سر لل�سركات االإعالمية مللء تطبيقاتها 

اخلا�سة باالأخبار والرتفية والريا�سة وغريها.
والتحدي بالن�سبة الأدوات من هذا القبيل هو جعلها اأ�سرع واأ�سهل ا�ستخداما 

من حمركات البحث ويف الوقت ذاته توفر للم�ستخدمني جتربة �سيقة.
وتتميز تقنية دي�سكفر التابعة ل�سناب �سات باأنها تدمج املقاطع امل�سورة مع 
الن�سو�س وال�سور مما ي�سمح للم�ستخدمني بالو�سول اإىل مو�سوع جديد 

اأو اإعالن بلم�سة اإ�سبع.
وكانت وول �سرتيت جورنال اأول من اأورد نباأ تطوير جوجل لتقنية �ستامب 

اأم�س اجلمعة نقال عن م�سادر مطلعة.
وقالت جوجل يف بيان "لي�س لدينا ما نعلنه يف الوقت احلايل لكننا نتطلع 
اإىل اأن نطلعكم على املزيد قريبا". وي�ستدعي ا�سم �ستامب اإىل الذهن اأحد 
اآمب  اأو  امل�سرعة  اجل��وال  �سفحات  وهو  بالفعل  املوجودة  جوجل  منتجات 

والتي ت�سمح بتحميل اأ�سرع للق�س�س االإخبارية على االإنرتنت.

مهرجان للر�ساعة الطبيعية 
باالأ�سبوع  املك�سيك  يف  اأم��ه��ات  احتفلت 
العاملي للر�ساعة الطبيعية، الذي اأعلنته 
االأمم املتحدة، يف مهرجان يروج الأهمية 
ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ر���س��اع��ة ال����ذي �سار 
جعلت  اجتماعية  و�سمة  ب��ه  الت�سريح 
للر�ساعة  ي��ل��ج��اأن  االأم��ه��ات  م��ن  الكثري 

ال�سناعية.
للطفولة  املتحدة  االأمم  ملنظمة  ووف��ق��ا 
ماليني  �سبعة  نحو  مي��وت  )يوني�سيف( 
ميكن  الأ�سباب  اخلام�سة  �سن  دون  طفل 
جت��ن��ب��ه��ا ل���ك���ن م���ع���دل ال���وف���ي���ات ميكن 
تغذى  اإذا  تقريبا  الن�سف  اإىل  تقلي�سه 

حديثو الوالدة بر�ساعة طبيعية.
ودف����ع����ت ال���و����س���م���ة االج���ت���م���اع���ي���ة من 
اإىل  اإ�سافة  الطبيعية  بالر�ساعة  اجلهر 
اأم��ه��ات كثريات  العملية  احل��ي��اة  اأمن���اط 
للر�ساعة  ال��ل��ج��وء  اإىل  ال��ع��ام��الت  م��ن 
يف  امل�ساركات  االأم��ه��ات  لكن  ال�سناعية. 
املهرجان اأردن التعبري عن قناعتهن باأن 

الر�ساعة الطبيعية هي االأف�سل.
وبح�سب االأمم املتحدة تزيد فر�س حياة 
االأوىل  ال�سهور  خ��الل  ال����والدة  حديثي 
تغذوا  اإذا  اأ���س��ع��اف  �ستة  اأع��م��اره��م  م��ن 

بالر�ساعة الطبيعية.

دب ي�سيب حار�سا 
بجروح خطرية 

ذك�����رت ال�����س��رط��ة وو����س���ائ���ل اإع����الم 
ال���ل���ون هاجم  ب��ن��ي  دب���ا  اأن  حم��ل��ي��ة 
ح��ار���س��ا واأ���س��اب��ه ب��ج��روح خطرية، 
حيوانات  ت�سم  ح��ي��وان  حديقة  يف 

مفرت�سة بو�سط ال�سويد.
وحدث الهجوم، بينما كان احلار�س 
ال��دب��ب��ة يف حديقة  ح��ظ��رية  ينظف 
احل�����ي�����وان ال����ت����ي ت���ق���ع يف اأور�����س����ا 
حوايل  بعد  على  روفدجور�سبارك، 
غرب  ����س���م���ال  ك���ي���ل���وم���رتا   330

العا�سمة، �ستوكهومل.
اإىل  ال����دب  دخ���ل  ك��ي��ف  يت�سح  ومل 
تقارير  ل��ك��ن  امل�����س��ي��ج��ة،  احل���ظ���رية 
اأن���ه رمب���ا حفر  اأ����س���ارت اإىل  اأول���ي���ة 
باإقليم  احل��ظ��رية  ودخ���ل  مبخالبه 

داالرنا.
وق�����ال اأن����دي����ز ب��ل��وم��ك��ي�����س��ت، كبري 
ب�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ن  امل����دي����ري����ن 
على  القائمة  جرونكليت�سجروبن 
"اإ�س. ل��ق��ن��اة  احل���دي���ق���ة،  ت�����س��غ��ي��ل 
ال�سويدية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  يف.تي" 
ع��ن��دم��ا دخل  ���س��يء خ��ط��اأ،  "حدث 
امل�سيجة  احل������ظ������رية  احل������ار�������س 
وب��ط��ري��ق��ة م����ا، مت��ك��ن ال�����دب من 
الدب  على  النار  واأطلق  الدخول". 
ال�سغري. ونقل ال��زوار من املنطقة 
لكن  امل�سيجة،  للحظرية  امل��ج��اورة 
بعد  يجر  ومل  احل��دي��ق��ة.  تغلق  مل 
حتقيق يف املو�سوع. وت�سم حديقة 
روف��دج��ور���س��ب��ارك حيوانات  اأور���س��ا 
م���ف���رت����س���ة، ت�����س��م��ل دب���ب���ة ومن�����ورا 
وحيوانات ال�سنور الربية والذئاب.

�سفاح القطط يف 
قب�سة ال�سرطة

القب�س  ال�سعودية  ال�سرطة  األقت 
على ال�ساب ال�سهري ب��سفاح القطط 
يقتل  له وهو  فيديو  انت�سار  بعد   ،

القطط يف ال�سارع.
�سبيله  ب���اإخ���الء  ال��ن��ي��اب��ة  واأم������رت 
بالكفالة  م���ع���ه،  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ب���ع���د 
اأن  ت�ستكمل  احل�������س���وري���ة،  على 
وق�������ت الح������ق،  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات يف 
"عاجل"  ن��ق��ل م��وق��ع  ب��ح�����س��ب م���ا 
ال�سعودي، عن م�سادر مقربة من 

التحقيقات.
اأن  اإىل  للموقع  امل�����س��ادر  واأ����س���ارت 
منزل  ت��ك��ف��ل��ت  بحماية  ال�����س��رط��ة 
اع����ت����داء،  اأي  امل���ت���ه���م  م����ن  اأ������س�����رة 
�سياراتهم  م��ن  ع���دد  ت��ع��ر���س   بعد 

للتك�سري على اأيدي جمهولني.
جاء ذلك بعدما متكنت �سرطة  حي 
ب�سبط  جدة،  مبحافظة  ال�سالمة 
ال�ساب، وعر�سته �سباح اأم�س على 

النيابة العامة  للتحقيق معه.

مكافحة مر�س ال�سكري  1-
ت�ساعد البامية يف منع االإ�سابة بداء ال�سكري وذلك بف�سل 
العنا�سر الغذائية واالألياف املوجودة بها والتي تعمل على 
اأكدت  تركية  درا�سة  اأن  كما   ، ال��دم  ال�سكر يف  ن�سبة  تنظيم 
اأن بذور البامية املحم�سة ت�ساعد يف خف�س ن�سبة  موؤخراً 

ال�سكر بالدم م�ساهمة يف عالج مر�س ال�سكري.

اخلمول والتعب عالج   2-
اأك������دت ال���ب���ح���وث اأن ال��ب��ام��ي��ة حت���ت���وي ع��ل��ى ن���وع���ني من 
م�����س��ادات االأك�����س��دة ي��رف��ع��ان م��ن ن�سبة ال��غ��ل��ي��ك��وج��ني يف 
للج�سم  ي�سمح  ال���ذي  ال���وق���ود  ه��و  وال��غ��ل��ي��ك��وج��ني  ال��ك��ب��د، 
بالعمل، وبالتايل مينع التعب واخلمول، وي�سمن احليوية 

والن�ساط.

ال�سار الكولي�سرتول  خف�س   3-
ال�سيئ  الكولي�سرتول  البامية يف خف�س م�ستويات  ت�ساعد 
وم�سادات  االأل��ي��اف  على  احتوائها  بف�سل  وذل��ك  باجل�سم 

االأك�سدة.

ال�سهية كبح   4-
كمية  ت�ساعد  االأل��ي��اف،  م��ن  وف��رية  كمية  على  الحتوائها 
قليلة من البامية يف كبح ال�سهية ل�ساعات وبالتايل فقدان 

الوزن غري املرغوب فيه.

خف�س خطر االإ�سابة باأمرا�س الكبد  5-
اأثبتت اأبحاث اأجريت على جمموعة من الفئران اأن تناول 
على  ويحافظ  الدهني  الكبد  مر�س  تطور  مينع  البامية 
�سحة الكبد، وذلك الحتوائها على مركبات الفالفونويد 
والتي ت�ساعد على تنظيم الغلوكوز وا�ستقالب الدهون من 

خالل الربوتينات يف الكبد.

الكال�سيوم نق�س  منع   6-
متنحك وجبة البامية 51 ملغ من الكال�سيوم وهو القدر 
املطلوب والذي يحتاجه ج�سمك، لتح�سني �سحة العظام، 
وت��ن��ظ��ي��م ���س��غ��ط ال����دم، وحت�����س��ني ���س��ح��ة ال��ق��ل��ب وخف�س 

م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.

النظر حت�سني   7-
وهما   ،A وفيتامني  ك��اروت��ني  بيتا  على  البامية  حت��ت��وي 
واملحافظة  ال��ن��ظ��ر  حت�سني  يف  اأهميتهما  ثبتا  ع��ن�����س��ران 

عليه.

التوتر تخفيف   8-
تتميز بذور البامية بخ�سائ�س م�سادة لالإجهاد، فهي حتد 

من التوتر وبالتايل تقلل من خطر ال�سمنة وال�سكري.

بال�سرطان االإ�سابه  خطر  خف�س   9-
الحتوائها على بروتني الليكتني، متنع البامية منو �سرطان 
%72 من  الثدي كما ت�ساعد يف التخل�س مما ي�سل اإىل 

اخلاليا ال�سرطانية باجل�سم.

املناعة تعزيز   10-
تلعب البامية دوراً حيوياً يف تقوية اجلهاز املناعي باجل�سم، 
لالأك�سدة  م�سادة  خ�سائ�س  على  احتوائها  بف�سل  وذل��ك 
باالإ�سافة  امل�سببة لالأمرا�س، هذا  حت��ارب اجل��ذور احل��رة 

اإىل احتوائها على فيتامني A وC الهامني للج�سم.

تاريخ الباميا:
طبقهم  ان  الباميا  ع�ساق  م��ن  ال��ك��ث��ريون  ي���درك  ال  رمب��ا 
املف�سل ) نبتة الباميا( من النباتات الغنية بالفيتامينات 
و  للكال�سيوم  ج��ي��دا  م�����س��درا  كونها  اىل  اإ���س��اف��ة   ، امل��ن��وع��ة 
ال�ساحلة  االأج���زاء  اأن  ذل��ك  على  زد  و احلديد،  الفو�سفور 
�سالح  بل  فقط  القرنات  لي�ست  الباميا  نبات  من  لالأكل 
اأزه���اره، وقبل �سرج تنوع  اأوراق��ه و  كله لالأكل مبا يف ذلك 
من�سئه  اأوال على  نقف  فوائده،  و  النبات  ا�ستخدامات هذا 

و موطنه.
يف  زراعتها  وب���داأت  اال�ستوائية  اإفريقيا  يف  الباميا  ن�ساأت 
ال�سرق االأو�سط والهند منذ فرتة طويلة، ويف القرن التا�سع 
ع�سر امليالدي �سوهدت نباتات البامية الربية على �سفاف 
البامية  اإدخ���ال  وق��د مت  ه��ذا  ال�����س��ودان.  االأبي�س يف  النيل 

للمرة االأوىل اإىل اأوروبا بوا�سطة فاحتي االأندل�س امل�سلمني. 
وق���د و���س��ف ال��ع��امل اأب����و ال��ع��ب��ا���س ال��ن��ب��ات��ي، اأح����د مواطني 
 1216 ع��ام  يف  دقيقاً  و�سفاً  البامية  نبات  و�سف  �سيفيل، 
االأمريكيتني  اجل��دي��د  ال��ع��امل  اكت�ساف  ومب��ج��رد  للميالد. 
الربازيل  يف  وعرفت  هناك  اإىل  رح��ل  فيمن  البامية  رحلت 
اأ�سناف حملية  االآن عدة  وتوجد  للميالد.   1658 عام  يف 
من البامية يف جنوب الواليات املتحدة، حيث تتمتع ب�سعبية 
اإفريقيا  ك��ث��رية منها يف  اأ���س��ن��اف  ت��وج��د  ك��ب��رية ه��ن��اك، كما 
ل النوع الثاين  وحول حو�س البحر االأبي�س املتو�سط. وتنقَّ
املعاك�س  االجت��اه  يف  بالروزيل،  امل�سمى  املالفي�سي،  رتبة  من 
للبامية، فقد انتقل من جزر الهند الغربية اإىل اإفريقيا ثم 

اإىل الهند وال�سني ثم بقية القارة االآ�سيوية.

* حفظ الباميا:
تقطيع  فيمكن  ال��ب��ام��ي��ة  كمية  يف  وف���رة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا 
اأوعية  اأج��زاء �سغرية وجتفيفها وحفظها يف  اإىل  القرنات 
زجاجية حمكمة القفل اأو طحنها اإىل بودرة بعد التجفيف 
ثم تخزينها وميكن تخزين الثمار جافة كاملة ك�سرائح اأو 
م�سحوق كما ميكن حفظها معلبة اأو خمللة. وقبل عملية 
التخزين يجب انتخاب الثمار ال�سغرية الطازجة اخل�سراء 
ال�سليمة من العيوب. ويجب اأن تكون درجة حرارة التخزين 

يف حدود 7 اإىل 10 درجات مئوية )الثالجة(.

* قيمتها الغذائية:
حت��ت��وي ال��ق��رن��ات ال�����س��غ��رية ع��ل��ى بع�س ال���ربوت���ني 1.6 
و»ج«  »اأ«  وفيتامينات  الكاربوهيدرات  وبع�س   2.2% اإىل 
جيداً  م�سدراً  تكون  ولكنها  »ب«  فيتامينات  من  قليل  مع 
فتحتوي  االأوراق  اأم���ا  واحل��دي��د.  والف�سفور  للكال�سيوم 
فيها  ال��ربوت��ني  ي�سل  العنا�سر  تلك  من  اأعلى  ن�سب  على 
كبرية  كميات  على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  كما   2.7% ن�سبة  اإىل 
غنية  وال��ب��ذور  ب2.  فيتامني  الرايبوفالفني  م��ن  ن�سبياً 
بالربوتني والدهون مع بع�س الن�سا وهي عالية املحتوى 
البذور  زيت  اأم��ا  والف�سفور.  والكال�سيوم  البوتا�سيوم  من 
فيتكون من حام�س االأوليك %45 وحام�س اللينوليك 

م�سبعة. دهنية  اأحما�س  واملتبقي   20%

ال  كثريين  �أن  �إال  �لبامية  يتناولون  �لنا�س  معظم  �أن  رغم 

�خل�ضر�و�ت  من  �لنوع  لهذ�  �لكبرية  �لفو�ئد  يعرفون 

�ملو�ضمية و�لتي تتو�فر ب�ضكل كبري يف ف�ضل �ل�ضيف.

وتعد �لبامية كنزً� يحتوي على �لعديد من �لعنا�ضر 

�لغذ�ئية �ملفيدة و�لفيتامينات �لهامة للج�ضم.

تع�ضقون  �ضتجعلكم  فو�ئد   10 يلي  فيما  و�إليكم 

�لبامية وحتر�ضون على تناولها با�ضتمر�ر، ح�ضب 

ما جاء يف موقع "كري 2" �ملعني بال�ضحة:

ال�سفراء  البقع  لإزالة  طرق   3
عن املالب�س عند الإبطني

على  ال�سفراء  البقع  ظهور  ُي�سكل 
منطقة  ع����ن����د  امل�����الب�����������س 
االإب��������ط��������ني اإح��������راج��������اً 
على  خ�سو�ساً  للنا�س 
البي�ساء!  االأق��م�����س��ة 
ذل���ك نقدم  ���س��ي��اق  يف 
ط������رق   3 اإل�������ي�������ك�������م 
البقع  ه��ذه  لتنظيف 

ب�سهولة:
�سودا اخلبز واملياه:

مالعق   4 ام����زج����وا 
ك����ب����رية م�����ن ����س���ودا 
اخلبز مع رب��ع كوب 

م��ن امل��ي��اه واف���رك���وا امل��ك��ان امل��ق�����س��ود. اتركوا 
امل��زي��ج ع��ل��ى ال��ق��م��ا���س مل���دة ���س��اع��ة ق��ب��ل غ�سله 

باملياه الباردة.
اخلل واملياه:

ام���زج���وا اخل���ل االأب��ي�����س م���ع امل���ي���اه بكميات 
رذاذ.  زج��اج��ة  يف  اخلليط  و���س��ع��وا  مت�ساوية 
ر�سوا البقعة ال�سفراء بهذا اخلليط واتركوه 

ملدة �ساعة قبل غ�سله باملياه.
بريوك�سيد الهيدروجني واملياه:

م���ن بريوك�سيد  م��ت�����س��اوي��ة  ك��م��ي��ات  ام���زج���وا 
فيها  القمي�س  وانقعوا  واملياه،  الهيدروجني 
ملدة 30 حتى 40 دقيقة. ثم اغ�سلوا القمي�س 

باملياه الباردة ملالحظة النتيجة!

فوائد مذهلة �ستجعلك تع�سقني 
البامية...تعريف عليها
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�ش�ؤون حملية

بهدف تطوير �لربنامج

وامل�سرفني اأمورهم  واأولياء  املنت�سبني  مب�ساركة  ذهني  ع�سف  جل�سات  بتنظيم  ثقايف" يوجه  "�سيف 

خماطر ا�ستخدام "م�ساية الطفل" �سمن بحث اأعده فريق من جامعة الإمارات 

•• اأبوظبي – الفجر

وجهت اللجنة العليا للربنامج الوطني "�سيف ثقايف" 
كافة  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  تنظمه  ال����ذي 
خالل  ذهني  ع�سف  جل�سات  بتنظيم  الثقافية  املراكز 
االأ�سبوع ال�ساد�س من عمر الربنامج وذلك تزامناً مع 
اقرتاب انتهاء الربنامج على اأن ي�سارك اأكرب عدد من 
الطالب املنت�سبني للربنامج وامل�سرفني عليه، واأولياء 
االأمور لتناق�س اجلل�سات �سبل تطوير الور�س واأن�سطة 
ال��ق��ادم��ة، واالط���الع على رغبات  ال���دورة  الربنامج يف 
ذلك  تطبيق  وو�سائل  للربنامج  ونظرتهم  املنت�سبني 
وفق اخلطة العامة التي و�سعتها اللجنة العليا، هو ما 

يعود بالنفع والتطور على الربنامج .
 وم���ن ج��ان��ب��ه ك�����س��ف ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر اإدارة 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  ب����وزارة  احل��ك��وم��ي  االت�����س��ال 
على  ب���ن���اء  ثقايف"  "�سيف  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  اأن 
ا�ستطالعات الراأي التي حر�ست الوزارة واللجنة على 
الثاين  االأ�سبوع  منذ  الثقافية  امل��راك��ز  داخ��ل  اإجرائها 
تاأكد  االأم��ور  واأولياء  الربنامج بني الطالب  من عمر 
ثقايف"  "�سيف  اأن  اإىل  الف��ت��ا  االأوىل،  ال�����دورة  جن���اح 
�سهد اهتمام بالغ ومتابعة م�ستمرة حلظة بلحظة من 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وتنمية املعرفة والذي كان يوجه دائما باأهمية توفري 
كافة �سبل جناح الربنامج. واأو�سح النعيمي اأن مبادرة 
جل�سات الع�سف الذهني، التي وجهت اللجنة املنظمة 
�سيكون  االأخ��ري  االأ�سبوع  خالل  املركز  داخ��ل  باإقامتها 
لها االأثر االإيجابي على تطوير الربنامج كونها فر�سة 
اأمورهم  واأولياء  املنت�سبني  رغبات  بني  للربط  مواتية 
التفاعل  م��ن  م��زي��د  على  يحفز  مم��ا  املنظمة  واجل��ه��ة 
منتج  اإىل  للو�سول  وذوي��ه��م،  والطلبة  امل�سرفني  ب��ني 
الطاقة  تعزيز  �ساأنه  من  متوازن  بتنوع  يحظى  ثقايف 
االإيجابية لدى الطلبة، واكت�ساف املواهب منهم وثقل 
ومن  ال�سحيح  العلمي  باالأ�سلوب  ورعايتهم  موهبتهم 
خالل متخ�س�سني يف كافة املجاالت الثقافية واملعرفية 
الإعداد كفاءات فنية وطنية قادرة على تلبية احتياجات 
واملعريف  ال��ث��ق��ايف  بالقطاع  واالرت���ق���اء  امل�����س��ت��دام  النمو 

واالإ�سهام ب�سكل فاعل يف جهود االنتقال اإىل امل�ستقبل.

فر�سة  مت��ث��ل  ���س��وف  اجل��ل�����س��ات  اأن  النعيمي  واأ����س���اف 
ح��ق��ي��ق��ي��ة  ل��ل��ت��وا���س��ل وال��ت��ب��اح��ث ب���ني ال��ل��ج��ن��ة العليا 
للربنامج،  واملنت�سبني  ثقايف  الوطني �سيف  للربنامج 
العديد  واط��الق  واالأن�سطة  الفعاليات  تطوير  ب�ساأن 
من املبادرات اجلديدة يف الدورة القادمة من الربنامج 

وبخا�سة اأنه �سوف تكون الدورة الثانية على التوايل، 
توجيه  اأه��م��ي��ة  اللجنة  ع��ل��ى  اأك����دت  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��رياً 
اأكرب  ح�سور  بجانب  االأم��ور  واأولياء  لل�سركاء  الدعوة 
مفتوح  النقا�س  ي��رتك  واأن  املنت�سبني  من  ممكن  ع��دد 
ل��ت��خ��رج اجل��ل�����س��ات بنتائج  ال������راأي  ل��ل��ج��م��ي��ع وح���ري���ة 

وم��ب��ادرات ايجابية ت��خ��دم ال��ربن��ام��ج خ��الل ال���دورات 
اأن حتقيق  ت��درك جيداً  ال��وزارة  اأن  اإىل  القادمة، الفتا 
هذا الهدف يتم من خالل التطوير امل�ستمر واملدرو�س 
"�سيف  ل���  االن�����س��م��ام   ال��ط��الب على  للربنامج حل��ث 

ثقايف" واإتاحة الفر�سة لهم لالرتقاء مبواهبهم.
وا�ستجابة لدعوة اللجنة نظمت املراكز الثقافية يف كل 
من عجمان واأم القيوين اأوىل جل�سات الع�سف الذهني 
االأم��ور واجلهات  واأول��ي��اء  املنت�سبني  بح�سور عدد من 
امل��ت��ع��اون��ة  وامل�����س��ارك��ة يف ال��ربن��ام��ج ورك�����زت جل�سات 
الع�سف على تناول اجلوانب االأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية 
املقبلة، كما  ال��دورة  العمل يف  اأعمدة  الربنامج لت�سكل 
التي  املفتوحة  للنقا�سات  الفر�سة  اجلل�سات  اأت��اح��ت 
دارت بني الطالب املنت�سبني وامل�سرفني واأع�ساء اللجنة 
العليا للربنامج  وعدد من امل�سرفني يف اجلل�سة حول 
تفعيل قدرات املنت�سبني من اأجل الرتكيز على االهتمام 
واملعرفية،  الثقافية  احتياجاتهما  وتلبية  باملنت�سبني 
وفق منظومة عمل ت�سع يف االعتبار متطلبات املرحلة 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  حر�ست  والتي  الراهنة 

منذ اليوم االأول لالإعداد للربنامج على توفره.
املبادرات  و�سهدت اجلل�سات طرح جمموعة كبرية من 
والطالب  اللجنة  اأع�����س��اء  قبل  م��ن  اجل��ي��دة  وال����روؤى 
لدرا�ستها  املنظمة  اللجنة  ا�ستلمتها  والتي  وامل�سرفني 
متهيداً لتنفيذ ما يتنا�سب مع ا�سرتاتيجية الربنامج 
الطالب  اأ�ساد  مت�سل  �سعيد  وعلى  املقبلة.  ال��دورة  يف 
واأولياء االأمور وال�سركاء احل�سور بفكرة تنظيم جل�سات 
الع�سف الذهني ودور وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف 
على  وت�سجيعهم  املنت�سبني  ل��دى  امل��ب��ادرة  روح  حتفيز 
جديدة  م��ب��ادرات  اإىل  وحتويلها  خالقة  اأف��ك��ار  تقدمي 
احل�سور  واأ�ساد  ثقايف  ل�سيف  باهر  م�ستقباًل  �ست�سكل 
اأن النقد الذاتي الذي تقبله اجلميع بروح طيبة،  اإىل 
لعملية  عامة  اأط��ر  لو�سع  جيدة  ب��داي��ات  مبثابة  ك��ان 
التطوير التي تتبناها اللجنة العليا للربنامج موؤكدين 
اأن جل�سات الع�سف الذهني كانت مثمرة للغاية، خا�سة 
وتطويرها،  واالأن�����س��ط��ة  ال���ور����س  ب��ت��ط��وي��ر  يتعلق  م��ا 
�سيف  ال��وط��ن��ي  للربنامج  العليا  اللجنة  يحمل  مم��ا 
الدورات   القيام مبهامها يف  ثقايف م�سوؤولية كبرية يف 

املقبلة.

�ملبتكر" و�ملز�رع  �ملتميز  �ملز�رع  جائزة  على  للمناف�ضة  �ملز�رعني  "ت�ضجيع 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

ت�سارك مبهرجان ليوا عجمان للرطب 2017
•• العني – الفجر

واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  العامة  االأم��ان��ة  �ساركت 
دورته  يف  للرطب  عجمان  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  �سمن  خ��ا���س  بجناح  ال��زراع��ي 
على  فيه  رك��زت  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي  الرابعة 
واملزارع  املتميز  امل��زارع  بجائزة  االم��ارات  دول��ة  اأبناء  املزارعني من  تعريف 
املبتكر التي اأعلن عنها معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املعرفة  وتنمية 
مايو  �سهر  يف  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  خ��الل  ال��زراع��ي  واالبتكار 
الفوعة  �سركة  بالتعاون مع  للجائزة  العامة  االأمانة  ت�سرف  املا�سي، حيث 
للتمور  املنتجني  املزارعني  االأخ��وة  فيها  ت�ستهدف  التي  اجلائزة  على هذه 
على م�ستوى دولة االإمارات العربية املتحدة امل�سجلني لدى �سركة الفوعة. 
قدموا  ال��ذي��ن  االإم����ارات،  اأب��ن��اء  املواطنني  وت��ك��رمي  لتقدير  من�سة  لتكون 
امل��زارع املتميز واملزارع  اأن جائزة  اإىل  اإ�سهامات جليلة يف هذا املجال. ي�سار 
املبتكر حتظى برعاية ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، واهتمام �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
ومتابعة معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 

رئي�س جمل�س االأمناء.

يف �إطار عام �خلري
مديرية �سرطة العا�سمة تطلق 

مبادرة اإن�سانية للعمال
•• اأبوظبي - الفجر

اأطلقت مديرية �سرطة العا�سمة ب�سرطة اأبوظبي مبادرة حتت �سعار "على 
�سرطة  م��رك��ز  اخت�سا�س  منطقة  يف  ال��ع��م��ال  ا�ستهدفت  اأعواناً"  اخل��ري 

ال�سعبية، بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر .
وتاأتي املبادرة  يف اإطار حتقيق اأهداف )عام اخلري( وجت�سيداً للقيم واملبادئ 
تعزيز  على  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س  و�سمن  االإن�سانية  

التكافل والتعاون وتفعيل امل�سوؤولية املجتمعية.
قبعات  ال�سعبية  �سرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  الكتبي  ���س��امل  م�سبح  ال��رائ��د  ووزع 
الرمي  جزيرة  منطقة  يف  العمال  على  وع�سائر  ومياه  �سم�سية  ون��ظ��ارات 
عن  التخفيف  ب��ه��دف  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ممثلي  مب�ساركة  باأبوظبي 

العمال من حرارة ال�سم�س وتر�سيخ قيم اخلري والعطاء.

•• العني - الفجر 

اأج��رى فريق بحثي من جامعة االإم���ارات درا���س��ة قام 
خاللها بجمع معلومات من 696 طالبة يف املدار�س 
ن�سف  يقارب  ما  اأن  وتبني  العني،  مدينة  يف  الثانوية 
االأ�سر التي ا�ستخدم اأطفالها "م�ساية الطفل" اأ�سيب 

فيها طفل واحد على االأقل باإ�سابات.  
الربوفي�سور  ي�سم  ال���ذي  البحثي  ال��ف��ري��ق  وت��و���س��ل 
م��ي�����س��ال ج��ري��ف��ن��ا واآم���ن���ة ال��ه��ن��ائ��ي وع��ائ�����س��ة الذهب 
ال�سحة  معهد  م��ن  امل��ه��ريي  و�سما  الكعبي  وف��اط��م��ة 
العربية  االإم��ارات  بجامعة  احلياة  علوم  بكلية  العامة 
ال�سكان  كلية  من  بار�س  بيرت  والربوفي�سور  املتحدة 
الربيطانية  كولومبيا  جامعة  يف  ال��ع��ام��ة  وال�سحة 
اأن�����ه ي��ج��ب ح��ظ��ر ب��ي��ع م�����س��اي��ة الطفل  يف ف��ان��ك��وف��ر 
اأول  ك��ن��دا  تعترب  حيث  عنها،  واالإع����الن  وا���س��ت��رياده��ا 
دولة تفر�س حظر على م�ساية الطفل عام 2004 ملا 

لها من خطورة ا�ستخدامها.
واأ�ساف الفريق البحثي اأنه على الرغم من معرفة اأن 
ا�ستخدام م�ساية الطفل يوؤدي اإىل اإ�سابة العديد من 
االأبحاث  من  قليل  عدد  هناك  ف��اإن  الر�سع،  االأطفال 
التي اأجريت عن هذا املو�سوع يف ال�سرق االأو�سط واأن 

هناك ب�سع درا�سات اأجريت على عينة من ال�سكان. 
التي  االأ���س��ر  م��ن   87 % اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  وك�سفت 
اأجريت عليها الدرا�سة ت�ستخدم امل�ساية، حيث بلغ عدد 
االإ�سابات 2376 اإ�سابة، باالإ�سافة اإىل حاالت الوفاة 

118حالة  وج��دت  كما  م�ستدمية،  بعاهات  واال�سابة 
ال��ط��وارئ و42  اإىل غرفة  االأط��ف��ال  اإدخ���ال  ا�ستدعت 
حالة ا�ستدعت اإدخال االأطفال اإىل العيادات الداخلية 
املتعلقة  املحتملة  االإ���س��اب��ات  اأك���ث  واأن  بامل�ست�سفى، 
با�ستخدام م�ساية الطفل هو اال�سطدام بج�سم �سلب 
بينها  التي  االإ�سابات  عدد  ن�سف  ال�سبب  هذا  وي�سكل 

التقرير.
وتبني من اال�ستبيان اأن من اأ�سل 646 اإ�سابة وجد 
�سيارة  ا�سطدام  بعد  حدثت  اإحداها  وفيات  حاالت   3
كما  م�ستدامة.  بعاهة  اإ���س��اب��ة  و11  ط��ف��ل،  مب�ساية 
اإجراء  بعد  اإليها  التو�سل  مت  ال��ت��ي  النتائج  اأظ��ه��رت 
معر�س  امل�ساية  ي�ستخدم  ال��ذي  الطفل  اأن  اال�ستبيان 
كل  بني  طفل  ي�ساب  اأن  احتمالية  فهناك  لالإ�سابة، 
م�ستدامة  ب��ع��اه��ة  للم�ساية  ي�ستخدم  ط��ف��ل   100
1000 طفل  واح��ت��م��ال اأن مي��وت طفل م��ن ب��ني ك��ل 

ي�ستخدم امل�ساية. 
34 حالة وفاة ب�سبب  اأنه بينما �سجلت  الفريق  وبني 
ا�ستخدام م�ساية الطفل يف الواليات املتحدة االمريكية 
العني  مدينة  �سجلت  و1998،   1973 ع��ام��ي  ب��ني 
حاالت  ث��الث  �سخ�س   500000 فيها  يعي�س  التي 
وفاة، م�سرياً اإىل اأن النتائج التي تو�سل اإليها يف مدينة 
العني قد تكون خمتلفة عن اأبوظبي ودبي حيث يقل 
وجود ال�سالمل وامل�سابح ومناطق اللعب بجوار مناطق 
ال�سكنية  ال�سقق  وج��ود  لكثة  وه��ذا  ال�سيارات  وق��وف 
اأن الدرا�سات االأخرى التي  اإىل  يف البنايات. باالإ�سارة 

اأجريت على �سكان املدن االأخرى يف االإمارات اأظهرت 
بوابات  لديها  ال�سباحة  ب��رك  م��ن   10٪ م��ن  اأق���ل  اأن 

تلقائية االإغالق.
واأ�ساف القائمني على البحث اأن �سبب كثة احلوادث 
النت�سار  ي��ع��ود  اإىل  عنها  ال��ن��اجت��ة  االإ���س��اب��ات  و���س��دة 
يف  خطرية  اأماكن  ووج��ود  االأط��ف��ال  م�ساية  ا�ستخدام 
اإىل  يعود  وه��ذا  اأخ��رى،  عوامل  اإىل  باالإ�سافة  املنازل 

االأداة،  ا�ستخدام هذه  التي متنع  القوانني  وج��ود  قلة 
واأو�سى الباحثني اإىل �سرورة توعية االأ�سر اإىل جتنب 
ا�ستخدام امل�ساية والتخل�س منها، واإىل �سرورة تركيب 
عن  اللعب  اأم��اك��ن  لف�سل  االغ���الق  تلقائية  ح��واج��ز 
ال�سالمل وبرك ال�سباحة وال�سيارات، كما يف�سل و�سع 
يكون  عندما  للم�ساية  امل�ستخدمني  لالأطفال  خ��وذة 

الدرج غري مغلق.

�إ�ضعاف جوي وبحث و�إنقاذ ومر�قبة �لطرق

�سهور  6 خالل  جوية  طلعة   845 اأبوظبي" تنفذ   جو" �سرطة  "جناح 
•• العني - الفجر

 845 نحو  اأبوظبي  ب�سرطة  اجل��و  جناح  اإدارة  نفذت 
العام اجلاري،  االأول من  الن�سف  طلعة جوية، خالل 
و�سملت الطلعات اجلوية 67 طلعة اإ�سعاف جوي ،من 
�سمنها 20 طلعة  لنقل م�سابي حوادث الطرق، و47 
للبحث  ومهمتني  امل�ست�سفيات،  بني  ما  مر�سى  لنقل 
على  اجلوية  للدوريات  و75طلعة  البحري،  واالإنقاذ 
ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة مل��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي وم��ن��ط��ق��ة العني 
�سرطية  ملهام  جوية  طلعة  و401   ، الظفرة  ومنطقة 

خمتلفة، ونحو300 طلعة جوية تدريبية.
واأك�����د  ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ط��ي��ار ع��ل��ي حم��م��د املزروعي، 

اأب��وظ��ب��ي، حر�س  ب�����س��رط��ة  اجل���و  ج��ن��اح  اإدارة  م��دي��ر 
النداءات   ت��ل��ب��ي��ة   ع��ل��ى  ط��ائ��رات��ه��ا،  ب��ط��واق��م  االإدارة 
اأ�سرع  يف   البالغات  مواقع   اإىل  والو�سول  االإن�سانية 
وقت،  الإنقاذ االأرواح وتقدمي الرعاية االإن�سانية، من 
املناطق التي يتعذر الو�سول اإليها، والطرق اخلارجية 
البحر،   اأو  ال��رب  يف  �سواء  ال�سبل،  بهم  انقطعت  اأو من 
و  امل��ت��ط��ورة،  وامل���ع���دات  االأج���ه���زة  ب��اأح��دث  باال�ستعانة 
الفنية  امل�ستويات  اأع��ل��ى  على  امل���درب  الب�سري  ال��ك��ادر 

ووفق املعايري الدولية .
واأو�سح  املزروعي اأن  كوادر جناح اجلو تقوم بنقل �سور 
الدوريات  مل�ساندة  املركزية  العمليات  غرفة  اىل  حّية 
االأر����س���ي���ة،  وم��راق��ب��ة  ال��ط��رق اخل��ارج��ي��ة  يف اأوق���ات 

الذروة ، وم�ساندة االإدارات املختلفة يف القيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي.

اأ�سهم بدور كبري   ونوه بدعم القيادة ال�سرطية الذي 
جناح  اإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات  وارت��ق��اء  تطور  يف 
ا�سرتاتيجية  وف���ق  لتعمل  اأب��وظ��ب��ي،  ب�����س��رط��ة  اجل���و 
املوكلة  املهام  وطبيعة  وتتنا�سب   التطوير،  على  تركز 
وتنفيذ  واالن��ق��اذ،  والبحث  اجل��وي  االإ�سعاف  يف  اإليها 
املهام ال�سرطية اخلا�سة، و تاأهيل وتدريب الطيارين 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  امل�ساندة،  الفنية  وال��ك��وادر 
االأم��ن��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة الأف����راد امل��ج��ت��م��ع، ووف���ق اأف�سل 
املجتمعي  ال���دور  تعزيز  يف  اإ���س��ه��ام��اً  العاملية،  املعايري 

ل�سرطة اأبوظبي. 
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هل ينبغي �إعطاء م�ضروف �جليب للأطفال؟ وهل يعترب هذ� �الأمر تربويًا 
�أم �أنه خارج هذ� �لنطاق، و�نطلقًا من �أّي عمر ميكن �أن نعطيهم �ملال؟ هذه 

�الأ�ضئلة وغريها تنق�ضم �آر�ء �الأهل حولها، فماذ� يقول �الخت�ضا�ضيون؟

�ضاعدت �لن�ضائح �لع�ضر �لتالية عددً� من �أبرز �لن�ضاء على حتقيق �لنجاح يف حياتهّن �ملهنية...
 ال ترتددي يف تطبيقها و�ضتحققني �لنجاح حتمًا.

ي��ح��م��ل اإع���ط���اء م�����س��روف اجل��ي��ب ل��الأط��ف��ال يف 
طّياته اأ�سباباً اإيجابّية وخماوف �سلبّية يف اآن. 

فاملال �سلطة وقدرة، وا�ستعماله يف املكان املنا�سب 
يوّفر لنا الّراحة ويبعد عّنا ال�سقاء، لكّن ا�ستعماله 

يف غري مكانه قد يوّلد االأذّية لنا وللغري.
اإعطاء  م�سوؤولّية  بجدّية  نعي  اأن  يجب  هنا  من 

املال الأوالدنا، 
يف  كهدّية  اأو  للجيب،  م�سروف  مبثابة  ك��ان  اإن 

اإحدى منا�سبات الفرح ويف االأعياد.

الولد  مل��ن��ح  اإّن  االخ��ت�����س��ا���س��ي��ني  ب��ع�����س  ي���ق���ول 
م�����س��روف ج��ي��ب م��ن��ذ ع��م��ر مبكر اأب��ل��غ االأث����ر يف 
تعويده على حتّمل امل�سوؤولية التي تنمو معه منذ 

غر.  ال�سّ
باإعطاء  االأه����ل  ت��ل��زم  ق��اع��دة  اأّن ال  اآخ���ر  وي��ك��ت��ب 
كل  بنظرة  يتعّلق  ف��االأم��ر  ال،  اأو  جيب  م�سروف 

عائلة اإىل املال ومبدخول كٍلّ منها.
امل�ستويات فتظهر  اأّما االإح�ساءات على خمتلف   
وتقّدم  جيب  م�سروف  تعطي  االأه��ل  غالبية  اأّن 

لهم مبلغاً من املال يف املنا�سبات.

�أهمية �ملال عند �لولد
جداً،  ����س���رورّي  ل����الأوالد  امل���ال  م��و���س��وع  تر�سيد 
ب��ل مع  م��ع��زول��ة،  يعي�س يف ج��زي��رة  فال�سغري ال 
اأت��راب من عمره، يراهم ي�سرتون ما يحلو لهم 
من مق�سف املدر�سة اأو من احلانوت يف حّيه، وقد 
معه  يجد  مل  اإن  االآخ��ري��ن  ح��ي��ال  بنق�س  ي�سعر 
اأو العلكة وما  نقوداً لي�سرتي بها بع�س احللوى 
قيمة  �سرح  ال�سغر،  االأه��ل منذ  ل��ذا، على  �سابه. 
املال لل�سغري وطريقة تعامله معه بح�سب قدرة 

العائلة وب�سكل �سليم جداً.
اأو  له  امل��ال كم�سروف  اأخ��ذ  الولد  اإذا رف�س  اأّم��ا 
كهدّية، فذلك يدّل على عدم ن�سجه واأنه ال يريد 
اال�ستقاللّية بعد، وال خوف عليه الأّنه �سيتغرّي يف 

امل�ستقبل القريب.

ملاذ� نعطي �أوالدنا مااًل؟
نعطي اأوالدنا مااًل يف حاالت اأربع:

العادّية  االأّيام  يف  ي�ستعملونه  جيب  • م�سروف 
االأطعمة  اأو غريها من  �سوكوالتة  ل�سراء قطعة 

يف حانوت املدر�سة.
يف  بها  يقومون  التي  اخل��دم��ات  بع�س  لقاء   •

املنزل اأو يف احلديقة، اأو م�ساعدة اأحد االأهل.
منا�سبة  يف  اأو  له  خا�سة  منا�سبة  يف  عيدّية   •

عاّمة.
اأو  ال��ع��ّم  اأو  ك��اجل��ّد  االأه���ل  اأح���د  م��ن  • تقدمة 

اخلال.
مرحلة  من  االأوالد  نقل  يف  العطاء  ه��ذا  وي�سهم 
ببع�س  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ع��رون  م��رح��ل��ة  اإىل  ط��ف��ول��ّي��ة 
امل�����س��وؤول��ّي��ة الأن��ه��م اأ���س��ب��ح��وا ميتلكون ال��ق��رار يف 

هم اأو يف اّدخاره. �سرف املبلغ الذي يخ�سّ

يف �أّي عمر نعطيهم مااًل؟
امل��ال لولد ال يعرف قيمته  اإع��ط��اء  ال فائدة من 
بعد. بدءاً من الرابعة من عمره ميكننا اإعطاوؤه 
اأكث.  لي�سرتي به قطعة حلوى ال  زهيداً  مبلغاً 
وع��ن��دم��ا ي��ع��ي ال�����س��غ��ري ك��ي��ف��ّي��ة ال��ع��ّد واحل�ساب 
وعالقة ذلك باالأ�سعار ي�سبح قادراً على التعامل 
امل���ال، وي��ب��داأ ه��ذا ال��وع��ي عموماً يف ال�سابعة  م��ع 
فهي  املبلغ  بكمّية  يتعّلق  م��ا  يف  اأم���ا  العمر.  م��ن 
تعود اإىل تقدير االأهل حاجة ال�سغري وو�سعهم 

االقت�سادي الراهن.

كيف ينفق �الأوالد مالهم؟
التي  للم�ساريف  ق��واع��د  و���س��ع  ال�����س��روري  م��ن 
يقوم بها الولد ومراقبته اإذا كان يبّذرها جميعها 
اأدوات �سغرية  �سراء  اأو على  على احللوى مثاًل، 
موؤذية قد ت�سّر به. ويف الوقت عينه ينبغي ترك 
القرارات له يف ما يخ�ّس م�سروفه ولكن �سمن 

احلدود التي يجدها االأهل منا�سبة له.
بكاملها  ن���ق���وده  اأح���ي���ان���اً  ال���ول���د  ي�����س��رف  وق����د 
ب��اأ���س هنا  اإ���س��اف��ي��اً. ال  ويطلب م��ن االأه���ل مبلغاً 
معرفتنا  ���س��رط  اإي��اه��ا  نقر�سه  ���س��غ��رية  ب�سلفة 

من  الحقاً  حُت�سم  اأن  على  بها،  �سيت�سّرف  كيف 
م�سروفه اخلا�س.

�لرتكيز على قيمة �ملال
منذ ال�سغر ي�ستطيع االأهل لفت نظر ولدهم على 
�سراء  ميكننا  باملال  اأّن  له  و�سرحهم  امل��ال  اأهمّية 
امل�سارح  اإىل  وال��دخ��ول  الكتب  وامتالك  االألب�سة 
االأع��ي��اد وغريها. االأل��ع��اب يف  و�سراء  ال�سينما  اأو 
دعوهم  االأ���س��واق  يف  معكم  االأوالد  وج���ود  وع��ن��د 

باأ�سعار  ويقارنونها  ال�ّسلع  على  االأ�سعار  يقراأون 
االأ�سعار  ف��رتات تخفي�س  وبّينوا لهم يف  اأخ��رى. 
ال�سلعة  �سعر  كان  كم  )االأوك��ازي��ون، احل�سومات( 
ي�ستطيعون  واأنهم  حالياً،  اأ�سبح  وكم  ال�سابق  يف 

االإفادة من هذا الفرق و�سراء �سلعة اإ�سافّية.
اأمران  ب��ه  الت�سّرف  وح�سن  امل���ال  قيمة  معرفة 
اأن نعّلمهما الأوالدن���ا، وعند ذل��ك ال خوف  يجب 
من منحهم م�سروف جيبهم اأو تقدمي مبلغ لهم 

مبثابة عيدّية يف املنا�سبات ال�سعيدة.

كوين مميزة يف كل ما تفعلينه
تقيمي  اإذا مل  اآن.  وخ��ارج��ي يف  داخ��ل��ي  اإن���ه عمل 
التوازن الالزم بني العاملنَي، �ستجدين �سعوبة يف 
التوفيق بني عملك وهويتك الفعلية وال ميكن اأن 
تنكري حقيقتك طوال حياتك. ميكن حتقيق هذا 
الهدف عرب �ست قيم اأ�سا�سية: ال�سدق، الت�سامح، 
االإبداع، االجتهاد، التفاوؤل، ح�س الفكاهة. ميكن 
املهنية  �سخ�سيتك  م��ع��امل  القيم  ه��ذه  حت��دد  اأن 

وت�سمن جناحك.

كي  �أع���ط���ي 
جتدي

مل  اإذا 
�سمي  تتقا
م�����������������������������������ع 

االآخ��������ري��������ن 

اأن  ج��زءاً من وقتك ومعارفك و�سغفك، ال ميكن 
منافع  حت�����س��دي  اأن  ميكنك  ت��ق��دم.  اأي  حت���رزي 

يومية بهذه الطريقة.

ق�ّضمي م�ضاريعك
وت�سعرين  م�ستحيلة  مهمتك  اأن  اأحياناً  تظنني 
التفكري  ع��ن  تعجزين  ب��اأن��ك 
ب���������س����ب����ب �����س����ع����وب����ة 

االآخ��رون منك. لكن ميكن  ينتظره  امل�سروع وما 
اأن ت�سّهلي عملك عرب تق�سيم امل�سروع اإىل اأجزاء 
مرنة. ال تفكري بالنتيجة النهائية بل ركزي على 
تريدينها  التي  االأف��ك��ار  �ستتدفق  االأوىل.  املهمة 
للعمل  ت�سمحي  اأن  ب��دل  بعملك  تتحكمني  ح��ني 

بالتحكم بك.

عي�ضي كل جتربة من دون ��ضتباق �لنتيجة
وال  املاألوفة  غري  الفر�س  تقتن�سي  اأن  ح��اويل 
كل  عي�سي  متوقعة.  نتيجة  اأي  تفرت�سي 
جتربة بكامل تفا�سيلها ل�سمان تقّدمك 
النتائج  تتوقعي  وال  واملهني  ال�سخ�سي 

م�سبقاً.

مت�ّضكي بروؤيتك �خلا�ضة
االأ���س��ل��ي��ة وقّدمي  ب��روؤي��ت��ك  ال��ت��زم��ي 
اأف�سل ما لديك يف كل ما تقومني 
حتبينه  م�����ا  اك���ت�������س���ف���ي  ب�������ه. 
تطويره.  ع���ل���ى  واع���م���ل���ي 
اأهمية  تتعلمي  اأن  يجب 
االب������ت������ك������ار مت����ه����ي����داً 
م�سروعك  الإط�������الق 

املهني اخلا�س.

�رف�������ع�������ي ����ض���ق���ف 
عن  وع��رّبي  �أحلمك 

�متنانك
اإىل قليل من  نحتاج جميعاً 
بد  ال  لكن  حياتنا  يف  ال�سحر 

نف�سه.  ال��وق��ت  يف  ملمو�سة  اأه����داف  م��ن حت��دي��د 
عائلتك  الأف�����راد  االأه������داف  حت����ددي  اأن  مي��ك��ن��ك 
االمتنان  �سيكون  حياتهم.  يف  دورك  وتكت�سفي 

جزءاً اأ�سا�سياً من هذه امل�سرية اأي�ساً.

�قتن�ضي �لفر�س و�كت�ضبي �ملعارف
بنف�سك  ح���ي���ات���ك  يف  احل�������دود  ار����س���م���ي 

التي  ال�����س��ك��وك  ت���ب���ددي  اأن  وت��ع��ّل��م��ي 
ت��راودك من وقت اإىل اآخ��ر. اكت�سبي 

اهتمامك  املعارف عن كل ما يثري 
وار�سمي اخلطوات التي تو�سلك 

اأن  ال��ن��ج��اح. ميكن  اإىل ط��ري��ق 
تت�سجعي عرب اإحاطة نف�سك 
ب����اأ�����س����خ����ا�����س داع�����م�����ني من 

العائلة اأو الو�سط املهني.

�لوقت �أعظم هدية
وقتك  م��ن  ت�ستفيدي  اأن  ح��اويل 

امل�ستويني  ع���ل���ى  االإم������ك������ان  ق������در 
اأهدافك  ح��ددي  واملهني.  ال�سخ�سي 

املهنية.  خ���ي���ارات���ك  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا 
العمل،  يف  اأي����ام����ك  م��ع��ظ��م  ���س��ت��م�����س��ني 

وتعرّبي  ب��ه  ت�ستمتعي  اأن  يجب  ل��ذا 
ع��ن ام��ت��ن��ان��ك ل��ك��ل م��ن ي��ق��دم لك 

الفر�س.

ط�������ّوري 
ق���در�ت 

�ملحيطني بك
اأع�������س���اء فريقك  ال���ع���م���ل ع���ل���ى ج��م��ي��ع  ق�����ّس��م��ي 
نتائج  وي��ح�����ّس��ن  ال��ت��زام��ه��م  ي��زي��د  ت��ط��وره��م  الأن 
اإطالق مبادرات  اإىل  اأن تتطّلعي  عملهم. ميكنك 

اتخاذ  ف��ري��ق��ك  اأع�����س��اء  ي��ج��ي��د  ح��ني  م�ستقبلية 
القرارات وحت�سني العمل من دون تدخلك.

حافظي على هويتك
القيم  على  احل��ف��اظ  يف  احلقيقي  النجاح  يكمن 
اأن  يجب  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ال�سخ�سية.  وامل��ب��ادئ 
حت���اويل تغيري و���س��ع امل��راوح��ة اإذا ك��ان ي��وؤث��ر يف 
االجتماعية.  والتبادالت  وامل�ساواة  العمل  ازده��ار 
املهنية  ح��ي��ات��ك  يف  ال����ت����وازن  جت����دي  اأن  ي��ج��ب 
امل�ستويات  ع��ل��ى  ل���دي���ك  م���ا  اأف�������س���ل  وت���ق���ّدم���ي 
حتققي  ك��ي  وال��روح��ي��ة  والعاطفية  اجل�سدية 

اأهدافك.

حتقيق يف  ت�ساعدك  ن�سائح   10
 النجاح بحياتك املهنية

م�سروف اجليب لالأولد.. اآراء 
الأهل ون�سائح الخت�سا�سيني
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�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
مذكرة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2016/422  ��شتئناف عقاري    
ذ  م م  جمهول  ���س  اي�ست كو�ست -  ان��د  امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-دي���راج  اىل 
غازي   : وميثله  ليمتد  كيه   3 /مارينا  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
ابراهيم احمد بن �سيفان - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح��ددت   2016/7/26 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/133  : رق��م 
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة    2017/10/4 املوافق  االربعاء  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/944 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- حممد �ساجد ح�سني  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/6/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�سالح حممد حاجي عبدالرحيم - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
اريخ  من   ٪9 بواقع  قانونية  فوائد  مع  دره��م(  ال��ف  وخم�سون  درهم)مائة   150.000
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1452 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- بي باور - �س ذ م م - وميثلها مديرها / فرانكو رو�سي -2-فرانكو 
م م  ذ  العازلة - �س  رك��اد للمواد  املدعي / �سركة  اأن  رو���س��ي  جمهويل حمل االق��ام��ة مبا 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  املو�سى احلمادي -  اإبراهيم علي   / وميثله 
بتاريخ 2017/7/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة ركاد للمواد العازلة - �س ذ 
م م : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ مائة و�سبعة وت�سعني الف 
واربعمائة وواحد واربعني درهم وواحد وع�سرين فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9٪ من 
بامل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى   2011/11/25 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2017/1/5039 

املنذر  : بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اليها : بهاره علري�سا �سبزواري 

جملة  املو�سحة  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليهما  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)�سبعة  دره���م   27.980 وق���دره  مبلغ  باجمايل  االن���ذار  ه��ذا  ب�سدر  وتف�سيال 
تاريخ  اي��ام من  �سبعة  وذل��ك خالل  دره��م(  وت�سعمائة وثمانون  الف  وع�سرون 
ا�ستالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
ب��ال��زام��ك��م ب���رد ه���ذا امل��ب��ل��غ وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ع حتميلكم ك��اف��ة الر�سوم 

وامل�ساريف املقررة. 
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم   2017/1/5038 

املنذر  : بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اليها : علري�سا ر�ستم �سبزواري 

جملة  املو�سحة  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  ب�سرعة  اليهما  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)�سبعة  دره���م   27.980 وق���دره  مبلغ  باجمايل  االن���ذار  ه��ذا  ب�سدر  وتف�سيال 
وع�سرون الف وت�سعمائة وثمانون درهم( - وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ 
ا�ستالم هذا االنذار ، ويف حالة رف�س ال�سداد �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
ب��ال��زام��ك��م ب���رد ه���ذا امل��ب��ل��غ وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ع حتميلكم ك��اف��ة الر�سوم 

وامل�ساريف املقررة. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/2204  جتاري جزئي              
االقامة مبا  تي جمهول حمل  ال  كون�سالتينغ جي  ازادور   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ يو بي ا�س �سبالي �سني �سوليو �سنز انك فر دبي وميثله : ح�سني علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - لوتاه  عبدالرحمن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   47.007.93( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12٪ من تاريخ  اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/9/14  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2017/1425  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-ميك�سماك�س للتجارة - �س ذ م م 2-عبدالرزاق حمي الدين بن حمي 
اورنيام بوالكيل كونهي مويدو حمزة - كفيل  - �سريك وكفيل مت�سامن -3-  الدين 
مت�سامن جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب - قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )10285981  املدعي عليهم مببلغ  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ 2017/5/2 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/8/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/1454  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ام ات�س ايه خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ حممد كامل خليل ر�سوان -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  مببلغ وقدره )15000 درهم( والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/337  عقاري كلي                 

االقامة  ليمتد  جمهول حمل  ون  بي يف  ا���س  انف�ستمنتز  دي  بي  1- جي   / عليه  املدعي  اىل 
خالد   : وميثله  قي�سر(  )ك���وردون  وميثلها  ليمتد  هولدينجز  او�سني  اوب��ن  امل��دع��ي/  ان  مبا 
اجراءات  ببطالن  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر 
الدعوى رقم 2015/42 بيع عقار مرهون وعدم االعتداد بها يف مواجهة املدعية والزام املدعي 
م�سروع  يف   9F-B-50 رقم  الوحدة  بت�سجيل  املدعي  بتمكني  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
املدعية والر�سوم  با�سم  اإمارة دبي ا�سوال لدى دائرة االرا�سي واالمالك دبي  امباير هايت�س 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/7  ال�ساعة 11.00 
�س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/1491  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جمموعة ال�سناعات املتطورة - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة ال�سايع للتجارة - ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )620603.88 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/2420  جتاري جزئي              

ذ م م  جمهول  ابيك�س ل�سناعة الطابوق اال�سمنتي - �س  اىل املدعي عليه / 1- 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ مركز املخترب املتطور - ذ م م وميثله : عبدالرحمن 
عمر عبداهلل  خمري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها  مببلغ وقدره )50347 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم اخلمي�س   لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12٪ من 
املوافق  2017/9/14   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
ب��احل�����س��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2016/2003  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- حممود اعجاز خان 2- �سجاع اعجاز خان - جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة بريفرين�س لالأ�سا�سات واملقاوالت - �س ذ م م وميثله 
: ابراهيم علي املو�سى احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )7.215.710 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/28   
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/2034  جتاري جزئي              

ار �س لل�سيافة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه /1- كى 
اب��راه��ي��م حممد  ���س ذ م م - وميثله : علي  ال��دي��زل -  ال��ق��وز لتجارة  امل��دع��ي/  ان 
احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  دره��م(  وخم�سون  الف  و�ستون  وثالثة  )مائة  دره��م(   163.050( وق��دره 
القانونية بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/28  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2017/266  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- من�سور حممد ال�سيخ من�سور الرخيمي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �سعيب مري ها�سم احمد اخلوري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة با�سدار احلكم بف�سل املدعي عليه ب�سفته �سريك من �سركة االأعمال املدنية 
امل�سماة املدر�سة الفرن�سية الدولية اخلا�سة امل�سجلة لدى دائرة التنمية االقت�سادية يف 
دبي بالرخ�سة املهنية رقم 650368 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.C.15 لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/8/14  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2017/1013   تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  املعمري   خمي�س  �سعيد  بطي  �سلطان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
خالد   : وميثلها  ال�سيارات  لتاأجري  التنفيذ/الروؤية  طالب  ان  مبا  االقامة 
�سيف حمود عبداهلل املعمري وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )592679.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1684   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سدهم/1- مطعم ومقهي نيومدنايت 2-�سالم انرتنا�سيونال لتجارة الذهب 
�س ذ م م ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية مطعم ومقهي نيومدنايت 3- ذبيح اله �سيف 
ايبل الين  اله �سهرابي - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية مطعم ومقهي نيومدنايت 4- 
للتجارة العامة - �س ذ م م  - ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية مطعم ومقهي نيومدنايت 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ملي اي��ران - فرع بردبي - وميثله 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ال�سويدي -  قد  : حممد عي�سى �سلطان 
املبلغ املنفذ به وقدره )439338.07( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة  والزامك بدفع 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  �لدعوى 2017/321 تظلم جتارى               
حمل  جمهول  ه���ادي   م��ا  �سينيفرياتنا  �سو�سانثا  برا�ساد   -1/ �سده  املتظلم  اىل 
االقامة مبا اأن التظلم /م�سرف الهالل - �س م ع وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف  يف الدعوى رقم 297 ل�سنة 2017 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/8/27  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/241  نز�ع تعيني خربة جتاري                      

اىل املتنازع �سده/1- ماجد زكي علي حممد اجل��زار 2-ا���س ايه ايه ايه بي 
العمال االملنيوم - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/ اأنطوان 
الدعوى  اق��ام عليك  ب�ساره وميثله : حكمت حممود فيا�س - قد  ا�سطفان 
املطالبة بندب خبري  والر�سوم وامل�سايف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني  املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف 
او  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/282  نز�ع تعيني خربة جتاري                      

�ستيفني ديكروز    العامري 2-ماريا  املتنازع �سده/1- خالد علي ح�سني  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/ مارك ايدا جوزيف فان لوفريين - 
قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام املدعى عليه 
بالر�سوم وامل�سايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 
لذا فانت مكلف باحل�سور  امل�سلح   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب    2017/8/16
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/283  نز�ع تعيني خربة جتاري                      

�ستيفني ديكروز    العامري 2-ماريا  املتنازع �سده/1- خالد علي ح�سني  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/ مارك ايدا جوزيف فان لوفريين - 
قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام املدعى عليه 
بالر�سوم وامل�سايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 
لذا فانت مكلف باحل�سور  امل�سلح   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب    2017/8/16
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�س �لق�شم                                                

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
مذكرة �عادة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2017/247  ��شتئناف عقاري 
�ستار  اي��ه  ت��ي  اي  ف��رع  �سيتي-  �ستايل  دب��ي الي��ف  ���س��ده/ 1-  امل�ستاأنف  اىل 
/انرتكون  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م  م  ذ   - للم�سروعات 
علي  : ح�سني  وميثله  ابراهيم  علي  اآدم  / ح�سني  - وميثلها  ليمتد  فايف 
 : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  البناي  علي  ح�سن 
2017/98  عقاري كلي بتاريخ 2017/5/16 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س 
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/8/17 املوافق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عادة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/32  ��شتئناف جتاري   

دا�����س واوالده(  اي�����س��ر  ���س��رك��ة )دم��ن��م��ل  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-  اىل 
دليب  /باتيا  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ت�سامنية  
رقم   بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  كرديريدا�س   
2016/1276 جتاري كلي بتاريخ 2017/1/5 وحددت لها جل�سه يوم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.30 ال�ساعة    2017/9/4 املوافق  االثنني  
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/29  ��شتئناف مدين    

دق���ه  جم��ه��ول حمل  اب��و  �سلمان  ���س��ده/ 1-اأم����ريه حممد  امل�ستاأنف  اىل 
 : وميثله  التكافلي  للتاأمني  ميثاق  /���س��رك��ة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد    - اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  علي 
بالدعوى رقم  2016/1413 مدين جزئي بتاريخ 2016/9/18 وحددت لها 
جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/10/15  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/32  ��شتئناف جتاري   

دا�����س واوالده(  اي�����س��ر  ���س��رك��ة )دم��ن��م��ل  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-  اىل 
بهارات  امل�ستاأنف /بهاتيا  ان  االقامة مبا  ت�سامنية  جمهول حمل 
رقم   بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد   - فاالبهدا�س  
2016/1276 جتاري كلي بتاريخ 2017/1/5 وحددت لها جل�سه يوم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.30 ال�ساعة    2017/9/4 امل��واف��ق  االثنني 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
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�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2234  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- روك بوتوم للتجارة العامة - �س ذ م م    جمهول 
اأقام  �سينيلنيكوفا   قد  ايرينا  التنفيذ/  ان طالب  حمل االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )52200( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   3874 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1481  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- هيما�سكو انرتنا�سيونال - ذ م م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ فردو�س �سيخ ف�سل الدين �سيخ   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )5527( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2692  تنفيذ عمايل 

م    م  ذ  ���س   - ال��داخ��ل��ي  للت�سميم   9 ديفيجني  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
بايثينيبارامبا    اجيث  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )21667( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1675 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1612   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بيربك�س للتجارة العامة - �س ذ م م  2-عبداجلبار كمايل عثمان 
يا�سر  م 3-حممد  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  بيربك�س  ملديونية  كفيل �سامن  ب�سفته   -
 عبداجلبار عبداجلبار - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية بيربك�س للتجارة العامة -  �س ذ م م  
 : وميثله  اال�سالمي  ابوظبي  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )683777.34( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2192   تنفيذ جتاري  
املنفذ �سده/1- ثروت �سديقي �سادق عا�سي  جمهول حمل  اىل 
روؤيا   : اأحمد رزوق وميثله  التنفيذ/حممد  االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - العو�سي  حممد  ع��ب��داهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )74348( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1685   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد  علي عبداحل�سني كد خدايل اليادراين ب�سفته كفيل 
�سامن ملديونية مري�سانت �ستار العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م  2-مري�سانت 
�ستار العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )13989996.93( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1614   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- خالد عبيد مبارك �سالح  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق - �س م ع وميثله : حممد عي�سى 
�سلطان ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )220425.35( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2140   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- فهد جا�سم احمد مو�سى �سنقور  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/هيثم با�سم �سحادة عبداخلالق وميثله 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  : روؤيا عبداهلل حممد العو�سي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )111068( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6821  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سبيد �ستار للهواتف املتحركة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ال��دي��ن   كمال  الدين  �سم�س   / املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)11400  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175068230AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5692  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اليدا جلوبال للمقاوالت والديكور الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي / �سيف اال�سالم عامل خان  قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)15397 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB173811095AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
���س مبكتب   08.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:2017/8/13  االح��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 االأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6749  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
اأق���ام عليك الدعوى  ب��ون��ى ثا�سيليثو ج��وه��ن��ي  ق��د  امل��دع��ي /  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)15155 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)1200 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175079836AE  وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري  ، مع تق�سري مدة االعالن  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6790  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سجاد غالم حممد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / غالم ح�سن امام بخ�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)16967 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB175057663ae/2017:ال�سكوى درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
امل��واف��ق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  وح��ددت لها جل�سة يوم االح��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 االأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1830  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  التدخني  ل��وازم  لتجارة  1-�سندباد   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املدعي / خمتار ح�سن مهدي حممد   ان  االقامة مبا 
والر�سوم  دره���م(  وق���دره���ا)99500  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb156202802ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الثالثاء املوافق:2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5382  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  املعدنية  للرتكيبات  جوي�س  1-دامي��ون��د   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / يو�سف م�سيح نواب م�سيح  قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهم(  وقدرها)18292  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb17254644ae:مببلغ )800 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
امل��واف��ق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  وح��ددت لها جل�سة يوم االح��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 االأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6758  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  العامه  التنظيف  خلدمات  مورنينغ  1-غ��ود   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد روب��ي��ل م��ي��اه حممد ح��م��دو م��ي��اه  ق��د اأقام 
درهم(  وق���دره���ا)7801  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
ال�سكوى  ع����وده مب��ب��ل��غ وق����دره )800 دره����م( وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف يف  وت���ذك���رة 
رقم:AE175046971MB  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/8 
ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/5509  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين هاند خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / ح�سني علي حبيب اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)6753 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )800 
درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE173861378MB  وحددت 
القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/13  لها جل�سة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4666  عمايل جزئي
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  للعقارات  هومز  1-�سافانا   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /ارلني اوليفيا تريي�سا كور�ساراجو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   28572( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�سوم  دره��م(   2000(
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 االأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6457  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��الع��م��ال  / 1-رو����س���ان  امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ال��دي��ن  ق��د  امل��دع��ي /�ساهجان ه��الل  االق��ام��ة مب��ا ان 
وتذكرة  دره��م(   11003( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  وب��ال��ر���س��وم  دره�����م(   800( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع����ودة 
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    AE174179634MB:رقم
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/16
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5303  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م  ك��ي��ه خل���دم���ات احل��را���س��ة  ان  اي  اي���ه  ع��ل��ي��ه / 1-زد  امل���دع���ي  اىل 
قد  عبداللطيف   لطيف  /حم�سن  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   20400(
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb173371166ae:ال�سكوى رقم 
املوافق 2017/8/22 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7578  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اك�سلنت جولدن للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ع�سمت اهلل دوتي خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15795 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175560297ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/13 املوافق  االح��د  يوم  جل�سة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
وامرت   ، االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

بتق�سري االعالن لتلك اجلل�سة .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2017/1541 تنفيذ جتاري
االقامة مبا  دوالب��دا���س جمهول حمل  بها�سكر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
البو�سميط وميثله:بدر  التنفيذ/يو�سف �سعد يو�سف �سعد  ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  عبداهلل خمي�س عبداهلل 
دره��م اىل  وق���دره )468387(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة    خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

مذكرة �عالن بالن�شر
                      يف  �لدعوى 2017/3  ��شتئناف �أمور م�شتعجلة مدين    
���س��ق��ار  جم��ه��ول حمل  ع��ب��داهلل  ���س��ده/ 1- حممد طعمه  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / ليال بوتابايفا وميثله:احمد مهدي فهد بادي 
العتيبي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/4 دعاوي امور 

م�ستعجلة مدنية.     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/8/30 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 �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/2309  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سميع اهلل حممد عبداهلل جان جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/احمد �سليم حمي الدين قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )12000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/2171  جتاري جزئي
دليب   -2 ذ.م.م  الفنية  واخل���دم���ات  املعلقة  ل��الأ���س��ق��ف  دل��ي��ب   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
تانيموتيل بيتامباران جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/احمد بن ح�سن بن هادي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  جوهري وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )108.040( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.C.14 لذا  بالقاعة  8.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية.
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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" تنفيذية اأبوظبي" تبحث حمفزات النمو يف ظل التقلبات القت�سادية العاملية

�سركة الإمارات دبي الوطني ريت ت�ستحوذ على اأول اأ�سولها التعليمية يف دبي 

بح�ضور �ل�ضيخ �ضلطان بن �أحمد �لقا�ضمي

امل�ستقبلية ملدينة ال�سارقة  واخلطط  امل�ستثمرين  جذب  فر�س  "�سم�س" و"�سروق" تبحثان 

موانئ اأبوظبي تنال �سهادة اآيزو 22301 لنظام اإدارة ا�ستمرارية الأعمال

•• اأبوظبي-وام: 

���س��ه��د اأع�������س���اء ك���ل م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وجلنة 
التنفيذي  للمجل�س  التابعتني  االقت�سادية  التنمية 
الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���راً ور���س��ة ع��م��ل ح���ول حتفيز 
االقت�سادية  ال��ت��ق��ل��ب��ات  ظ���ل  يف  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 
التنمية  دائرة  ا�ست�سافتها  والتي  واالإقليمية  الدولية 

االقت�سادية – اأبوظبي.
�سيا�سات  درا����س���ة  ال��ع��م��ل خم���رج���ات  ور����س���ة  ن��اق�����س��ت 
التنمية  دائرة  اأعدتها  التي  االقت�سادي  النمو  حتفيز 
خمرجات  على  فيها  امل�����س��ارك��ون  واط��ل��ع  االقت�سادية 
ت�سهدها  ال��ت��ي  للتقلبات  االق��ت�����س��ادي��ة  االآث����ار  درا���س��ة 

اأ�سواق النفط العاملية.
اجلهود  ح��ول  تقدميي  عر�س  اإىل  االأع�ساء  وا�ستمع 
و�سركاوؤها  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تبذلها  التي 
وحتديث  ال����درا�����س����ات  اج������راء  يف  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ون 
اأبوظبي  اقت�ساد  تدعم  التي  االقت�سادية  ال�سيا�سيات 

قطاعات  خ��ل��ق  يف  االإم�����ارة  خ��ط��ة  م��ع  يتما�سى  ومب���ا 
اقت�سادية ت�سهم يف التنوع االقت�سادي. 

اجلهات  تبذلها  التي  امل�ساعي  اإىل  الور�سة  وتطرقت 
املعنية والهادفة اإىل حتقيق معدالت النمو االقت�سادي 
و�سواًل  النفطي  غ��ري  باالقت�ساد  لالرتقاء  ال��الزم��ة 
االرتقاء  يف  ي�سهم  مب��ا  متنوعة  اق��ت�����س��ادي��ة  ل��ق��اع��دة 

باالقت�ساد الوطني ويعزز من ازدهاره وا�ستدامته.
ال�سيا�سات  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  االأع�������س���اء  وت���ع���رف 
املحفزة للنمو االقت�سادي وذلك على املديني الق�سري 
احلوافز  تقدمي  يف  ال�سيا�سات  تلك  ودور  واملتو�سط 
النمو  فر�س  من  اأو�سع  م��دى  اإتاحة  �ساأنها  من  التي 
املحلية  االأ���س��واق  متانة  ورف��ع  االقت�سادي  والتنويع 
ال�ساحتني  على  للتطورات  املتباينة  التاأثريات  حيال 

االإقليمية والدولية.
اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وجل��ن��ة التنمية  واأ����س���ار 
نهجاً  انتهجت  اأبوظبي  حكومة  اأن  اإىل  االقت�سادية 
التي  الظروف  خمتلف  مع  التعامل  يف  و�سفافاً  مرناً 

هذه  اأن  مو�سحني  االقت�ساد  على  التاأثري  �ساأنها  من 
الفر�س  م��ن  م��زي��ج��اً  ت�سّكل  االقت�سادية  ال��ت��ط��ورات 

والتحديات اأمام االقت�ساد الوطني.
ع����ززت مكانتها  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  اأن  االأع�����س��اء  واأك����د 
وجهة جاذبة لال�ستثمار وذلك عرب اتخاذها ل�سل�سلة 
االقت�سادي  تنوعها  م��ن  ت��ع��زز  و���س��ي��ا���س��ات  اإج�����راءات 
وخلق اآليات فاعلة ل�سمان حتقيق اال�ستغالل االأمثل 
الذي  بال�سكل  التحديات  ال�سانحة ومواجهة  للفر�س 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ت��اأث��ريات��ه��ا عند احل��د االأدن���ى  يبقي على 
تطوير منظومة ال�سيا�سات االقت�سادية يف االإمارة مبا 

ي�سمن املحافظة على مكت�سبات العملية التنموية.
التنمية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وجل��ن��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء  وق����ام 
االقت�سادية بجولة يف مركز اأبوظبي لالأعمال التابع 
ل��الط��الع على  وذل���ك  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ل��دائ��رة 
التي  اخل��دم��ات  على  اأك��ث  والتعرف  فيه  العمل  �سري 
يقدمها اإ�سافة اإىل ت�سهيل املعامالت واالإجراءات على 

املتعاملني وامل�ستثمرين.

و اأكد االأع�ساء اأهمية مركز اأبوظبي لالأعمال كمن�سة 
يعزز  ما  بامل�ستثمرين  املعنية  اخل��دم��ات  جميع  تقدم 
دوره كنقطة مركزية بني امل�ستثمرين ورجال االأعمال 
الن�ساط  تعزيز  يف  دوره  مثمنني  احلكومية  واجلهات 
التجاري واال�ستثماري لالإمارة مبا يزيد من تناف�سية 

االإمارة يف قطاع االأعمال.
و �سدد االأع�ساء على �سرورة موا�سلة مركز اأبوظبي 
ل��الأع��م��ال ت��ق��دمي امل����ب����ادرات واخل���ط���ط ال��ت��ي ت�سّهل 
االإج��راءات على املتعاملني اإ�سافة اإىل اأهمية التحول 
الذكي ما ي�سهم يف االرتقاء ببيئة االأعمال اال�ستثمارية 
اإمارة  ت��ب��ّوء  اإىل  اأب��وظ��ب��ي.واأ���س��ار االأع�����س��اء  اإم����ارة  يف 
االأعمال  يف مم��ار���س��ة  ع��امل��ي��اً  الثانية  امل��رت��ب��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وذلك يف موؤ�سر اأف�سل املدن لعام 2017 ال�سادر عن 
اأن  موؤكدين  والدرا�سات  لالأبحاث  “اإب�سو�س”  �سركة 
التي  اال�سرتاتيجيات  جناعة  تعك�س  امل��وؤ���س��رات  ه��ذه 
م�ساف  يف  اأبوظبي  جلعل  الر�سيدة  القيادة  و�سعتها 

املدن العاملية كوجهة ا�ستثمارية متكاملة.

•• دبي -وام: 

اأع��ل��ن��ت �سركة االإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي ريت 
دبي  االإم�������ارات  امل���ح���دودة  ���س��ي  اآي  اأي  ���س��ي 
ال��وط��ن��ي ري���ت وه���ي ���س��ن��دوق ع��ه��دة ائتمان 
لل�سريعة  امل��واف��ق��ة  العقارية  لال�ستثمارات 
االإ���س��الم��ي��ة وت���دي���ره ���س��رك��ة االإم������ارات دبي 

ا�ستحواذها  ع��ن   - االأ���س��ول  الإدارة  الوطني 
ع��ل��ى م��در���س��ة ���س��اوث ف��ي��و يف جم��م��ع رمرام 

ال�سكني يف دبي .
وتعترب مدر�سة �ساوث فيو املدر�سة اخلام�سة 
وثاين  دب��ي  يف  التعليمية  اإنرت�ستار  ملوؤ�س�سة 
مدر�سة تطبق املنهج الربيطاين وتتوافق مع 
روؤية املوؤ�س�سة املتمثلة يف اإن�ساء مدار�س عالية 

دب��ي. يف  تناف�سية  تعليم  ر���س��وم  ذات  اجل���ودة 
وقد وقعت �سركة االإمارات دبي الوطني ريت 
بناء  على  و�ستعمل  لالأر�س  م�ساطحة  عقد 
املدر�سة التي �ستبلغ قيمة تكلفتها االإجمالية 
15 مليون دوالر  55 مليون درهم اإماراتي 
عملية  اأول  ال�سفقة  ه��ذه  متثل  اأم��ري��ك��ي.و 
ا�ستحواذ على اأ�سول تعليمية تقوم بها �سركة 

اإطار  االإم����ارات دب��ي الوطني ري��ت وذل��ك يف 
حمفظة  تنويع  اإىل  الهادفة  ا�سرتاتيجيتها 
عقارات  يف  اال�ستثمار  خ��الل  م��ن  عقاراتها 
بديلة . كانت ال�سركة قد ا�ستحوذت يف �سهر 
يونين�ست  الطالبي  ال�سكن  مبنى  على  مايو 
دبي الند بقيمة 120 مليون درهم اإماراتي 

33 مليون دوالر اأمريكي.
اإن�ساء مدر�سة �ساوث فيو  وبعد االنتهاء من 
�ستتوىل اإدارتها وت�سغيلها موؤ�س�سة اإنرت�ستار 
اإنرت�ستار  خدمات  من  جزء  وهي  التعليمية 
اال�ست�سارية حيث تتوىل هذه املوؤ�س�سة حاليا 
االبتدائية  هايت�س  فيكتوري  مدر�سة  اإدارة 
الناجحة والعريقة يف مدينة دبي الريا�سية.

ب�سركة  العقارات  ق�سم  رئي�س  روز  تيم  وقال 
ي�سعدنا  االأ���س��ول:  الإدارة  الوطني  االإم���ارات 
االإع�����الن ع���ن ث���اين ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ح��واذ منذ 
اإدراج���ن���ا يف ب��ور���س��ة ن��ا���س��داك دب���ي يف �سهر 
التعليمية  اأ���س��ول��ن��ا  اأول  ه���ذه  وت��ع��د  م��ار���س 
وخطوة هامة يف اإطار �سعينا امل�ستمر لتنويع 
حم��ف��ظ��ت��ن��ا ب��ع��ي��دا ع���ن ال���ع���ق���ارات االإداري������ة 

وال�سكنية .
�ساوث  م��در���س��ة  ت���اأج���ري  ات��ف��اق��ي��ة  ت�ستند  و 
امل�ستقبلي”  االإي��ج��ار  “زيادة  نظام  على  فيو 

باالإ�سافة  �سافية  اأ���س��ع��اف  ث��الث��ة  مب��ق��دار 
النفقات  امل�ستاأجر بتغطية جميع  التزام  اإىل 
واإيجار  الراأ�سمالية  وال��ن��ف��ق��ات  الت�سغيلية 
ذات  واملجتمعية  العقارية  والر�سوم  االأر���س 
للطالب  اأب��واب��ه��ا  امل��در���س��ة  و�ستفتح  ال�سلة 
يف  ال��ربي��ط��اين  املنهج  لهم  �ستدر�س  ال��ذي��ن 
االأع���م���ال  ح��ي��ث جت����ري   2018 ���س��ب��ت��م��رب 
و����س���اق.وب���ع���د عملية  ق����دم  ع��ل��ى  امل���وق���ع  يف 
االإجمالية ملحفظة  القيمة  بلغت  اال�ستحواذ 
الوطني ريت  دب��ي  االإم����ارات  �سركة  ع��ق��ارات 
اأمريكي حيث بلغ �سايف  367 مليون دوالر 
قيمة االأ�سول 292 مليون دوالر اأمريكي اأو 
1.15 دوالر اأمريكي لل�سهم الواحد وبلغت 
ن�سبة القرو�س اإىل القيمة من اإجمايل قيمة 
االإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما   29% االأ���س��ول 
%87 على م�ستوى املحفظة ويبلغ متو�سط 
مدة التاأجري غري املنتهي للمحفظة 3.63 
 59% ن�سبة  االإداري����ة  املكاتب  ومتثل  �سنة 
ال�سكنية  العقارات  متثل  بينما  املحفظة  من 
ن�سبة %27 يف حني ت�سكل االأ�سول البديلة 
املتبقية   13% ال�  ن�سبة  التعليم”  “ومنها 
متتلك �سركة االإمارات دبي الوطني ريت ما 

جمموعة 9 عقارات على م�ستوى دبي.

•• ال�شارقة-الفجر:

ب���ح�������س���ور ال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان ب����ن اأح���م���د 
ال�سارقة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����س���م���ي، 
ل���الإع���الم، ال��ت��ق��ى ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خالد 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س  امل����دف����ع،  ع��م��ر 
�سعادة مروان بن  مع  “�سم�س”،  لالإعالم 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سركال،  جا�سم 
“�سروق”،  والتطوير  ال�سارقة لال�ستثمار 
يف املقر املوؤقت للمدينة، وناق�سا عدداً من 
الق�سايا واالأمور املتعلقة بتطورات املدينة 
واآليات  وف���ر����س  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وخ��ط��ط��ه��ا 
���س��م�����س و�سروق،  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
واملبدعني  امل�ستثمرين  يتعلق بجذب  فيما 
قطاع  يف  العاملة  االإع��الم��ي��ة  وال�����س��رك��ات 

االإعالم واملجاالت املرتبطة بها. 
واأعرب ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
عن تقديره للجهود التي تبذلها اجلهات 
لالرتقاء  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
بالبيئة االإعالمية واال�ستثمارية فيها، يف 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  ظل 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�سارقة، وحر�س �سموه على 
باالإن�سان،  ت��رت��ق��ي  م��ت��ق��دم��ة  اإم�����ارة  ب��ن��اء 
وتعمل على بنائه معرفياً وثقافياً، ليكون 
عن�سراً فاعاًل يف جمتمعه، موؤكداً على دور 
ا�ستقطاب  يف  ل��الإع��الم،  ال�����س��ارق��ة  مدينة 
املوؤ�س�سات وال�سركات االإعالمية واأ�سحاب 
باإمارة  ل��ل��ع��م��ل  االأع���م���ال  ورواد  امل���واه���ب 
املجزية  الفر�س  من  واال�ستفادة  ال�سارقة 

التي تقدمها يف املجاالت كافة. 
املدفع:  عمر  خالد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
“�سم�س”  تعترب مدينة ال�سارقة لالإعالم 

من���وذج���اً ف���ري���داً وج���دي���داً ل��ل��م��دن احلرة 
من  مر�سوم  اإث��ر  ال��ن��ور  راأت  وق��د  الذكية، 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى 
م�سافة  ق��ي��م��ة  لت�سكل  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
ل��ر���س��ي��د ال�������س���ارق���ة ال���ه���ائ���ل وال���ك���ب���ري يف 
والثقافة  والفكر  واملعرفة  االإع���الم  ع��امل 
لالبتكار،  عاملي  مركز  فهي  واال�ستثمار، 
م��ا هو  اإىل  ف��ك��رة منطقة ح���رة  وت��ت��ج��اوز 
اأنها  واأكث دميومة، مبعنى  واأ�سمل  اأعمق 
م��دي��ن��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا خمتلف 
اح��ت��ي��اج��ات امل�����س��ت��غ��ل��ني يف ع���امل االإع����الم 
واال�ستثمار وعائالتهم، مبا ي�سهم يف جذب 
املزيد من اال�ستثمارات، ويحقق املزيد من 

الفرادة والتميز واالبداع واالبتكار . 

واأ������س�����اف: ت�����س��ع��ى ال�������س���ارق���ة م���ن خالل 
املواهب  واحت�سان  تنمية  اإىل  “�سم�س” 
املجال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب�����س��ري��ة  وال����ق����وى 
الريادة  وحتقيق  واالإب���داع���ي،  االإع��الم��ي 
والتدريب،  التعليم  جم��ال  يف  االإقليمية 
ودع�������م وت����ط����وي����ر امل����ح����ت����وى االإع����الم����ي 
واالإب������داع������ي ع�����ايل اجل��������ودة، م����ن خالل 
مدينة جاذبة وم�ستدامة ذات بنية حتتية 
وبتكاليف  ع���امل���ي  مب�����س��ت��وى  وخ����دم����ات 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  ومت��ك��ني  معقولة، 
االأعمال  ورواد  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
االإعالمية  القطاعات  يف  االن��خ��راط  م��ن 
االإم��ارة يف هذه  �سمعة  وتعزيز  االإبداعية، 

املجاالت اإقليمياً وعاملياً.  
امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  امل��دف��ع  ول��ف��ت 

والتن�سيق مع �سروق، ي�سكل خطوة مهمة 
يف حتقيق وب��ل��ورة روؤي���ة واأه���داف ور�سالة 
ذات  ومم��ي��زة  ج��اذب��ة  بيئة  لتكون  �سم�س، 
خدمات مبتكرة، وحتدث حتواًل يف مفهوم 
املتعارف  ال��ق��دمي  ب�سكلها  احل���رة  املناطق 
ع���ل���ي���ه، ل��ت��م��ث��ل من����وذج����اً ل���ل���م���دن احل����رة 
تقدم خدمات متكاملة، على  التي  الذكية 
م��دار ال�ساعة، وط��وال اأي��ام االأ���س��ب��وع، من 
تعامالتها  جميع  يف  ذك��ي��ة،  اأنظمة  خ��الل 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل على 
كما  وامل��وؤ���س�����س��ات،  االأف����راد  م��ن  املتعاملني 
تعتمد على مفاهيم جديدة يف العمل، من 

حيث ال�سرعة، واالأداء، والتعامل.
ال���دك���ت���ور خ���ال���د املدفع  ����س���ع���ادة  واأع�������رب 
���س��م�����س وت��ق��دي��ره��ا لطبيعة  اع���ت���زاز  ع���ن 

وم�سمون العالقة مع �سروق التي ترتكز 
على تقدمي اأف�سل ما لديهما من خربات 
تعزيز ح�سور  اأج��ل  واأفكار وم��ب��ادرات من 
اإمارة ال�سارقة، واالرتقاء مبكانتها العاملية 

الثقافية واالإعالمية واملعرفية.  
بن جا�سم  م��روان  �سعادة  ق��ال  من جانبه، 
�سركاتنا  تطوير  على  نحر�س  ال�سركال: 
ل����الإع����الم، ون�سع  ال�����س��ارق��ة  م���ع م��دي��ن��ة 
ت�سرف  حتت  وجتاربنا  خرباتنا  خال�سة 
النجاح  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  امل���دي���ن���ة 
املوؤ�س�سات  اإل��ي��ه��ا  ت�سعى  ال��ت��ي  واالأه�����داف 
يف  العاملة  احلكومية  واجلهات  والهيئات 

اإمارة ال�سارقة.
واأع����رب ال�����س��رك��ال ع��ن ���س��ع��ادت��ه وتقديره 
مل���ا ت��ق��دم��ه ���س��م�����س م���ن اأف���ك���ار وم���ب���ادرات 
االإع��الم واال�ستثمار،  ومقرتحات يف عامل 
البيئة  ح��ي��وي��ة  تعك�س  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��رياً 
على  ومقدرتها  ال�سارقة،  يف  اال�ستثمارية 
ا����س���ت���ث���م���ارات م���ن خم��ت��ل��ف بلدان  ج����ذب 
بيئات  عن  دوم��اً  يبحث  فامل�ستثمر  العامل، 
اآمنة وجاذبة وت�سهيالت وخدمات عديدة، 
وم���ث���ل ه����ذه ال��ب��ي��ئ��ة م���ت���واف���رة يف اإم�����ارة 

ال�سارقة.
�سم�س  ل��الإع��الم  ال�سارقة  مدينة  وتعتمد 
ع���ل���ى م��ف��اه��ي��م ج����دي����دة يف ال���ع���م���ل، من 
بحيث  والتعامل،  واالأداء،  ال�سرعة،  حيث 
تتجاوز كونها منطقة حرة، لت�سبح مدينة 
متكاملة، ت�ستقطب االإعالميني املوهوبني، 
وال�سركات االإعالمية، واملوؤ�س�سات العاملة 
بالعمل  امل���رت���ب���ط���ة  امل����ج����االت  ج��م��ي��ع  يف 
االإع��الم��ي، وت�ستند يف عالقاتها مع هذه 
لتحقيق  والتفاعل  ال�سراكة  على  اجلهات 

التميز والنجاح. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرئي�سي  املطور  اأبوظبي،  موانئ  ح�سلت 
التجارية  ل��ل��م��وان��ئ  امل�����س��غ��ل��ة  وال�����س��رك��ة 
اإىل  اإ�سافة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملجتمعية 
ميناء الفجرية ومدينة خليفة ال�سناعية يف 
االإمارات العربية املتحدة، على �سهادة اآيزو 
ا�ستمرارية  الإدارة  نظامها  عن   22301
هذه  وت���ع���ت���رب   .)BCMS( االأع�����م�����ال 
ا�ستمرارية  الإدارة  اأ�سا�سياً  معياراً  ال�سهادة 
االأعمال واعرتافاً بفعالية ت�سميم النظام 
ال�سركة  حماية  بهدف  تطبيقه  واأ���س��ل��وب 
بحاالت  املرتبطة  للمخاطر  التعر�س  من 

الطوارئ واإدارة االأزمات.
الكابنت  ق��ال  االإجن����از،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
حممد جمعة ال�سام�سي، الرئي�س التنفيذي 
اأبوظبي  م��وان��ئ  “تلتزم  اأب��وظ��ب��ي:  مل��وان��ئ 
باعتماد اأف�سل املمار�سات العاملية يف جميع 

اأعمالها وخدماتها، مبا يتما�سى مع هدف 
وميثل  التمّيز.  لتحقيق  اأبوظبي  حكومة 
ح�سولنا على �سهادة اآيزو 22301 الإدارة 
ا�ستمرارية االأعمال خطوًة مهمًة جداً، الأّن 
هذه ال�سهادة توؤكد ب�سكل اأكرب قدرتنا على 
جميع  يف  تواجهنا  التي  املخاطر  معاجلة 
التهديدات  حت��دي��د  ف��ي��ه��ا  مب���ا  امل����راح����ل، 
املحتملة وتقييم تاأثريها املحتمل وتطوير 
القدرات على تقليل نتائجها ال�سلبية على 

االأعمال«.
�سهادة  على  اأبوظبي  موانئ  ح�سلت  وق��د 
لويدز  �سركة  خ��الل  م��ن   22301 اآي���زو 
الرئي�س  ال�سهادة  وت�سلم  ل�سمان اجل��ودة. 
حممد  الكابنت  اأبوظبي  ملوانئ  التنفيذي 

جمعة ال�سام�سي يف مقر موانئ اأبوظبي.
و�����س����ّرح ع���ب���د ال����ك����رمي امل�����س��ع��ب��ي، نائب 
قائاًل:  – امل���وان���ئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
“ح�سولنا على هذه ال�سهادة هو دليل على 

جهودنا الرامية اإىل تاأ�سي�س عمليات رائدة 
منها  وال��وق��اي��ة  املخاطر  تقييم  جم��ال  يف 
العمليات  ا�ستمرار  ي�سمن  م��ا  واإدارت���ه���ا، 
وت���ق���دمي اخل���دم���ات امل��ه��م��ة واحل��ي��وي��ة يف 
جميع الظروف واحلاالت ويتيح لنا الوفاء 

بالتزاماتنا جتاه جميع امل�ساهمني«.
اأج���رت بكفاءة  اأبوظبي ق��د  وك��ان��ت م��وان��ئ 
حكومية  ج��ه��ة   12 ومب�������س���ارك���ة  ع��ال��ي��ة 
للطوارئ  االإدارة  “ا�ستجابة  مت���ري���ن 
يف  البحري”  ال��ن��ق��ل  واالأزم������ات حل����وادث 
بالتعاون مع  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت 
فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات يف اأبوظبي. 
وتخّلل التمرين اإجراء �سيناريو افرتا�سي 
و�سرعة  ال��ب��ح��ر  ���س��ف��ي��ن��ة يف  ح����ّي جل���ن���وح 
احلادثة،  ه��ذه  مع  التعامل  يف  اال�ستجابة 
بحدوث  م��رت��ب��ط��ة  ف��ر���س��ي��ات  وُط����رح����ت 
ت�سرب نفطي وانعكا�ساته البيئية املحتملة 
لتوقف  حماكاة  مع  البحرية  احلياة  على 

االأعمال.
جتدر االإ�سارة اإىل اأّن �سهادة اآيزو 22301 
معيار قيا�سي يهدف اإىل زيادة قدرة املوانئ 
على التكّيف عند مواجهة خماطر اأ�سا�سية، 
وهي م�سممة مل�ساعدة ال�سركات على تعزيز 

قدراتها على التعامل مع االأخطار وحماية 
�سمعة العالمة التجارية عند تكاملها مع 
تخطيط االأعمال. وي�سمل الربنامج اأي�ساً 
جتارب خلطط عمل ل�سمان حماية املكانة 

املالية لل�سركة يف حالة حدوث االأخطار.

البحرين : 4.4 يف املائة منو القطاع 
غري النفطي خالل الربع الأول

•• املنامة- وام: 

منا القطاع غري النفطي يف مملكة البحرين 4.4 يف املائة خالل الربع 
االأول من عام 2017 مقارنة ب� 3.7 يف املائة خالل عام 2016.

االقت�سادية  التنمية  “ عن جمل�س  “ بنا  البحرين  اأنباء  وكالة  ونقلت 
البحريني يف بيانه ام�س.. اأن النمو جاء مدفوعا باأداء قوي يف القطاع 

غري النفطي اخلا�س.. 
اأبرز  باعتبارها  التحتية  البنية  يف  الكبرية  امل�ساريع  حزمة  اإىل  م�سريا 

العوامل الداعمة لزخم القطاع.
ونوه املجل�س بتحقيق االقت�ساد البحريني خالل االأ�سهر الثالثة االأوىل 
من عام 2017 منوا 2.9 يف املائة مقارنة بثالثة يف املائة خالل عام 

.2016
ولفت اإىل اأن قطاع الفنادق واملطاعم كان االأ�سرع منوا خالل الربع االأول 
من العام ب�� 12.3 يف املائة فيما ارتفع منو قطاع اخلدمات املالية 8.3 
يف املائة نهاية الربع االأول مقارنة مع 5.2 يف املائة خالل الفرتة نف�سها 
من عام 2016 ..اإ�سافة اإىل حتقيق قطاع املوا�سالت واالت�ساالت 8.2 

يف املائة منوا.
واأرجع جمل�س التنمية االقت�سادية الزخم يف القطاعات غري النفطية 
ت�سهدها  التي  اال�ستثمارات  امل�سبوق من  امل�ستوى غري  اإىل  البحرين  يف 

اململكة يف م�ساريع البنية التحتية .
مو�سحا اأنها ت�سمل خط االإنتاج ال�ساد�س يف �سركة األبا بقيمة ا�ستثمارية 
يف  لالأملنيوم  م�سهر  اأك��رب  اإن�ساء  بهدف  اأمريكي  دوالر  مليارات  ثالثة 
 1.1 بقيمة  ال���دويل  البحرين  م��ط��ار  تو�سعة  م�����س��روع  بجانب  ال��ع��امل 
مليار دوالر و حمطة غاز جديدة تابعة ل�سركة بنا غاز ب�� 335 مليون 
اإ�سافة اىل م�سروع بناء ج�سر امللك حمد والذي يحت�سن ال�سكة  دوالر 
احلديدية اخلليجية والتي �سرتبط البحرين ببقية دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واأ�سار اإىل زيادة حجم امل�ساريع التي يتم تنفيذها �سمن برنامج التنمية 
اخلليجي حيث بلغت القيمة االإجمالية للم�ساريع �� التي بداأ العمل فيها 
بحلول الربع الثاين من عام 2017 �� 3.2 مليار دوالر ما يعادل زيادة 
حوايل 111.3 يف املائة على عدد امل�ساريع الن�سطة خالل الربع االأول 

من عام 2016.

جلف كابيتال تربم �سراكة
 مع الإمارات للحياة الفطرية 

•• اأبوظبي-وام: 

اإدارة  ال�سركات يف  واأن�سط  اأكرب  اإح��دى  كابيتال”  “جلف  �سركة  اأبرمت 
االأمد  طويلة  �سراكة  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  البديلة  اال�ستثمارات 
مع “جمعية االإمارات للحياة الفطرية و بالتعاون مع ال�سندوق العاملي 
للطبيعة” املوؤ�س�سة البيئية غري الربحية يف دولة االإم��ارات التي تعنى 

باحلفاظ على الرتاث الطبيعي للدولة .
مبادرات  بالتينيا  ع�سوا  باعتبارها  كابيتال”  “جلف  �سركة  وت��دع��م 
البيئة البحرية والربية  اجلمعية يف الدولة مبا يف ذلك احلفاظ على 

والتعليم البيئي وجتارة احلياة الربية وتغري املناخ والطاقة.
تاأ�س�ست حتت  2001 قد  كانت جمعية االإم��ارات للحياة الفطرية عام 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زايد  ال�سيخ حمدان بن  رعاية �سمو 
الظفرة نظرا للحاجة اإىل حماية التنوع االأحيائي يف املواقع الغنية به 
على امتداد االإمارات مبا يف ذلك االأنواع واالأنظمة البيئية التي حتظى 
وال�سيا�سات  االأطر  امل�ساهمة يف تطوير  الدولة وكذلك  بالغ يف  باهتمام 

املوؤ�س�سية للتعامل مع الق�سايا البيئية.
العاملي  را����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د  اأط���ل���ق  “عام اخلري”  م���ع  ومت��ا���س��ي��ا 
الفطرية يف وقت  االإم��ارات للحياة  الوقف والهبة وجمعية  ال�ست�سارات 
�سابق من هذا العام اأول مبادرة من نوعها لدعم البيئة من خالل الوقف 
.. وكانت �سركة “جلف كابيتال” قد ا�ستوفت املتطلبات الالزمة ما اأهلها 

للح�سول على “عالمة دبي للوقف«.
باأهمية الربامج  العام  الوعي  اإىل تعزيز  البيئي  الوقف  وتهدف مبادرة 
املبادرات  دع��م  يف  املجتمعية  امل�ساهمة  على  املوؤ�س�سات  وحتفيز  البيئية 
على  م�ستدام  تنموي  اأث��ر  لذلك من  ملا  البيئية  واالأب��ح��اث  وال��درا���س��ات 
املجتمع.. وت�سلط املبادرة ال�سوء على امل�ساهمات املجتمعية للموؤ�س�سات 

اخلا�سة يف املجال البيئي .
التنفيذي ل�سركة جلف كابيتال :  الرئي�س  ال�سلح  وقال الدكتور كرمي 
نتطلع اإىل رفد جهود حتقيق روؤية االإمارات 2021 الهادفة اإىل �سمان 
التنمية امل�ستدامة للبيئة .. وتاأتي هذه ال�سراكة متا�سيا مع ا�سرتاتيجية 
امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركة والتي بنيت وفق اأ�س�س ترتكز على ال�سباب 
والتعليم والريادة وت�سلط ال�سوء على التزامنا مببادئ اال�ستدامة من 
واتباع  البيئي  التعليم  تكامل  باأن  املعرفة موؤمنني  التعليم ونقل  خالل 
جهودنا  يكمل  ال��ي��وم��ي  عملنا  يف  ال��ب��ي��ئ��ي  وال���دع���م  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 

املتوا�سلة يف هذا ال�سدد.
من جهتها قالت ليلى م�سطفى عبداللطيف مدير عام جمعية االإمارات 
اإىل  جنبا  الفطرية  للحياة  االإم���ارات  جمعية  تعمل  الفطرية:  للحياة 
م�سدر  لتمثل  الدولة  اأنحاء  خمتلف  يف  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  جنب 

دعم واإلهام لها وتقوم بتعريفها اأكث بالق�سايا البيئية .
م�سرية اإىل اأن جلف كابيتال �ست�سهم يف رفد العديد من براجمنا الهامة 
ت�سلط فيه  ال��ذي  ال��وق��ت  االإم����ارات يف  دول��ة  البيئة يف  للمحافظة على 
االإمارات  لدولة  البيئية  الب�سمة  على  ال�سوء  هذه  امل�سروعات  �سل�سلة 

وتعزز جهود احلفاظ على البيئة«.
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جناح هيئة الطريان املدين واجلهود الدبلوما�سية لوزارة اخلارجية يف رفع احلظر عن حمل الأجهزة 
الإلكرتونية على منت �سركات الطريان واملّتجهة اإىل الوليات املتحدة من مطاري اأبوظبي ودبي 

اأكتوبر   2017 الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة  يف  "اإمباور" ُت�سارك 

ت�ضم كل من كر�ي�ضلر، دودج، جيب، ر�م، وفولفو

اقت�سادية دبي ت�سهد تد�سني مركز اإ�سعاد امل�ستهلكني يف “امل�سروعات التجارية” ملجموعة الفطيم

•• دبي-الفجر:

املن�سوري،  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  رحب 
وزير االقت�ساد ورئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
العامة للطريان املدين بنجاح جهود الهيئة 
اخلارجية  ووزارة  امل��دين  للطريان  العامة 
وال���ت���ع���اون ال������دويل يف ال���دول���ة مم��ث��ل��ة يف 
يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  �سفارة 
وا�سنطن يف رفع احلظر عن حمل االأجهزة 
الطريان  �سركات  م��نت  على  االإل��ك��رتون��ي��ة 
واملّتجهة اإىل خمتلف الوجهات يف الواليات 
اأبوظبي الدويل ومطار  املتحدة من مطار 

دبي الدويل.
قرار احلظر االأمريكي

مار�س  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلطات  اأ����س���درت 
امل���ا����س���ي ق�����رار ب��ف��ر���س ح��ظ��ر ع��ل��ى حمل 
امل�سافرين  ب�سحبة  االإلكرتونية  االأج��ه��زة 
املغادرة من عدد من  الطائرة  يف مق�سورة 
واأفريقيا  االأو���س��ط  ال�����س��رق  دول  م��ط��ارات 
وم�����ن ���س��م��ن��ه��ا م���ط���ار اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
ومطار دبي الدويل، على الرحالت اجلوية 
الواليات  اإىل  امل��ط��ارات  تلك  م��ن  املبا�سرة 
مع  للتعامل  اإح�����رتازي  ك���اإج���راء  امل��ت��ح��دة، 
اأمن  مت�س  ق��د  ال��ت��ي  املحتملة  ال��ت��ه��دي��دات 

و�سالمة الطريان املدين.
التن�سيق والتعاون امل�سرتك

ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ط���ريان امل���دين 
اخلارجية  وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 
دولة  و�سفارة  الدولة  يف  ال��دويل  والتعاون 
االإمارات العربية املتحدة يف وا�سنطن بعقد 
عدت اإجتماعات مع كبار امل�سوؤولني يف وزارة 
بالواليات  وا���س��ن��ط��ن  يف  ال��داخ��ل��ي  االأم����ن 
امل���ت���ح���دة االأم���ري���ك���ي���ة ب��ح�����س��ور واإ�����س����راف 
م��ب��ا���س��ر م����ن ق���ب���ل ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
وم�سوؤولون  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
من الهيئة العامة للطريان املدين وممثلي 
عن املطارات والناقالت الوطنية يف الدولة 
واالإجراءات  تداعيات قرار احلظر  ملناق�سة 
امل��ق��رتح��ة ل��رف��ع احل���ظ���ر، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
االإجتماعات العديدة التي عقدت  يف دولة 
اأمن  اإدارة  ب��ني  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
العامة  والهيئة   TSA االأم��ري��ك��ي  النقل 

للطريان املدين.
تفهمها  الدولة  اأب��دت  االإجتماعات  وخ��الل 
للتعاون  واإ�ستعدادها  احلظر  قرار  الأ�سباب 

تطبيق  يف  االأم����ري����ك����ي����ة  ال�������س���ل���ط���ات  م����ع 
م���ع متطلبات  ت��ت��م��ا���س��ى  اإ���س��اف��ي��ة  ت���داب���ري 
للت�سدي  االأمريكية  الداخلي  االأم��ن  اإدارة 
حمل  ي�سكله  ق��د  ال���ذي  املحتمل  للتهديد 
امل�سافرين  ب�سحبة  االلكرتونية  االأج��ه��زة 
االإتفاق  مت  وق��د  ال��ط��ائ��رات.  مق�سورة  يف 
والناقالت  ال��دول��ة  م��ط��ارات  تقوم  اأن  على 
االإج�����راءات  امل��زي��د م��ن  ال��وط��ن��ي��ة بتطبيق 
لكي متكن  املدين  الطريان  باأمن  اخلا�سة 
االلكرتونية  االأجهزة  امل�سافرين من حمل 

ال�سخ�سية يف مق�سورة الطائرة.
كما قام معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري، 
اإدارة  ورئ���ي�������س جم��ل�����س  االق��ت�����س��اد  وزي�����ر 
امل���دين و�سعادة  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الهيئة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  حممد  �سيف 
العامة للطريان املدين وال�سيد حمد �سامل 
امل�ساعد لقطاع �سوؤون  العام  املهريي املدير 
مع  اإجتماع  بعقد  الهيئة  الطريان يف  اأم��ن 
ال�سيد اأوملايوا بنارد رئي�س منظمة الطريان 
املدين الدويل )ايكاو( ملناق�سة قرار احلظر 
ومدى تاأثريه على �سناعة الطريان املدين 
يف الدولة واإيجاد احللول املالئمة للتعامل 

مع التحديات ذات ال�سلة بقرار احلظر.

�الأمريكية  �لنقل  �أم��ن  �إد�رة  �إ���ض��ادة 
يف  �الإ�ضافية  باالإجر�ء�ت   )TSA(

مطار�ت �لدولة
قامت ال�سلطات االأمريكية متمثلة يف اإدارة 
اأمن النقل )TSA( يف يوليو املا�سي بزيارة 
ميدانية اإىل مطار اأبوظبي الدويل ومطار 
العامة  الهيئة  وبالتن�سيق مع  ال��دويل  دبي 

االإجراءات  على  باالإطالع  املدين  للطريان 
املطبقة  االإ����س���اف���ي���ة  االأم���ن���ي���ة  وال���ت���داب���ري 
االإجتماعات  يف  عليها  االإت���ف���اق  مت  وال��ت��ي 
ال��ت��ي ع��ق��دت م��ع ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف وزارة 
االأمن الداخلي واإدارة اأمن النقل االأمريكي 
ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل   TSA
وبح�سور  املدين  للطريان  العامة  والهيئة 
الوطنية  والناقالت  املطارات  عن  ممثلون 
م���ن وتقييم  ال��ت��ح��ق��ق  ب��ه��دف  ال���دول���ة،  يف 
االإج�����������راءات االإ����س���اف���ي���ة امل��ط��ب��ق��ة حلمل 
ب�سحبة  ال�سخ�سية  االلكرتونية  االأجهزة 
ال�سلطات  ممثلي  اأع���رب  حيث  امل�سافرين، 
االأمريكية عن ارتياحهم ال�سديد للتدابري 

االأمنية املطبقة مما اأدى اإىل رفع احلظر.
ب����ن �سعيد  ����س���ل���ط���ان  اأ������س�����اد م���ع���ايل  وق�����د 
امل��ن�����س��وري، ب��ال��دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه قطاع 
بالهيئة  امل�����دين  ال����ط����ريان  اأم�����ن  �����س����وؤون 
العامة للطريان املدين يف تدعيم االمتثال 
مبتطلبات اأمن الطريان املدين من خالل 
الدولة  م����ط����ارات  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ي  ال������دور 
للتحقق من تطبيق الت�سريعات واملتطلبات 
الوطنية والدولية يف جمال اأمن الطريان 
�سفارة  قبل  من  املبذولة  واجل��ه��ود  امل��دين، 
ب�سعادة  املتحدة ممثله  الواليات  الدولة يف 
���س��ف��ري ال���دول���ة يف وا���س��ن��ط��ن  مم��ا ك���ان له 
االأث��ر الكبري يف رفع قرار احلظر من قبل 

ال�سلطات االأمريكية.
وقال �سعادة �سيف حممد ال�سويدي، مدير 
عام الهيئة العامة للطريان املدين اأن قرار 
رف���ع احل��ظ��ر ي���اأت���ي ك��ث��م��رة ل��ل��ع��م��ل ال�ساق 
الدويل  امل�ستويني  على  للهيئة  وال����دوؤوب 

والوطني وذلك من خالل تخ�سي�س جانباً 
ك��ب��رياً م��ن م��وارده��ا الب�سرية وامل��ادي��ة من 
اأنها  كما  كافة،  ب�سوره  الطريان  اأمن  اأجل 
�سباقة اإىل مناق�سة كل ما هو جديد يف ما 
والتهديدات  ال��ت��ح��دي��ات  مب��واج��ه��ة  يتعلق 
بالدور  اأ�ساد  كما  ال��ط��ريان.  باأمن  املتعلقة 
ال��ف��ع��ال ال���ذي ق��ام��ت ب��ه م��ط��ارات الدولة 
يف  ال�سرطة  واإدارات  الوطنية  وال��ن��اق��الت 
التحديدات  مواجهة  خ��الل  م��ن  امل��ط��ارات 

وال�سعوبات يف تنفيذ قرار احلظر.
اجلهات  ج��م��ي��ع  اإل����ت����زام  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة    
امل�ساركة يف اأمن الطريان املدين يف الدولة 
اال�ستجابة  ف���ع���ال���ي���ة    ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
املخاطر  اإدارة  وطريقة  التهديد  ملتغريات 

املحتملة.

�لدولة  ل�ضفارة  �لدبلوما�ضية  �جلهود 
يف و��ضنطن

العتيبة  ي��و���س��ف  ال�سفري  ���س��ع��ادة  اأك���د  ك��م��ا 
باأن   ، امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ال��دول��ة يف  �سفري 
قرار رفع احلظر خطوة تعزز العالقات بني 
والواليات  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة 
املتحدة االأمريكية االأمر الذي يعك�س املكانة 
الطريان  ق��ط��اع  بها  ال��ت��ي يحظى  ال��رائ��دة 
اأمن الطريان  الدولة وخ�سو�سا  املدين يف 
املدين من خالل دقة االإجراءات والتدابري 
االأمنية املطبقة  واجلهود املبذولة من كافة 

اجلهات العاملة يف هذا القطاع.
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  اأن   كما   
والعامليني  الدوليني  ال�سركاء  ثقة  تكت�سب 
تبذلها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  اجل����ه����ود  ب��ف�����س��ل 

ع��ل��ى جميع  ال��رائ��د  دوره����ا  ع��ل��ى  للحفاظ 
ت��وف��ره م��ن بيئة  االأ���س��ع��دة، وخ�سو�سا م��ا 
حتتية  وب��ن��ي��ة  للتناف�سية  وحم��ف��زة  اآم��ن��ة 

متطورة يف جمال الطريان املدين.

للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  جم��ه��ود�ت 
�ملدين 

املهريي  ���س��امل  حمد  ال�سيد  ق��ال  وب����دوره، 
امل��دي��ر ال��ع��ام امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع ���س��وؤون اأمن 
الرئي�سي  ال��ه��دف  اأن  الهيئة،  يف  ال��ط��ريان 
هو  بالهيئة  ال��ط��ريان  اأم���ن  ���س��وؤون  لقطاع 
ال��ت��اأك��د م��ن تطبيق ال��ت��داب��ري واالإج����راءات 
اخل��ا���س��ة ب��اأم��ن و���س��الم��ة ال��ط��ريان املدين 
امل�سروع  غري  التدخل  اأفعال  من  حلمايته 
ال��ه��ي��ئ��ة يف مراجعة  اإ���س��ت��م��رار  م��ن خ���الل 
وحت���دي���ث وم���راق���ب���ة ت��ط��ب��ي��ق االإج�������راءات 
والتدابري االأمنية املطبقة من قبل م�سغلي 
مراعاة  م��ع  ال��ط��ائ��رات  وم�سغلي  امل��ط��ارات 
اأم���ن و���س��الم��ة وان��ت��ظ��ام وك��ف��اءة الرحالت 
التحديات  اإىل  املهريي  اأ�سار  كما  اجلوية. 
الطريان  اأم��ن  ���س��وؤون  واج��ه��ت قطاع  التي 
والتن�سيق  احل��ظ��ر  ق����رار  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
امل��زي��د من  ال��دول��ة لتطبيق  م��ع م��ط��ارات 
باأمن الطريان املدين  االإج��راءات اخلا�سة 
االأجهزة  حمل  م��ن  امل�سافرين  متكن  لكي 
مق�سورة  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  االل���ك���رتون���ي���ة 

الطائرة.
وق��ال��ت ال��ك��اب��نت ع��ائ�����س��ة ال��ه��ام��ل��ي، املمثل 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال��دائ��م 
لدى منظمة الطريان املدين الدويل اأيكاو 
والنائب االأول لرئي�س جمل�س املنظمة باأن 
والرائدة  العاملية  واملكانة  االإم����ارات،  دول��ة 
لها يف قطاع الطريان يعك�س الدور الفاعل 
الذي تقوم به الدولة من خالل ع�سويتها 
يف جمل�س منظمة الطريان املدين الدويل 
بناء  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأ�سهم  ال���ذي  االأم���ر 
ق���ط���اع���ات ال����دول����ة، ال���ت���ي ا���س��ت��ط��اع��ت اأن 
املكانة بالقطاع  ال��دول ذات  ت�سبح يف عداد 
الف�سل يف  يف غ�سون عقود قليلة، ويرجع 
تنتهجها  التي  ال�سيا�سة احلكيمة  اإىل  ذلك 
حكومة االإمارات يف اال�ستفادة من الطريان 
التقدم  لتحقيق  ا�سرتاتيجية  ك��اأداة  امل��دين 
امل�ستدام. وقد قامت الهاملي بعقد العديد 
ال��ط��ارئ��ة م��ع م�سوؤويل  م��ن االإج��ت��م��اع��ات 

املنظمة وممثلي الدول االأع�ساء.

•• دبي-الفجر: 

الأنظمة  االإم�����������ارات  م���وؤ����س�������س���ة  ُت�������س���ارك 
مزود  اأك��رب  “اإمباور”،  امل��رك��زي  التربيد 
خل��دم��ات ال��ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف ال��ع��امل، يف 
فعاليات الدورة الرابعة من القمة العاملية 
تنظيمها  يتم  والتي  االأخ�سر  لالقت�ساد 
حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اكتوبر  و25   24 ي��وم��ي  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
ال��دويل للموؤمترات  دب��ي  ال��ق��ادم يف مركز 

واملعار�س. 
وقال اأحمد بن �سعفار، الرئي�س التنفيذي 
الإم����ب����اور: ن��ح��ن ���س��ع��داء ب����اأن ن�����س��ارك يف 
فعاليات القمة العاملية لالقت�ساد االأخ�سر 
يف  ن�ساهم  الأن  “اإمباور”  يف  ن�سعى  الأن��ن��ا 
تعزيز كفاءة خدمة تربيد املناطق لتعزيز 
التحول نحو مقومات االإقت�ساد االأخ�سر. 
وتاأتي م�ساركتنا يف القمة لتدعم م�ساعينا، 
املناطق  تربيد  �سناعة  دع��م  يف  ولت�ساهم 
ال�����س��وء على  ت�سليط  م��ن خ���الل  اج��م��اال 
املزايا االقت�سادية والبيئية خلدمة تربيد 

فعاليات  خ��الل  اإم��ب��اور  املناطق.و�سرتكز 
تقدمها  التي  واملزايا  الفوائد  على  القمة 
و�ست�ستعر�س  امل���ن���اط���ق.  ت���ربي���د  خ���دم���ة 
االأعمال  ومن��اذج  املبتكرة  احللول  ال�سركة 
الرائدة خلدمة تربيد املناطق مما �سيمنح 
امل�ساركني يف القمة الفر�سة للتعرف اأكث 
ال�سركة  �ستلقي  كما  ال�سناعة.  ه��ذه  على 
ال�����س��وء ع��ل��ى ح��ل��ول و���س��ي��ا���س��ات وخطط 
الأحدث  ا�سافة  االأبنية اخل�سراء،  تطوير 
االك��ت�����س��اف��ات وال��ب��ح��وث يف جم���ال حلول 
�سعفار: خالل  بن  املناطق.واأ�ساف  تربيد 
ال�سنوات املا�سية ا�ستطاعت خدمة تربيد 
كبري.  ب�سكل  ج��ودت��ه��ا  ت��ث��ب��ت  اأن  امل��ن��اط��ق 
وتاأتي م�ساركتنا يف فعاليات القمة العاملية 
الفر�سة  لتعطينا  االأخ�����س��ر  ل��الق��ت�����س��اد 
خيارات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  لت�سجيع 
م��ن خالل  �سنتمكن  كما  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د 
اأحدث  ن��وف��ر  اأن  م��ن  ال��ق��م��ة  امل�����س��ارك��ة يف 
املعلومات والبيانات عن احللول  وامل�ساريع 
احلفاظ  جهود  يف  ت�ساهم  التي  احلديثة 
ح��دث��ا مب�ستوى  اأن  ح��ي��ث  ال��ط��اق��ة،  ع��ل��ى 
القمة العاملية لالقت�ساد االأخ�سر ي�ساهم 
اجلمهور،  ل��دى  الوعي  م�ستويات  رف��ع  يف 

للبدء  ي�سمح  ف��ع��اال  ب��رن��اجم��ا  ي��وف��ر  ك��م��ا 
االقت�ساد  اجت�����اه  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب���اخل���ط���وات 

االأخ�سر.
حلول  تطوير  يف  ج��اه��دة  اإم��ب��اور  وت�سعى 
ت��ربي��د امل��ن��اط��ق وال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى التزام 
ومبا  االأخ�سر  االقت�ساد  دع��م  يف  ال�سركة 
اأ�سبحت  االم���ارات  اأن  حقيقة  على  ي��وؤك��د 
االأخ�سر.  ل��الق��ت�����س��اد  ع��امل��ي��ة  ع��ا���س��م��ة 
اأحدث  تطبيق  على  اإم��ب��اور  حت��ر���س  كما 
املناطق  ت��ربي��د  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن��ظ��وم��ات 

التحول  ركائز  اأه��م  من  واح��دة  تعد  التي 
اإىل اقت�ساد اأخ�سر نظراً لالأهمية الكبرية 
خل����دم����ات ال���ت���ربي���د داخ������ل دب�����ي ودول�����ة 
ا�ستهالك  يف  الكبري  ون�سيبها  االإم����ارات 
ال�سيف من  الطاقة بخا�سة خالل ف�سل 
بدورنا  نلتزم  ���س��ع��ادت��ه:  ع��ام.واأ���س��اف  ك��ل 
العاملي يف قطاع تربيد املناطق من خالل 
االأمم  ل��ربن��ام��ج  البيئية  امل���ب���ادرات  تبني 
الهيئات  م���ن  وال���ع���دي���د  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل��ت��ح��دة 
امل�������س���ارك���ة يف كربى  وك����ذل����ك  ال����دول����ي����ة، 
موؤمترات الطاقة العاملية ال�ستعرا�س اأبرز 
ما تو�سلنا اإليه من تكنولوجيا وتقنيات يف 
اال�ستفادة  وكذلك  املناطق،  تربيد  جم��ال 
م���ن ال��ت��ج��ارب االأخ�����رى وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا على 
اأر����س ال��واق��ع يف االإم����ارات دع��م��اً للتوجه 

نحو االقت�ساد االأخ�سر.
ب��ا���س��ت��ع��را���س جمموعة  اإم���ب���اور  و���س��ت��ق��وم 
�ست�سلط  كما  التربيد،  متنوعة من حلول 
اأي�����س��ا ع��ل��ى جمموعة  ال�����س��رك��ة ال�����س��وء 
متنوعة وحديثة من اأحدث تقنيات تربيد 
املناطق والتي يتم ا�ستخدامها يف م�ساريع 
ت�ساهم  والتي  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
على  واحلفاظ  االقت�سادي  النمو  دع��م  يف 

املوارد الطبيعية والبيئية.
ت�سري  اإم����ب����اور  اأن  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه  و����س���دد 
وا���س��ح��ة وتتخطى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وف��ق��اً 
ك���ل امل�����س��اع��ب وحت��ق��ق االإجن��������ازات، وهو 
م��ا اأه��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون رائ����دة يف ال��ت��ح��ول نحو 
وقال:  دب��ي.  اإم���ارة  يف  االأخ�سر  االقت�ساد 
بدعم  ثابتة  بخطى  ون�سري  واثقون  نحن 
من قيادات الدولة، ولن يثنينا �سيء نحو 
حتقيق اأف�سل النتائج ومبعدالت مت�سارعة 
من اأجل اأن تكون االإمارات رائدة التحول 

نحو االقت�ساد االأخ�سر يف العامل. 
ال���ق���درة االإن��ت��اج��ي��ة ل�سركة  ه���ذا وت�����س��ل 
ومئتني  م��ل��ي��ون  م���ن  اأك�����ث  اإىل  اإم����ب����اور 
وخ��م�����س��ني األ����ف ط��ن م��ن ال��ت��ربي��د. وهي 
م��ن��اط��ق �سديقة  ت���ربي���د  ت���ق���دم خ���دم���ات 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن امل�����س��اري��ع ال����ب����ارزة يف 
اإم��ارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا 
بيت�س ريزيدن�س ومركز دبي املايل العاملي 
واخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري وم��دي��ن��ة دب��ي الطبية 
واأب������راج ب���ح���ريات ج��م��ريا ون��خ��ل��ة جمريا 
مول  بطوطة  واب���ن  ج��اردن��ز  ودي�سكفري 
العاملية  وامل��ن��ط��ق��ة  للت�سميم  دب���ي  وح���ي 

لالإنتاج االإعالمي وغريها. 

•• دبي-الفجر: 

�سهدت اقت�سادية دبي افتتاح اأّول مركز الإ�سعاد امل�ستهلكني 
جمموعة  �سركات  اإح��دى  وهي  التجارية،  امل�سروعات  يف 
وفولفو  رام،  دودج،  لكراي�سلر،  الر�سمي  وامل��وّزع  الفطيم 
يف دولة االإمارات وجليب يف دبي واالإمارات ال�سمالية، يف 
مركز خدمة الرا�سدية باإمارة دبي. وياأتي تد�سني مركز 
اإ�سعاد امل�ستهلكني لتوثيق العالقة مع امل�ستهلكني، وذلك 
متاجرهم  يف  ودي���اً  ال�سكاوى  وح��ل  ا�ستقبال  خ��الل  م��ن 
مما  دب��ي  اقت�سادية  اإىل  تقدميها  يتم  اأن  قبل  اخلا�سة 
ال�سكوى  حل  ميكنه  بحيث  امل�ستهلك  على  العناء  يوفر 
التزام اقت�سادية دبي  امل��ب��ادرة  اأق��ل. وتوؤكد ه��ذه  يف م��دة 
وامل�ستهلكني،  للمتعاملني  �سعادة  بتقدمي خدمات حتقق 
التاجر  ودوره��ا احليوي يف توثيق وتنظيم العالقة بني 
االأمر  �سفهياً  ال�سكاوى  العديد من  وامل�ستهلك عرب حل 
اإقليمياً  لل�سراء  مثالية  كوجهة  دب��ي  مكانة  يعزز  ال��ذي 
وعاملياًوقام وفد من اقت�سادية دبي برئا�سة عبداللطيف 
بافتتاح  امل�ستهلك،  توعية  ق�سم  اأّول  م��دي��ر  امل���رزوق���ي، 
مركز اإ�سعاد امل�ستهلكني، بح�سور حممد مقتاري، املدير 
االإداري يف امل�سروعات التجارية، اإىل جانب عدد موظفي 

اقت�سادية دبي وامل�سروعات التجارية.
يعك�س  امل��رزوق��ي:  عبداللطيف  ق��ال  ذات���ه،  النحو  وعلى 
تفاعل القطاع اخلا�س مع اقت�سادية دبي يف فتح مراكز 
مدى  اأعمالهم  مقر  يف  امل�ستهلكني  الإ���س��ع��اد  �سة  خم�سّ
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��روؤي��ة  االأع��م��ال  جمتمع  اإل��ت��زام 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل جل��ع��ل ال�سعادة  جم��ل�����س 

واالإي��ج��اب��ي��ة ج���زءاً ال ي��ت��ج��ّزاأ م��ن من��ط احل��ي��اة يف دولة 
االإمارات. وبدورنا ن�سعى يف اقت�سادية دبي اإىل احلفاظ 
على املكانة التجارية التي تتمتع بها دبي كمق�سد لل�سراء 
على النطاق املحلي من املقيمني من جهة، وعلى النطاق 
االإقليمي والعاملي حيث تعد االإمارة مركزاً مثالياً للتب�سع 
من خمتلف دول اخلليج وال�سرق االأو�سط والعامل . ومن 
جانبه، قال حممد مقتاري: اإ�سعاد امل�ستهلك هي اإحدى 

التي  املبادرة  بهذه  ونرّحب  ال�سركة،  يف  االأ�سا�سية  القَيم 
اأطلقتها اقت�سادية دبي. 

لنا  التابعة  اخل��دم��ة  م��راك��ز  ك��اف��ة  ت�سمية  اأع��دن��ا  ول��ق��د 
مبراكز اإ�سعاد امل�ستهلكني وعمدنا اإىل ا�ستحداث كاونرت 
�س لهذه الغاية يف مكتب خدمة العمالء، باالإ�سافة  خم�سّ
اإىل تعيني مدير اإ�سعاد امل�ستهلكني، وياأتي ذلك دعماً من 
امل�سروعات التجارية لهذه املبادرة املهّمة واالإيجابية .ويف 

وقت �سابق من هذا العام، اأمّت فريق عمل اإدارة اخلدمات 
بنجاح جمموعة  التجارية  للم�سروعات  التابع  واملبيعات 
من الربامج التدريبية التي قامت بتنظيمها اقت�سادية 
التي يجب توافرها يف من�سات  باملعايري  دبي لتعريفهم 
مراكز اإ�سعاد امل�ستهلك، على اأن يقوموا با�ستقبال �سكاوى 
امل�ستهلكني وحلها ب�سكل ودي، ومر�سي لكل من الطرفني 

التاجر وامل�ستهلك.

"اينوك" تطلق برنامج تطوير 
اخلريجني ملواطني الدولة 

•• دبي-وام: 

اأطلقت جمموعة “ اإينوك “ الدورة االأوىل من برنامج تطوير اخلريجني 
الكوادر  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  م��ب��ادرت��ه��ا  ���س��م��ن  واح�����دا  ع��ام��ا  ت�ستمر  وال���ت���ي 

الوطنية.
يهدف الربنامج اإىل م�ساعدة 
ال�سباب  من  الدولة  مواطني 
من  االنتقالية  الفرتة  خالل 
اجلامعة اإىل العمل وامل�ساهمة 
يف دعم ا�سرتاتيجية املجموعة 

لتطوير املواهب والكفاءات .
خريجا   15 اخ����ت����ي����ار  ومت 
جامعيا من نحو 40 متقدما 
وفرتها  ع���دة  وظ��ائ��ف  ل�سغل 
“معر�س  يف  امل����ج����م����وع����ة 
يف  للوظائف”  االإم������������ارات 
والت�سويق  الهند�سة  جماالت 
الب�سرية  وامل�����وارد  وامل��ب��ي��ع��ات 
واحل�سابات  املالية  وال�سوؤون 

واإدارة �سل�سلة التوريد.
وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اينوك”: 
اأولوية كربى لتطوير راأ�س املال  تويل القيادة الر�سيدة يف دولة االإم��ارات 
امل�ستدامة  االق��ت�����س��ادات  ب��ن��اء  يلعبه يف  ال���ذي  امل��ه��م  ل��ل��دور  ن��ظ��را  الب�سري 

القائمة على املعرفة .
با�ستقطاب  التزامنا  م��ع  متوافقا  ي��اأت��ي  الربنامج  اإط���الق  اأن  اإىل  م�سريا 
املهني  التطوير  فر�س  واإتاحة  بها  واالحتفاظ  املحلية  والكفاءات  املواهب 

التدريجي الإعدادهم و�سقلهم ليكونوا قادة امل�ستقبل.
م�ستويات  ثالثة  الوطنية  الكوادر  تطوير  برنامج  اينوك  مبادرة  تت�سمن 
هي تطوير ومواهب وامتياز تهدف اإىل تطوير املهارات الوظيفية والفنية 
اأحد  اجل��دي��د  اخلريجني  تطوير  برنامج  ويعد   .. واالإداري����ة  وال�سلوكية 

مكونات “تطوير«.

قيمة �سهرة " ات�سالت " تقفز اإىل 
14.65 مليار درهم خالل الن�سف الأول

•• اأبوظبي -وام:

اإىل   “ “ ات�ساالت”  االم��ارات لالت�ساالت  ل�سركة  ال�سهرة  قيمة  ارتفعت 
2017 مقارنة مع  العام  االأول من  الن�سف  دره��م خالل  14.65 مليار 

. 14.09 مليار درهم يف الفرتة نف�سها من العام 2016 
حمافظة  ا���س��ت��م��رار  لتعك�س  الإت�����س��االت  ال�سهرة  قيمة  يف  ال��زي��ادة  ج���اءت 
املتميز كاأكرب كيان عامل يف قطاع االت�ساالت لي�س  ال�سركة على مركزها 
على م�ستوى الدولة وح�سب بل يف منطقة اخلليج العربي وال�سرق االأو�سط 
ب�سكل عام . ووفقا للمعايري املحا�سبية فاإن قيمة ال�سهرة التي ت�سنف �سمن 
التناف�سية  امليزة  زي��ادة  تعد موؤ�سرا على  امل��ايل  املركز  قائمة  امل��وج��ودات يف 

لل�سركة ومدى قدرتها على حتقيق اأرباح جيدة يف املرحلة القادمة.
اجمايل  ارتفع  فقد  ال�سركة  عن  ال�سادرة  املوحدة  املالية  البيانات  وح�سب 
املوجودات اإىل 124.5 مليار درهم خالل الن�سف االأول من العام 2017 
والتي   2016 العام  من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة   1.6% ن�سبته  بنمو 

بلغت فيها املوجودات 122.5 مليار درهم .
وتعد ال�سركة من اأكث ال�سركات املدرجة يف اأ�سواق املال االماراتية جاذبية 
امل�ساهمني  على  �سنوية  ن�سف  اأرب��اح  توزيع  على  حتافظ  حيث  لال�ستثمار 
وبن�سبة ت�سل اىل 40 % من راأ�س املال وهو ما يف�سر زيادة االقبال على 

�سهمها خالل الفرتة االأخرية خا�سة من قبل املوؤ�س�سات.
“ �سهم  ت�سدر  امل��ا���س��ي  يوليو  �سهر  بتعامالت  اخل��ا���س  ال��ر���س��د  واأظ��ه��ر 
عدد  وبلغ  االجنبي  اال�ستثمار  ج��ذب  يف  ن�ساطا  االأك��ث  “ قائمة  ات�ساالت 
االأ�سهم امل�سرتاة من قبل هذه ال�سريحة يف �سركة ات�ساالت نحو 112.5 

مليون �سهم مغلقا عند م�ستوى 18.75 درهم. 

" �سهم اإعمار " يبداأ الأ�سبوع على
�سعود اإىل م�ستوى 8.42 دراهم 

•• اأبوظبي -وام:

اأظهرت اأ�سواق املال االإماراتية متا�سكا خالل جل�سة اليوم االأول من تعامالت 
االأ�سبوع و�سط موا�سلة “ �سهم اإعمار” ال�سعود اإىل م�ستويات �سعرية جديدة 
بالغا 8.42 درهم بانتظار اإعالن ال�سركة عن بياناتها املالية عن الن�سف االأول 
فقد  ارتفاعا  حقق  ال��ذي  الوحيد  ال�سهم  اعمار  يكن  .ومل   2017 العام  من 
اإىل  �ساعدا  تقريبا   2.6% ن�سبته  بنمو  اأرابتك  �سهم  نف�سه  االجت��اه  يف  تبعه 
بياناتها  ملناق�سة  املخ�س�س  االجتماع  ملوعد  ال�سركة  بعد حتديد  درهم   3.57
املالية خالل االأ�سهر ال�ستة االأوىل من العام اجلاري ما �سجع على التداول على 
ال�سهم ب�سفقات جتاوزت قيمتها 56 مليون درهم .وقال و�سطاء يف ال�سوق اإنه 
قيادية �سمن  اأ�سهم  على  االنتقائية  ال�سراء  توا�سل عمليات  الوا�سح  بات من 
قطاعي العقار والبنوك وهو ما مينح االأ�سواق الدعم الالزم من اأجل ا�ستمرار 
موؤ�سراته عن م�ستويات جيدة بح�سب معطيات التحليل الفني.واأظهر الر�سد 
اليومي للتعامالت اأن قائمة الرابحني خالل جل�سة ام�س �سملت “ �سهم ديار 
“ املرتفع اإىل م�ستوى 0.531 درهم وذلك باالإ�سافة ل��سهم اأمانات املغلق عند 
1.12 درهم وبع�س اأ�سهم ال�سركات ذات االإدراج املزدوج ومنها ال�سالم القاب�سة 
ال�ساعد بن�سبة %3 عند 0.837 درهم .ويف ابوظبي لالوراق املالية �سملت 
القائمة �سهم بنك اأبوظبي التجاري املرتفع اإىل 7.40 درهم اىل جانب �سهم 
اأ�سفرت عن  2.38 دره��م .كانت ح�سيلة تعامالت ام�س قد  العقار اىل  ال��دار 
انخفا�س طفيف للموؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية مل تتجاوز ن�سبته 
%0.23 اإىل 4585 نقطة فيما اإنخف�س املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل بن�سبة 

%0.25 ليبلغ 3665 نقطة.
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�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6555  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م جمهول  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ن��ي��ل  امل��دع��ي عليه / 1-ا���س��دق��اء  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /اب���راه���ي���م حم��م��د اح��م��د حم��م��ود ابوخطوه  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   36708(
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB174784552AE/2017:ال�سكوى
االثنني املوافق 2017/8/21 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/6822  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دوني�س الدولية للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  باتل   با�سا حبيب  /�ساند  املدعي  ان  مبا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11890( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174220486AE:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/13 امل���واف���ق  االح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  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 االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/3685  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ات�����س اي��ه ا���س ات�س خل��دم��ات تنظيف امل��ب��اين ����س.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د م�����س��ت��اق خ����ادم ح�����س��ني  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6400(
املوافق  االحد  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB171158796AE  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/13
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7203  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هون�ست حللول ال�سيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /راهول رافيندران  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17284 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175476897AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6903  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جولدن �سمارت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / هاين ممدوح هرني كريل�س  قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)10000  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  ال�سكوى:mb175226208ae  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7506  عمايل جزئي
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�ساءات  طالب  1-ن��زار   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي   اي��وب  ال�ساهد  عبد   / امل��دع��ي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)16567  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175703707AE  وحددت لها جل�سة 
امل��واف��ق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت  يوم االحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4440  عمايل جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�ساءات  طالب  1-ن��زار   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / م�سعود هازى ابراهيم هازى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)36603  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172480495AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق:2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4050  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا  العامة  امل��دع��ي عليه / 1-رام���و للتجارة  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  ابوبكر   بكر  اب��و  / عمران  املدعي  ان 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)46624  عمالية  مب�ستحقات 
  mb172239489ae:ال�سكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم ال���ث���الث���اء امل��������واف��������ق:2017/8/15 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4259  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م )ف��رع م.د.م.�����س( جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ج��اي��ن هولدينغر  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  االقامة مبا ان املدعي / نانيث برييز دمي��ون  قد 
 3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)29507  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
املوافق:2017/8/7  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  .وح���ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4257  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م )ف��رع م.د.م.�����س( جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ج��اي��ن هولدينغر  اىل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  ���س��ي��خ   ال��دي��ن  �سم�س  / من�سور  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)28294 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/8/7 
ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4429  عمايل جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�ساءات  طالب  1-ن��زار   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   فائز  ح�سني  اقبال   / املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)28133  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172479789AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/2535  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  ال�سيارات  غيار  لتجارة قطع  �سبرييرو  عليه/1-  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/حمزه �سرياكونهي كاندي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
�سرياكونهي  ل�سالح/حمزه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/6/22 بتاريخ  املنعقدة 
وت��ذك��رة عودة  دره��م  للمدعي مبلغ )35.349(  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  كاندي 
ملوطنه عينا او مقابلها ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/5738  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال�����س��ول��ع��ي ل��ل��خ��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز جم���ه���ول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  اب��و حممد  قد  االق��ام��ة مبا ان املدعي /حممد ار���س��اد 
وتذكرة  دره��م(   22694( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  وب��ال��ر���س��وم  دره�����م(   800( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع����ودة 
املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE172919752MB:رقم
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب   2017/8/14
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6622  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لالن�ساءات  اجل��زي��رة  1-�سهاب   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  احمد   ن��ور  املدعي /جاكري ح�سني  ان  االقامة مبا 
وتذكرة  دره��م(   18047( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  وب��ال��ر���س��وم  دره�����م(   800( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع����ودة 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  رقم:AE171798349MB  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/8
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/6621  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سهاب اجلزيرة لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�سومون ابو الكالم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )16328 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 
  AE171798558MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/8/8 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  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 االأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2017/2716  عمايل  جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول  بال�ساحنات اخلفيفة  العامه  املواد  اىل املحكوم عليه/1- بهادرية لنقل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/15 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/حممد عثمان �سيد حممد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
التحق  او مقابلها نقدا ما مل يكن قد  ع��ودة ملوطنه عينا  دره��م( وتذكرة  مبلغ )24.788 
من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  ل��دى  بالعمل 
ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2513  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سابر  و�سيم  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عقيل حممد اأ�سرف قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8513( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )921( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/3987  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  وال��زج��اج  امل��دع��ي عليه / 1-ري��ربوم��ان لالملنيوم  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / ظفر احمد كاريجري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)65893 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172179990ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االربعاء 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 االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/7329  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سويفت الين لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  / حماده حممد عبده حممد  املدعي  ان  مبا 
 3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)6396  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175436585AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

       �إعادة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/4288  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سدرة لتجارة مواد التغليف جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد غ�سنفر علي برهان علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)18.721.4  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB172343590AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/8/10 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب 
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 االأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4745  عمايل جزئي
االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-تب�سم للخدمات  اىل 
مبا ان املدعي / حممد يا�سني حممد رفيق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17.800 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172622130AE  وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/13  لها جل�سة يوم االحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة االعالن  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2259  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الثقيله  بال�ساحنات  للنقل  ك�سمري  مرحبا  عليه/1-  املدعي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبداملجيد  �سفري  املدعي/حممد  ان  مبا  االقامة 
املنعقدة بتاريخ 2017/6/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد �سفري عبداملجيد 
بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغا وقده )16917( درهم وتذكرة عودة ملوطنه 
عينا على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزامها 
باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2028  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سام لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  الدين  موميز  ال�سيخ  املدعي/�سريف  ان  مبا 
ال�سيخ  ل�سالح/�سريف  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/6/12 بتاريخ  املنعقدة 
موميز الدين بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )21924( درهم وبقيمة 
تذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكون قد التحق بالعمل لدى رب 
عمل اخر والزمتها بامل�ساريف والر�سوم . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/4144  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موكتي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ميالين جيناي مونتورتو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   27.000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
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 االأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/223  �أمر �أد�ء
اىل املدعي عليه / 1- حممد و�سام اجلباعي جمهول حمل االقامة

مبا ان املدعي/حممد جافيد عالم .
االبتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����س���ت�������س���دار  ط���ل���ب 
درهم   )9000( مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  ب���ت���اري���خ:2017/6/18 

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

هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/650  تنفيذ �شرعي 
حمل  جم��ه��ول  ال�سيبة  ط��ال��ب  ال�سيبة  ع��ب��داهلل  علي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ليليا اللوز قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ القرار ال�سادر يف االتفاقية رقم:2012/1039 
يف احلالة رقم:2012/354 حاالت زوجية القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )213200( درهم وفقا ملا ورد مبنطوقه.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2016/1326 تنفيذ مدين  

با�سابورى   با�سابورى  باالبا  باالبا  �سريدهار  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/عبداحلكيم  ط���ال���ب  ان  مب���ا  االق����ام����ة  حم���ل  جم���ه���ول 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  رحيمي   عبدالكرمي 
املنفذ به وقدره )199430( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2557  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساجو جو�سيف لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد جهاجنري عامل ارمان علي 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )11838(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة اىل مبلغ )1218( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2626  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- واي�����دوول ل��الن�����س��اءات �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
خان  مومن  حممد  خ��ان  كبري  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )16232(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة اىل مبلغ )1137( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2228  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساجو جو�سيف لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ممتاز احمد متيور رحمن 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6879( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )754( مبلغ  اىل  باال�سافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2525  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  و�سردار لالعمال  مالك  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�سغر حممد ا�سلم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8693( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )855( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2544  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  املباين  تنظيف  خلدمات  ابروفيد  روي��ال  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/رابونزيل كورونيا نرتدو  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6875( وق��دره  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة اىل مبلغ )1092( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2550  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م  الكرتوميكانيكال  اق��ب��ال  ن��دمي  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سعيد احمد بري بخ�س قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7467( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1133( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2549  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتتنمنت  اي  جي  جي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الدرين كابونيتاال فالديز 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )11569(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة اىل مبلغ )1211( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2528  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  ن��واز لل�سحن  ا�سلم حق  املنفذ ���س��ده/1- حممد  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد يا�سني عبد احلميد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6847( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )737( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2755  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  لل�سحن  م��ه��ران  جنمة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عيدا جان �سري ادم قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )25400( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1962( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/2781  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- التغريد للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
التنفيذ/ ابوطيب حممد ح�سني -  قد  حمل االقامة مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )4900( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   665 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2643  تنفيذ عمايل 

م    م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  الد�ستى  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ اأر�سد علي غالم اكرب -  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9708( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   920 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم  2017/2543  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سهم الف�ساء ل�سيانة املباين والديكور - �س ذ م م  
الدين  العق م�سر  التنفيذ/ عني  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )7729( وق��دره  به  املنفذ 
باال�سافة اىل مبلغ 806 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/04076/2017 / �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/03112/2017  �شكني- �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �سده : �سركة هرديب للتجارة العامة - ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبداهلل قرقا�س للعقارات  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- ما ي�ستجد من بدل ايجار حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع بدل ايجار �سنوي 
 مقداره )89000( درهم + الزام املدعي عليها بت�سليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 

2- لعدم �سداد االجرة
ت��وؤدي للمدعية بدل االيجار عن الفرتة املطالبة بها  ال��زام املدعي عليها بان   -3

مببلغ )39000( اعتبارا من 2016/7/15 وحتى تاريخ 2016/10/31  
4- الزام املدعي عليها مب�سروفات الدعوى  

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احل��ك��م  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/04122/2017 / �شكني   
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/04157/2017  �شكني- �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �سده : �سركة بريوت للمقاوالت وال�سيانة العامة - ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: فان�سي روز - م د م �س   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- امتناع املنفذ �سدها عن �سداد االجرة امل�ستحقة من 2016/7/5 وحلني 
تقدمي هذا الطلب رغم اخطارها بال�سداد او االخالء يف 2017/3/28 

2- لعدم �سداد االجرة 
�سيكات مببلغ 168000   3 التنفيذ عدد  ح��ررت لطالبة  املنفذ �سدها  ان   -3

درهم كقيمة ايجارية وتبني عدم  وجود ر�سيد لهم.  
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/04178/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/02478/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �سده : ثرى ابلز للمراتب - �س ذ م م -  جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :  مدينة دبي املالحية - �س ذ م م     
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املنف �سده مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي 
بواقع اجرة �سنوية قدرها 186.660.00 درهم 

وت�سليمها خالية من  املوؤجرة  العني  باخالء  امل�ستاأجرة  املدعي عليها  الزام   -2
ال�سواغل للمدعية 

ثالثمائة   373.320.00 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  ال��زام   -3
القيمة  وذلك عن   للمدعية  درهم  وع�سرون  الف وثالثمائة  و�سبعني  وثالث 

االيجارية للفرتة من 2013/8/26 حتى 2017/3/1 
4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

ي��وم من  ع�سر  خ��الل خم�سة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
 �إعادة �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/05406/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : فزاع بت�س كلوب 

مبا اأن املدعي : ويت�س بار - �س ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05406/2017/جت���اري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
منه  ا�ستجاره  ال�سابق  امل��اأج��ور  م��ن  متكينه  برف�س  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 

مبوجب العقد املوؤرخ 2016/4/20 للفرتة من 2016/4/20 وحتى 2017/4/19 
مببلغ  العقار  فيها  ت�ستثمر  مل  التي  ال��ف��رتة  ع��ن  التعوي�س   - مالية  مطالبة 

13000000 درهم 
مطالبة مايل - او اعادة مبلغ االجرة كامال وقدره 400 الف درهم 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني  وقررت اللجنة الق�سائية 
اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة    2017/8/7 املوافق 
لنظر  االإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12090 بتاريخ 2017/8/7   
�عالن حكم بالن�شر-  �إعالن بالالئحة �لتنفيذية 

يف �لتنفيذ رقم 2017/04032/04 جتاري  
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2017/03862/02 �إيجار�ت جتاري بتاريخ 2017/5/29 

املحكوم له طالب االعالن / حممد خليفة عبداهلل حممد العطيه 
العنوان : دبي - عود ميثاء - حمطة مرتو عود ميثاء - بناية الن�سر بالزا - الطابق 

االول - مكتب رقم 105 - هاتف : 0543967188 - 043573330 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ جي بي اف لال�ست�سارات 

الرب�ساء   - ب��ردب��ي   - ع��ب��داهلل  خليفة  م��ل��ك   -  404 رق���م  مكتب   - دب���ي   : ال��ع��ن��وان 
- هاتف   277 رق�����م  ار�������س  ق��ط��ع��ة   - ���س��ن��رت  ب���زن�������س  ب���ن���اي���ة دمي����ون����د   - ال���ث���ال���ث���ة 

048135400/0505518107
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/29

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : -  
ال�سواغل  من  خاليا  للمدعي  وت�سليمها  املوؤجر  العقار  باخالء  عليه  املدعي  بالزام 
القيمة االيجارية  توؤدي للمدعي مبلغ 28.778 درهم والذي ميثل  بان  والزامها   ،

للفرتة من 2016/11/28 ولغاية 2017/4/25 ، والزمته بامل�سروفات.  
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

فقد�ن جو�ز �شفرت
�سي�سيليا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
لوردي�س  �سيمون  جين�سى 
- جواز  اجل��ن�����س��ي��ة  ال��ه��ن��د   ،
�سفره رقم )9113949( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 055/4742459

فقد�ن جو�ز �شفرت
امل����دع����و / دي����ب����وراه  ف���ق���د 
لوردي�س  �سيمون  جوانيل 
جواز   - اجلن�سية  الهند   ،
�سفره رقم )4663397( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4742459

فقد�ن جو�ز �شفرت
�ساميون   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�سانتهياجو  ل�����وردي�����������س 
ال���ه���ن���د   ، �����س����ان����ت����ه����ي����اج����و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )7924927(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/4742459

فقد�ن جو�ز �شفرت
�سبري علي   / امل��دع��و  فقد 
الهند     ، كوزييل  �سيكادان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9742592( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6848201

فقد�ن جو�ز �شفرت
ميجداد   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ك��وي��ايل حاجي  ك���ودي���ب���ادام 
- جواز  اجل��ن�����س��ي��ة  ال��ه��ن��د   ،
�سفره رقم )7164842( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

056/2528772

فقد�ن جو�ز �شفرت
روز  ل��ي��ل��ى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ج���ي���ن���ريوزو ك���ون���ك���وري���دو ، 
جواز   - اجلن�سية  الفلبني 
�سفره رقم )5719131( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 056/4336106

فقد�ن جو�ز �شفرت
فقد املدعو / اتقانه ال�سيخ 
موريتانيا   ، ب�����وه  ���س��ع��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9744308( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/4471813

فقد�ن جو�ز �شفرت
فقد املدعو / يزن ا�سماعيل 
ط����ه ع���ث���م���ان ، ال�������س���ودان   
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3255048( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/5560376

فقد�ن جو�ز �شفرت
/كر�ستني  امل����دع����و  ف���ق���د 
م�سينا،  ف��ي��ل��ن��ي��ف��ا  ج��ريك��و 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني   اجل���ن�������س���ي���ة 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1870490( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/7162885

فقد�ن جو�ز �شفرت
م�سطفى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
عبداهلل  ���س��ل��ي��م��ان  اح���م���د 
اجلن�سية  ال�������������س������ودان   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0618477( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/3309709

فقد�ن جو�ز �شفرت
�سامل  املدعو /�سالح  فقد 
احمد �سالح عتيق ، اليمن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )06083807( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/1854666

فقد�ن جو�ز �شفرت
رون   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، اليمبو  انتنريو 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )a3268568p( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/2688040
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 )�ملقاومة( م�ضطلح ي�ضتعمله خرب�ء �ل�ضحة �لعقلية لو�ضف �لعملء �لذين 
يرف�ضون �لتعلم، �أو �لتطور، �أو �لتغيري، �أو �لتقدم يف م�ضار �لعلج. يكون �لعملء 
�قرت�ح  �أي  الأن  معهم  �لتعامل  ميكن  �لذين  �الأ�ضخا�س  �أ�ضعب  من  �ملقاومون 
�أو �الأ�ضدقاء( �ضُيقاَبل بالتجاهل يف  �أفر�د �لعائلة  يطرحه �ملعالج )�أو حتى 
نهاية �ملطاف. كّلفت هذه �ملقاومة بع�س �لنا�س زو�جهم �أو �أملكهم �ملادية �أو 
�ملقاومة  والأن  علقاتهم.  وحتى  و�لعاطفية،  �لعقلية  �ضحتهم  �أو  مدخولهم 
قد  طريقة   15 يلي  فيما  نعّدد  �ملري�س،  يريده  معنّي  لهدف  خدمًة  حت�ضل 

ت�ضتعملها )�أو ي�ضتعملها �ضخ�س تعرفه( ملقاومة �لعلج:

املعاجلون  ي���ق���ّدم  االق����رتاح����ات:  ت��ت��ج��اه��ل   •
ال��ب��ارع��ون اق���رتاح���ات مل�����س��اع��دة ال��ع��م��الء على 
ت��ق��ي��ي��م اإي��ج��اب��ي��ات ق���رارات���ه���م و���س��ل��ب��ي��ات��ه��ا، اأو 
التفكري بطرائق بديلة ملقاربة امل�سائل اأو تنفيذ 
يفر�س  ب����اأن  االق���رتاح���ات  ت��ل��ك  ت�سمح  امل���ه���ام. 
كنت  اإذا  لكن  املعالج.  ولي�س  �سيطرته  العميل 
�سي�سعب  املعالج،  باقرتاحات  التفكري  ترف�س 
العالج فعلياً  اأي تقدم. ال يهدف  اإح��راز  عليك 
جديدة  و�سائل  جتربة  ب��ل  امل�ساعر  تفريغ  اإىل 
النهائي  ال��ه��دف  ويتعلق  والت�سرف.  للتفكري 

باأن يعي�س الفرد حياته على طريقته.

اأن  ميكن  �سمعته:  ما  كل  تن�سى  تغادر،  • حني 
اأف��ك��ار جيدة وحت�سل حم��ادث��ات عميقة  ُت��ط��َرح 
اآمنة  بيئة  �سمن  ُملِهم  تفكري  منط  وُي�ستعَمل 
املكتب،  ت��غ��ادر  امل��ع��اِل��ج. لكن ح��ني  داخ���ل مكتب 
�ستختفي تلك العنا�سر كلها وكاأنها مل حت�سل. 
االأ�سخا�س  بع�س  مع  الو�سع  هذا  ر�سد  ميكن 
ما  فو�سوية،  اأو  م�سحونة  ت�سبح حياتهم  حني 
مينعهم من التفكري بطريقة منا�سبة. لكن يف 
حاالت اأخرى، ي�سري هذا الت�سرف اإىل مقاومة 
العالج. حني تن�سى كل ما قاله لك املعاِلج وكل 
ما فكرَت به، �ستطول مدة العالج بكل ب�ساطة. 

هذا ما يريده بع�س العمالء اأ�ساًل!

ي�سّكل  ف���ك���ري���اً:  ط��اب��ع��اً  اجل��ل�����س��ات  ت��ع��ط��ي   •
واإب��ق��اوؤه��ا )يف  ف��ك��ري��اً  اإع��ط��اء اجلل�سات ط��اب��ع��اً 
املحا�سبة  ل��ت��ج��ن��ب  الواع���ي���ة  ط��ري��ق��ة  راأ�����س����ك( 
والتغيري.  امل��زع��ج��ة  االأف����ك����ار  اأو  وال���ع���واط���ف 
ونحاول  ملياً  باملوا�سيع  نفكر  اأن  االأ�سهل  من 
ا�ستك�ساف  بدل  منها  منطقي  راأي  ا�ستخال�س 
العواطف واالعرتاف بامل�ساعر املجروحة وتقّبل 
االأحا�سي�س. على املدى الطويل، �سيف�سل العالج 
الأنه ال يتعلق ح�سراً باالأفكار املهمة و/ اأو اإعاقة 

العواطف.

كما  واأفكارك:  عواطفك  ا�ستك�ساف  ترف�س   •
ذك��رن��ا ���س��اب��ق��اً، ُي��ف��رت���س اأن ي��رّك��ز ال��ع��الج على 
قادراً  املري�س  ويجعل  معاً  والعواطف  االأف��ك��ار 
اأو جت����اوزه.  ح��ي��ات��ه  م��ا يح�سل يف  ت��ق��ّب��ل  ع��ل��ى 
اجلل�سات  خ��الل  راأ���س��ك(  )يف  ع��ال��ق��اً  بقيَت  اإذا 
م�ستعداً  ت�سبح  اأن  اإىل  مكانك  �ستالزم  كلها، 
لتقّبل و�سعك. اإنها خطوة �سعبة لكنها ت�ستحق 

العناء.

عن  ت��ت��ح��دث  واأن����ت  ال��وق��ت  معظم  مت�سي   •
العمالء  بع�س  يخ�س�س  اأهمية:  اأق��ل  م�سائل 
عطلة  ع���ن  ل��ل��ت��ح��دث  دق��ي��ق��ة  و30   20 ب���ني 
اأو عيد ميالد  اأو مو�سم االأعياد  االأ�سبوع  نهاية 
اأو  اجلديد  كلبهم  اأو  الت�سوق  م�سار  اأو  اأحدهم 
خطط اخلطوبة والزواج. حتى اأن ثمة مراهقني 
عن  للتحدث  دقيقة  و20   15 ب��ني  خ�س�سوا 
كانت  ج��دي��د.  �سديق  اأو  رحلة  اأو  جديد  ح��ذاء 
تلك املحادثة طريقة لتجنب املوا�سيع العميقة 
اأو  اأو اجل��ن�����س��ي،  اال���س��ت��غ��الل اجل�����س��دي  م��ث��ل 
اأو  اأو املرور بتجربة الطالق،  التعّر�س للتنمر، 
بع�س احلوادث ال�سادمة االأخ��رى. • موا�سيع 
العمالء  بع�س  يلتهى  جل�سة:  ك��ل  يف  خمتلفة 
االأ�سا�سي عرب  املو�سوع  على  االلتفاف  ويحاول 
م�سكلة  ول��دي��ه  اأ�سبوع  ك��ل  اجلل�سة  اإىل  امل��ج��يء 
خمتلفة اأو مو�سوع جديد. ال باأ�س بتخ�سي�س 
جديدة.  م�سكلة  ع��ن  للتحدث  الدقائق  بع�س 
امل�سكلة،  تلك  على  كلها  اجلل�سة  رك��زت  اإذا  لكن 
اأ�سبوعاً تلو االآخر، قد ت�سعى بذلك اإىل مقاومة 

جانب يخيفك.

قد  ب�سهولة:  واالن���زع���اج  بالغ�سب  ت�سعر   •
بذلك.  ب���اأ����س  وال  ح�����س��ا���س��ني  ال���ع���م���الء  ي���ك���ون 

ي�ستطيع  ال  الأن��ه  ح�ّسا�ساً  البع�س  ي�سبح  لكن 
باأ�س  اأو التكيف معها. ال  التعامل مع احلقيقة 
اأي�ساً. لكن حني توؤدي ح�سا�سية العميل  بذلك 
اإىل تقلبات يف عالقته مع املعالج، قد يخفي هذا 

الو�سع م�سكلة كامنة.

داعم  املعاِلج  املعاِلج:  على  االتكال  يف  تبالغ   •
ُت�������س���ع���ِرك احلياة  ع��ظ��ي��م ل����ك، حت����دي����داً ح���ني 
بالوحدة اأو اخلوف اأو الرتدد. يف حاالت كثرية، 
لهم  اأ�ستاذاً  اأو  املعاِلج �سديقاً  الرا�سدون  يعترب 
اأو فرداً من عائلتهم. ميكن اأن تتطور العالقة 
بني  وثيق  رابط  ن�سوء  ت�سمن  بطريقٍة  بينهما 

الطرفني. 
ع��ل��ى معاجلك  ب��ال��ك��ام��ل  ت��ت��ك��ل  ك��ن��ت  اإذا  ل��ك��ن 
للح�سول على دعم عاطفي، قد يخفي و�سعك 
م�ساد،  اإ�سقاط  )اإ�سقاط/  عمقاً  اأك��ث  م�سكلة 
من  اخل���وف  ا�ستقالليتك،  تو�ّسع  م��ن  اخل���وف 

الرتدد، اجنذاب...(.

• تتجاهل تقّدمك اأو قدرتك على التقدم: قد 
تالحظ  ح��ني  التغيري  اأو  التقدم  م�سار  ت��ق��اوم 
اأنك ب��داأَت تتقدم اأو تتغري. يف هذه احلالة، لن 
اجلل�سات  ترتاجع  اأو  معالج  اإىل  بحاجة  تعود 
العالجية. اإذا كان العمالء يحملون تاريخاً من 
ال�سدمات وتعّكر املزاج اأو ا�سطراب ال�سخ�سية 
نظرهم  يف  وال��ن��م��و  ال��ت��ق��دم  �سيعني  احل���ّدي���ة، 
)دع�����م عاطفي،  ال��ع��الج��ي��ة  ال���ع���الق���ة  ان���ت���ه���اء 
الفكرة خميفة  راح��ة(. قد تكون هذه  �سداقة، 

بالن�سبة اإليهم.

الوقت:  لت�سييع  تافهة  م�سائل  على  ُترّكز   •
اأم�����راً م��رع��ب��اً للبع�س،  ي�����س��ّك��ل ان��ت��ه��اء ال��ع��الج 
اأو  املماطلة  عرب  تقّدمه  اإع��اق��ة  اإىل  ي�سعى  ل��ذا 
كي  املعالج  خ���داع  حم��اول��ة  اأو  ع��م��داً  االنتكا�س 
اأ���س��واأ مم��ا ه��ي عليه. ت�سمل  اأع��را���س��ه  اأن  يظن 
مظاهر ت�سييع الوقت التم�سك بالعالج ب�سبب 
موقف  ات��خ��اذ  على  االإ����س���رار  اأو  ب�سيط،  خ��ط��اأ 

غا�سب من املعاِلج، اأو تاأجيل جل�سات عدة وعدم 
ح�سورها، اأو االختفاء طوال اأ�سابيع اأو اأ�سهر.

تتعدد  اأو متاطل:  توؤّجلها  اأو  • تلغي اجلل�سات 
م���وؤ����س���رات م��ق��اوم��ة ال���ع���الج، م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإلغاء 
اجل��ل�����س��ات وت��اأج��ي��ل��ه��ا وال��ت��ه��ّرب م��ن ال���رد على 
ال��و���س��ول يف وقت  اأو  امل��م��اط��ل��ة  اأو  االت�����س��االت 
ميكن  ال  الت�سرفات،  ه��ذه  ت��ك��ررت  اإذا  متاأخر. 
اأن يتابع املعالج دعم العميل للم�سي قدماً. بل 
اأو  العالج  اإنهاء  احلالة  يقرر يف هذه  اأن  ميكن 
�سلوكه  ك��ان  اإذا  اآخ��ر  معالج  اإىل  العميل  اإح��ال��ة 

مزمناً.

اإن  ُيقال  عواطفك:  الإخفاء  ومتزح  • ت�سحك 
اأخرى،  ب��ع��ب��ارة  ال����دواء!  ب��ق��در  مفيد  ال�سحك 
لكن  وعقلك.  قلبك  ال�سحك  ي�سفي  اأن  ميكن 
ال�سحك  ك���ث���ريون  ع��م��الء  ي�ستعمل  ل��الأ���س��ف 
لتفريغ التوتر اأو التكّيف مع العواطف ال�سعبة 
املقاومون  العمالء  يبداأ  قد  نف�سهم.  اإل��ه��اء  اأو 
بال�سحك يف اأوقات غري منا�سبة )اأثناء مناق�سة 
عميقة(.  ع��واط��ف  ا�ستك�ساف  اأو  ���س��ادم  ت��اري��خ 
حفلة  يف  جن�سي  الع��ت��داء  م��ث��اًل  ف��ت��اة  تعّر�ست 
التخّرج. يف كل جل�سة، كانت تناق�س اأجزاًء من 
�سحك  بنوبة  حديثها  وينتهي  االع��ت��داء  ذل��ك 

ه�ستريية.

تتعدد  اأو متاطل:  توؤّجلها  اأو  • تلغي اجلل�سات 
م���وؤ����س���رات م��ق��اوم��ة ال���ع���الج، م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإلغاء 
اجل��ل�����س��ات وت��اأج��ي��ل��ه��ا وال��ت��ه��ّرب م��ن ال���رد على 
ال��و���س��ول يف وقت  اأو  امل��م��اط��ل��ة  اأو  االت�����س��االت 
ميكن  ال  الت�سرفات،  ه��ذه  ت��ك��ررت  اإذا  متاأخر. 
اأن يتابع املعالج دعم العميل للم�سي قدماً. بل 
اأو  العالج  اإنهاء  احلالة  يقرر يف هذه  اأن  ميكن 
�سلوكه  ك��ان  اإذا  اآخ��ر  معالج  اإىل  العميل  اإح��ال��ة 

مزمناً.

العمالء  ب��ع�����س  ي���ل���وم  االآخ�����ري�����ن:  ت���ل���وم   •
دور  وي��ع��ل��ق��ون يف  ن��ف�����س��ه��م  اإال  ال��ن��ا���س  ج��م��ي��ع 
االع���رتاف  ال��ع��م��الء  ه����وؤالء  يخ�سى  ال�سحية. 
ال�سخ�سية  جتد  قد  لالأ�سف.  �سعفهم  بنقاط 
م�سوؤولية  حتّمل  يف  ك��ربى  �سعوبة  الرنج�سية 
يبداأ  احل��ال��ة،  ه��ذه  تفعله. يف  اأن  م��ا ميكن  ك��ل 
يحا�سب  اأو  الو�سع  ه��ذا  يالحظ  ال��ذي  املعالج 
العميل على ت�سرفاته بروؤية موؤ�سرات مقاومة 
املعالج  ل���وم  امل��ق��اوم��ة  م��ظ��اه��ر  ت�سمل  ال��ع��الج. 
ال�سحية  ب��دور  والتم�سك  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  اأو 

واتهام االآخرين ورف�س البحث عن احلقيقة.

عمالء  ث��م��ة  باحلقيقة:  التفكري  ت��رف�����س   •
ويبذلون  احلقيقة  ت��ق��ّب��ل  يف  �سعوبة  ي��ج��دون 
العميل  ي��واج��ه  رمب���ا  ل��ت��ب��دي��ده��ا.  بو�سعهم  م��ا 
ي�سّخ�س  ال��ذي  املعالج  مع  التعامل  يف  �سعوبة 

حالته اأو يحدد منطاً �سلوكياً حمرجاً لديه.

العالج  وت��ع��وق  نف�سك  ت��ع��ال��ج  اأن  حت����اول   •
احل��ق��ي��ق��ي: يف ع��م��ر اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة، �سمعُت 
االإ����س���غ���اء،  ع��ل��ى  رّك�������زَت  )اإذا  ت���ق���ول:  ج���دت���ي 
الكالم،  يف  بالغَت  وكلما  اأخ��ط��اوؤك.  �سترتاجع 

�ستزيد اإخفاقاتك(.
 كانت حمقة! يق�سي ال�سلوك املتوا�سع مبتابعة 
هذه  يف  طريق  اأف�سل  وُيعترب  والتقدم  التعلم 
احلياة املعقدة. حني نّدعي اأننا نعرف كل �سيء 
والتفكري  التوقف  اإىل  نحتاج  ال  باأننا  ن�سعر  اأو 
ت�ساهم  ال��ف�����س��ل.  م���ن  ���س��ن��ق��رتب  ب��امل��وا���س��ي��ع، 
املفقود  التوا�سع  ا�ستعادة  يف  املعالج  ا�ست�سارة 
ب�سخ�س  نثق  اأن  منا  تتطلب  العملية  هذه  الأن 
غريب ال نعرف عنه الكثري ون�سمح له بتقييمنا 

وتوجيهنا.

ت�سري درا�سة جديدة اإىل اأن التوقف عن تناول العقاقري املخف�سة 
للكول�سرتول ب�سبب اآالم يف الع�سالت اأو يف املعدة ميكن اأن ميثل 

خطرا على املدى الطويل.
تو�سل باحثون اإىل اأن املر�سى الذين يتوقفون عن تناول العقاقري 
املخف�سة للكول�سرتول ب�سبب اأعرا�س جانبية تزيد لديهم على 
االأرجح ن�سبة الوفاة اأو االإ�سابة باأزمة قلبية اأو التعر�س جللطة 
على مدار ال�سنوات االأربع التالية مقارنة مع املنتظمني يف تناول 

هذه العقاقري.
والوقاية  االأم��را���س  ملكافحة  االأمريكية  املراكز  وقالت 

الكبد على  العقاقري تعمل على تثبيط قدرة  اإن مثل هذه  منها 
الدهون  التخل�س من  اأي�سا يف  ت�ساعده  كما  الكول�سرتول  اإنتاج 

املوجودة يف الدم.
القلب.  ملر�سى  العقاقري  هذه  العامل  اأنحاء  يف  االأطباء  وي�سف 
واإ���س��اف��ة ل��ذل��ك ت��و���س��ي ب��ه��ا اأي�����س��ا ف��رق��ة اخل���دم���ات الوقائية 
40 و75 عاما ولي�س لهم  اأعمارهم بني  االأمريكية ملن ترتاوح 
�سجل م��ر���س��ي م��ع ال��ق��ل��ب اأو ل��دي��ه��م ع��ام��ل واح���د اأو اأك���ث من 
العوامل املوؤدية لالإ�سابة بالقلب اأو تكون ن�سبة االإ�سابة املحتملة 

بالقلب اأو بجلطة خالل ع�سر �سنوات ع�سرة باملئة على االأقل.
وكتب الطبيب األك�سندر تور�سني من م�ست�سفى بريجهام اآند ومينز 
وزمالوؤه يف دورية )حوليات الطب الباطني( اأنه رغم االأدلة 
اإال  للكول�سرتول  املخف�سة  العقاقري  اأهمية  الهائلة على 
اأن ما بني ربع ون�سف املر�سى يتوقفون عن تناولها 

يف غ�سون ما بني �ستة اأ�سهر وعام.
وحلل الباحثون بيانات جمعوها من م�ست�سفيني 
حتى   2000 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة  يف  بو�سطن  يف 
الذين  النا�س  ك��ان  اإذا  م��ا  ملعرفة   2011 ع��ام 
فيهم  العقاقري، مبن  تناول هذه  ي�ستمرون يف 
يقللون  اأو  خم��ت��ل��ف��ا  دواء  ي���ت���ن���اول���ون  م���ن 
حالتهم  ت��ت��ح�����س��ن  اجل����رع����ة، 
ع���م���ن ي���ت���وق���ف���ون عن 

ا�ستخدامها.
وخ��������الل ه����ذه 
جرى  الفرتة 
ع�����الج اأك����ث 
 200 م�������ن 
األ���������������ف ب�����ال�����غ 
بالعقاقري املخف�سة 

للكول�سرتول واأبلغ نحو 45 األفا عن اأعرا�س جانبية يعتقدون 
اأنها رمبا ترتبط بالعقاقري خا�سة اآالم الع�سالت واملعدة.

وم���ن ب��ني اخلم�سة واالأرب���ع���ني األ���ف ح��ال��ة رك���ز ال��ب��اح��ث��ون على 
28266 �سخ�سا. ا�ستمر معظمهم، 19989 �سخ�سا، يف تناول 
العقاقري املخف�سة للكول�سرتول مع ا�ستمرار نحو ن�سف احلاالت 

يف تناول نف�س الدواء.
وبعد نحو اأربع �سنوات من االإبالغ عن االأعرا�س اجلانبية تويف 

جلطة. اأو  قلبية  باأزمة  اأ�سيبوا  اأو  مري�سا   3677
ومن بني من ا�ستمروا يف تناول العقاقري تويف 12.2 باملئة من 
هذه املجموعة مقارنة مع 13.9 باملئة ممن توقفوا عن تناولها 

بعد التعر�س لعر�س جانبي حمتمل.
توقفوا عن  الذين  املر�سى  اأن  اإىل  الباحثون  تو�سل  املجمل  ويف 
احتماالت  زادت  حمتملة  جانبية  اأع��را���س  بعد  العقاقري  تناول 
باملئة   13 بن�سبة  جلطة  اأو  قلبية  ب��اأزم��ة  اإ�سابتهم  اأو  وفاتهم 

مقارنة مع من ا�ستمروا يف تناول الدواء.
يف  الطب  بكلية  القلب  اأ�ستاذ  رو�سن�سون  روب��رت  الطبيب  وق��ال 
اإن  ال��درا���س��ة  ي�����س��ارك يف  ب��ن��ي��وي��ورك وال���ذي مل  م��اون��ت �سايناي 
النتائج اجلديدة تعزز درا�سات �سابقة تو�سح اأن املر�سى ينتفعون 

عندما ي�ستمرون يف تناول العقاقري املخف�سة للكول�سرتول.
اأعرا�س  اأي  عن  اأطباءهم  املر�سى  يبلغ  اأن  املهم  اأن من  واأ�ساف 
تكون هناك خيارات  اأن  اأن��ه ميكن  اإذ  للعقاقري  جانبية حمتملة 

اأخرى.
االأحيان  بع�س  يف  االأط��ب��اء  اإن  هيلث  ل��روي��رتز  ت��ور���س��ني  وق���ال 
يطلبون من مر�ساهم التوقف عن تناول هذه العقاقري اعتمادا 
اإ�سابة ال�سخ�س  على مدى �سدة االأعرا�س اجلانبية مثل خطر 

باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية اأو عوامل اأخرى.
العنا�سر يف االعتبار عند مناق�سة  اأخذ كل هذه  "يجب  واأ�ساف 

االأمر بني املر�سى واأطبائهم

التوقف عن تناول العقاقري املخف�سة للكول�سرتول قد يكون قاتال

من �أ�ضعب �الأ�ضخا�س �لذين ميكن �لتعامل معهم

مقاومة العالج النف�سي.. رف�س للتعلم، التطور، التغيري
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• يعر�س لِك االآن يف دور العر�س ال�سينمائي فيلم )ت�سبح علي خري( مع النجم )تامر ح�سني(... 

حدثينا عن دورك؟
- دوري يف الفيلم هو مهند�سة كمبيوتر تهوى االخرتاعات والبحث، وهذا ما يجعلها تبحث عن 

اأ�ساليب وتقنيات حديثة يف عامل الكمبيوتر، ولكن يف اإطار كوميدي اجتماعي.

ح�سني؟ تامر  الفنان  مع  التعامل  كان  • وكيف 
به  املرح وال�سحك واملقالب، وهذا ما ي�ستمتع  العمل مل تخُل مطلقا من  - كوالي�س 
اأي فريق عمل، الأن تامر �سخ�س مرح للغاية ولديه ح�س فكاهي كبري ميالأ اأجواء 
الذي  ب��دوري  و�سعيدة  الفيلم  بالعمل يف هذا  بال�سعادة  اأ�سعر  اأنني  الت�سوير.كما 

اأقدمه فيه، خ�سو�ساً اأنه دور خمتلف وجديد.

اأمام،  عادل  )الزعيم(  مع  االأول  عملني،  العام  هذا  رم�سان  يف  قدمِت   •
والثاين مع اأحمد فهمي... حدثينا عن التجربة االأوىل؟

- جتربتي يف م�سل�سل )عفاريت عديل عالم( مع )الزعيم( الكبري عادل 
اإمام هي و�سام علي �سدري و�سرف يل اأن اأقف اأمام جنم كبري وقدير 

بحجم )الزعيم(.
فحني علمت باأنني �سمن فريق العمل، �سعرت بال�سعادة. وحني 
اأن  علمت بعدد م�ساهدي مع )الزعيم(، انتابتني �سعادة بالغة 

جتمعني م�ساهد عدة معه.
والتي  ع��ديل،  يحبها  ك��ان  التي  ال�سيدة  ابنة  دور  وج�سدت 
تعترب حب عمره كله... وللت�سابه بينهما، كان يعاملها بكل 

احلب واملودة، الأنها تذكره بحبه القدمي.
كما اأن �سخ�سية )ملك( التي كنت اأقدمها، �سخ�سية رقيقة 
يف  بالغربة  وت�سعر  لوالدتها  احل��ب  كل  تكّن  وح��امل��ة،  وه��ادئ��ة 
منزل والدها، ما يجعلها ترتك املال وال�سلطة التي ميلكها 
والدها، لتذهب اإىل عديل وتتزوج من ابن �سقيقته، والذين 

ترى فيهم عائلتها احلقيقية.

املدام(؟ )ريح  م�سل�سل  جتربة  عن  • وماذا 
- امل�سل�سل كوميدي اجتماعي، يدور حول امراأة تكت�سف 
خ��ي��ان��ة زوج��ه��ا ل��ه��ا، ف��ت��ق��وم ب��ر���س��م خ��ط��ة ع��ل��ي��ه باأنها 
مري�سة نف�سياً وكل يوم ب�سخ�سية، ليرتك كل اأالعيبه 

الن�سائية ويتفرغ لها.

وكان رائعاً اأن اأ�سيف اإىل خرباتي بتنوع م�ساركاتي، يف 
اأعمال خمتلفة، ما بني الرومان�سية والكوميديا.

اأرهقك؟ هل  �سخ�سية،  من  اأكث  جت�سديك  • ولكن 
املدام(  )ري��ح  فم�سل�سل  احل���ريف.  باملعنى  اإره��اق��اً  لي�س   -
ينتمي اإىل االأعمال الدرامية املنف�سلة املت�سلة التي األعب 
فيها عدداً من ال�سخ�سيات مثل حمامية وبطلة مالكمة 
وراق�سة وطالبة وغريها من ال�سخ�سيات التي قدمتها يف 
العمل.وبالتاأكيد كل �سخ�سية حتتاج اإىل جتهيزات لناحية 
بالتاأكيد مرهق،  وهذا  امل�سمون،  واأي�ساً  واملالب�س  ال�سكل 
جت�سيد  يف  وتنوع  با�ستمتاع  اأ�سعر  جعلني  اأي�ساً  الأن��ه  اإال 
�سخ�سية حمتوى  ولكل  املختلفة،  ال�سخ�سيات  عدد من 

وم�سمون خمتلف عن االأخرى.

�سفحات  على  ج��دال  اأث���ارت  الراق�سة  �سخ�سية  ولكن   •
اأن  خ�سو�ساً  الذع،  نقد  ه��ن��اك  وك���ان  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 

امل�سل�سل عر�س يف رم�سان؟
- مل يكن هناك اأي ا�ستفزاز للم�ساهد من خالل تلك ال�سخ�سية 
على االإطالق، حتى بدلة الرق�س التي ارتديها مل تكن مبفهوم بدلة 
الرق�س املعتاد عليها على ال�سا�سة. كما اأن ال�سخ�سية كوميدية للغاية، 

فال اأعرف ما �سبب الهجوم.
اخلارجة؟ االألفاظ  واأي�ساً  االإيحاءات  من  العديد  على  احتوى  • العمل 

- لي�س بهذه املبالغة، فاللغة امل�ستخدمة هي اللغة الدارجة يف ال�سارع امل�سري، 

واحرتاماً للم�ساهد مت و�سع الت�سنيف العمري للعمل )18+(.

ح�سني؟ واأكرم  فهمي  اأحمد  مع  التعامل  كان  • وكيف 
�سار  للعمل  التح�سريات  بداية  مع  ولكن  وبينهما،  بيني  معرفة  �سابق  هناك  يكن  مل  البداية  يف   -
االأمر وكاأننا اأ�سدقاء منذ 20 عاماً، فهما مريحني للغاية وميلكان ح�ساً فكاهياً واإطاللة مبهجة يف 
)لوكي�سن( الت�سوير.باالإ�سافة اإىل العديد من املواقف والطرائف التي كانت حتدث يف الكوالي�س، 

فالعمل كمجمل خمتلف يف تناوله واأنا �سعيدة بتواجدي فيه.

مراتي(؟ )عفريت  فيلم  يف  �سادية  بالفنانة  العمل  هذا  يف  �سبهك  • البع�س 
- �سرف يل اأن اأ�سبه الفنانة �سادية، فهي جنمة كبرية ومرموقة، واأنا على امل�ستوى ال�سخ�سي اأحبها 

�سواء يف التمثيل اأو الغناء.
ولكن ق�سة العمل خمتلفة يف تناول الق�سة ودافع ال�سخ�سية التي اأج�سدها يف امل�سل�سل يف جت�سيد كل 

هذه ال�سخ�سيات، وهو اأن تعلم زوجها االأدب واأن تعدل م�سار حياته امل�سغول بن�ساء اأخريات.

كان  كيف  م�سر(.  يف  ديك  )اآخ��ر  وفيلم  )االأ�سطورة(  م�سل�سل  يف  رم�سان  حممد  مع  تعاونت   •
التعامل؟

- حممد رم�سان جنم كبري وله �سعبية وجماهريية كبرية، واأنا اأعترب نف�سي حمظوظة اأنني �ساركته 
جتربتني خمتلفتني، باالإ�سافة اإىل اأن م�سل�سل )االأ�سطورة( كان )و�س ال�سعد عليا(.

على  )االأ�سطورة(  يف  م�ساهدك  �ساعف  باأنه  �سامي  حممد  املخرج  زوجك  اتهم  البع�س  ولكن   •
ح�ساب فنانات اأخريات؟

- هذا االم��ر غري �سحيح، وحممد ظهر وق��ام بتو�سيح االأم��ر. فاأنا اأع��رتف باأنني اآخ��ذ راأي حممد 
زوجي يف االأعمال املعرو�سة علّي، واأحياناً اأطلب منه امل�ساعدة يف اأ�سياء. ولكن ال اأ�ستطيع اأن اأطلب 
منه اأن ي�ساعف م�ساهدي حتى اأظهر اأكث، فالفنان الناجح هو الذي يوؤثر يف اجلمهور بالدور الذي 

يقدمه حتى واإن كان م�سهداً واحداً فقط. فاملو�سوع لي�س بالكّم، بل بالكيف وهذا ما اأ�سعى اإليه.

الكوميدية؟ التجربة  خو�س  ترين  كيف  كوميدي.  عمل  من  اأكث  يف  • �ساركِت 
- بالتاأكيد لي�س �سهاًل اأن يكون الفنان كوميدياً، فاإ�سحاك النا�س لي�س �سهاًل، خ�سو�ساً اأن الكوميديا 
ال تعتمد فقط على االإفيه، بل املوقف. كما اأنني اأرف�س اأن اأ�سنف جتاه فئة معينة، فاأنا اأريد اأن اأج�سد 

كل االأدوار، وغالبية ال�سخ�سيات الغريبة والبعيدة عن �سخ�سيتي احلقيقية.

املقبلة؟ اأعمالك  عن  • وماذا 
ر ل�سيء االآن، ولكن هناك فيلماً معرو�ساً علّي واأ�ستعد لقراءته. - مل اأح�سّ

رمي البارودي ت�ستعد لت�سوير 
فيلمها اجلديد )حليمو(

انتهت املمثلة امل�سرية ال�سابة رمي البارودي، من ت�سوير م�ساهدها 
يف م�سل�سل )ال��دويل(، الذي كان من املقرر عر�سه يف �سباق دراما 

رم�سان املا�سي، لوال تعث احلالة االإنتاجية.
�سالوناً  متتلك  �سعبية  فتاة  دور  جت�سد  اأن��ه��ا  ع��ن  ك�سفت  رمي 
ب�سكل  يعاملونها  حارتها  اأه��ل  اأن  اإال  ال�سعر،  لتزيني  ن�سائياً 

�سّيئ ب�سبب عملها،
 ومع ذلك فهي ترى اأنها تعمل ب�سرف وتك�سب لقمة عي�س 
اأج�سدها  التي  �سم�سمة  �سخ�سية  )اأن  م�سيفة  باحلالل، 

متّر مبراحل حياتية خمتلفة وبها تقلبات �سخ�سية اأي�ساً 
�ستك�سفها االأحداث(.

فيلمها  لت�سوير  البارودي حالياً  ت�ستعد  اآخر،  يف جانب 
اجلديد )حليمو( مع طلعت زكريا ودينا، والذي تلعب 
مع  بالعمل  �سعادتها  ع��ن  معربة  ك��وم��ي��دي��اً،  دوراً  فيه 

زكريا مرة اأخرى.
اأما عن فيلم )خطيب مراتي( الذي توا�سل الت�سوير 
فيه مع زوجها االأ�سبق اأحمد �سعد، فك�سفت عن اأنها 
توا�سل ت�سوير م�ساهدها ب�سكل عادي جداً، موؤكدة 
خارج  متاماً  ال�سخ�سية  خالفاتها  تنحي  اأنها  على 

العمل.

)خلية( احمد عزخالل )الأ�سحى(
بالرغم من حالة القلق يف الو�سط الفني امل�سري من ردود فعل غا�سبة من 
اجلماعات املتطرفة، جتاه عر�س فيلم )اخللية(، الذي يلعب بطولته الفنان 
امل�سري اأحمد عز، ومن املقرر اأن يخو�س به املناف�سة يف مو�سم عيد االأ�سحى 

ال�سينمائي، اأعلنت ال�سركة املنتجة بدورها اأنها لن ترتاجع عن عر�سه.
اإىل اخلوف، واإال كان  اأنه ال يوجد ما يدعو  واعترب القيمون على ال�سركة 
يف  عر�سه  يخ�سون  ال  اأن��ه��م  اإىل  ولفتوا  ال��ب��داي��ة،  منذ  الفيلم  اإن��ت��اج  توقف 

موعده، وال فر�سة لتاأجيله.
االإرهابية  للجماعات  ال�سيئ  الدور  يك�سف  الفيلم  اإن  قالوا  نقاد ومتابعون، 

اأفعال  ردود  م��ن  ال��ت��خ��وف  ي��ك��ون  هنا  )وم���ن  مهمة،  �سخ�سيات  اغ��ت��ي��ال  يف 
املتطرفني، جتاه ك�سف اأ�سرارهم(. و�سددوا على اأن ال�سينما يجب اأن تكون 
يف مقدمة االأدوات التي ت�ستخدمها الدولة يف مكافحة االإرهاب، جمتمعني 
على اأن ق�سية االإرهاب اأ�سبحت توؤرق كافة �سرائح املجتمع، يف ظل احلرب 

التي تواجهها م�سر حالياً مع اجلماعات االإرهابية.
اأمينة  مم��دوح،  حممد  عبدالغفور،  ريهام  عز،  اأحمد  بطولة  من  )اخللية( 
خليل، اأحمد �سفوت، والنجم ال�سوري �سامر امل�سري. وبلغت ميزانيته نحو 
36 مليون جنيه، وهو من تاأليف �سالح اجلهيني واإخراج طارق العريان.

�عتربت �لفنانة �مل�ضرية �ل�ضابة مي عمر، �أن م�ضاركتها �أخريً� يف جمموعة من �الأعمال �لرومان�ضية و�لكوميدية �ملتنوعة، جاءت من �أجل 
�كت�ضاب خرب�ت متنوعة.وذكرت �أنها ال تنكر �أنها ت�ضت�ضري زوجها حممد �ضامي يف �ختيار�تها �لفنية، بل وتطلب منه �لدعم �أحيانًا كونه 
�أكرث خربة منها.ونفت مي يف �أن يكون زوجها قد �ضاعف دورها يف فيلم )ت�ضبح على خري( مع �لفنان تامر ح�ضني، و�لذي يعر�س حاليًا يف 
دور �لعر�س �مل�ضرية و�لعربية.وتطرقت �إىل دور )�لر�ق�ضة( �لذي قدمته يف م�ضل�ضل )ريح �ملد�م( �لكوميدي، الفتة �إىل �أنه ال ي�ضتدعي 

�لهجوم. كما �عتربت �أن تعاونها مع �لفنان حممد رم�ضان )كان و�س �ل�ضعد عليها(.

�لفنان �لناجح هو �لذي يوؤثر يف �جلمهور بالدور �لذي يقدمه

مي عمر: �سرف يل اأن اأ�سبه الفنانة �سادية
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م�سروب �سحري من 5 مكونات لـحرق الدهون
 يبحث الكثريون عن حل �سريع للتخل�س من الدهون، ال �سيما يف منطقة 
ال�سمنة  عالج  ا�ست�ساري  ويقدم  "الكر�س".  ظهور  يف  تت�سبب  التي  البطن 
والنحافة الدكتور حممد حلمي، بتناول م�سروب "�سحري" يعمل على حرق 
امل�سروب -الذي  اأن هذا  الدهون يف وقت قيا�سي. ويو�سح الدكتور حلمي، 
وع�سري  والنعناع  االأخ�سر  التفاح  من  يتكون  واآمنة-  فعالة  و�سيلة  يعترب 
الليمون وع�سل النحل باالإ�سافة للماء. ويقول: اإنه ميكن ب�سهولة حت�سري 
ذلك امل�سروب عن طريق تقطيع تفاحة خ�سراء لقطع �سغرية، باالإ�سافة 
اإىل 50 جراًما من النعناع االأخ�سر، اأي ما يعادل 3 اأو 4 اأعواد من النعناع 
الطازج، باالإ�سافة اإىل ليمونة خ�سراء دون اإزالة ق�سرتها وملعقة من ع�سل 

النحل واإ�سافة املاء وخلط كافة املكونات باخلالط الكهربائي.
واحدة  ب�ساعة  ال��غ��ذاء  تناول  قبل  امل�سروب  تناول  يف�سل  اأن��ه  اإىل،  واأ���س��ار 
اأنه يعمل على التحكم يف ال�سهية، ورفع معدل  ملرة واحدة يوميًّا، م�سيًفا 
احلرق، مما ي�ساهم يف التخل�س من الدهون، وتظهر نتائجه ب�سكل �سريع 

مع اال�ستمرارية يف تناوله ب�سكل يومي.
كما ين�سح به االأ�سخا�س الذين ميار�سون الريا�سة حيث يرفع ن�سبة �سفاء 
الع�سالت. والدكتور حممد حلمي هو ا�ست�ساري عالج ال�سمنة والنحافة، 
ال�سمنة  ع��الج  يف  واأث��ره��ا  العالجية  التغذية  يف  ماج�ستري  على  حا�سل 
امل�سرية  اجلمعية  وع�سو  لل�سمنة،  االأمريكية  اجلمعية  وع�سو  املو�سعية، 

للتغذية الطبية، وع�سو اجلمعية االأوروبية للتغذية العالجية.

التفاعل الجتماعي يح�ّسن فاعلية العالجات ال�سرطانية
ك�سفت درا�سة علمية جديدة اأن التفاعل االجتماعي له تاأثري اإيجابي على 

فر�سة ال�سخ�س يف البقاء على قيد احلياة بعد العالج من ال�سرطان.
وُيعد ال�سرطان اأحد االأ�سباب الرئي�سية للوفاة يف خمتلف اأنحاء العامل، اإال 
اأن معدالت البقاء على قيد احلياة بعد التعايف من ال�سرطان �سهدت حت�سًنا 

ملحوًظا يف ال�سنوات االأخرية.
العالجات  على  االجتماعي  التفاعل  تاأثري  عن  �سيًئا  كثريون  يعرف  وال 
ال�سرطانية ال�سائعة كالعالج الكيميائي. وهي املهمة التي ت�سدى لها فريق 
التفاعل  تاأثري  بدرا�سة  ق��ام  حيث  وبريطانيا،  اأمريكا  من  الباحثني  من 
التفاعل  املر�سى على قيد احلياة، وخا�سة  بقاء  االجتماعي على معدالت 
مع اأقرانهم الذين خ�سعوا للعالج الكيميائي وجنوا منه، بح�سب ما ن�سر 

موقع "ميديكال نيوز توداي".
و�سملت الدرا�سة ما يزيد على 4 اآالف مري�س خ�سعوا للعالج الكيميائي، 
واأن�ساأ الباحثون �سبكة من املر�سى لدرا�سة تاأثري التفاعل فيما بينهم على 

بقائهم على قيد احلياة، ومتت متابعتهم لنحو 5 �سنوات.
ووجد الباحثون اأن تفاعل املر�سى مع اأقرانهم الذين جنوا من ال�سرطان 
ا على قيد احلياة،  زاد من احتماالت �سمودهم يف وجه املر�س وبقائهم اأي�سً
يلقوا مثل هذا  ال��ذي��ن مل  امل��ر���س��ى  ال��وف��اة عند  اح��ت��م��االت  زادت  يف ح��ني 

التفاعل االجتماعي بن�سبة 2%.
وقال الباحثون: اإن هذه الن�سبة رمبا ال تبدو كبرية بالن�سبة للبع�س، لكنها 
اإنقاذها من خالل  اإذا ما نظرنا اإىل عدد احل��االت التي ميكن  ا  كبرية جدًّ

التفاعل االجتماعي وتقليل ن�سب الوفيات.

" ؟ �الأنهار  �ضدور  على  �الأزهار  " �الأطو�ق  كتاب  موؤلف  •  من 
- االأب�سيهي

" ؟ قلبي  علّي  يف�ضد  �أن  خل�ضيت  قلبي  �ملوت  ذكر  فارق  " لو  �لقائل  •  من 
- �سعيد بن جبري

؟ عينا  �حليو�نات  �أكرب  •  ما 
) Squid سمك الكلمار العمالق ) احلبار� -

؟ �جلمل  يعي�س  �ضنة  •  كم 
- حوايل 40 عاما

؟ �الأبل  حمل  فرتة  تبلغ  •  كم 
- �سنة

؟ لطائر  جناحني  فتحة  �كرب  •  ما 
- 3.60 م

اجل�سم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اأو  ال�ساعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�سل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •

ال�سنة يف   37843200
325غم  املتو�سط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �سخ�س اىل  اأن حجم  • هل تعلم 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه
من  كبرية  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�سيات  وباالأخ�س  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •

ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�سّ
املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�س واللحم واالأجا�س والفول واحلنطة  اأن نق�س فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف االأع�ساب وام�ساكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�س  يف  وي�ساهم  للج�سم  عنه  غنى  وال  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�سه يوؤّدي اىل مر�س اال�سقربوط والنزالت ال�سدرية على اأنواعها
والق�سدة  والزبدة  البي�س  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
عملية  النمو  يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  الزم  والكمثى  واجل��زر  االأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�سروات 
واالفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل

�ضابط املباحث
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فو�ئد �لثوم

 - غّني بالفيتامينات واالأمالح املعدنّية ، مثل الف�سفور والكال�سيوم 
-  يعمل كم�ساد حيوي يف مواجهة املر�س 

- يكافح اأمرا�س القلب ويخّف�س ال�سغط املرتفع 
- يعّزز جهاز املناعة يف اجل�سم 

- يعمل على تقليل ن�سبة الكول�سرتول يف الّدم 
- ي�ساعد يف عالج اأمرا�س الروماتيزم 

- ي�ساعد يف عالج اآفات الب�سرة مثل الدمامل واجلروح 
- يقاوم ال�ُسعال ويعمل على عالج اأمرا�س اجلهاز التنف�ّسي 

- فاحت لل�ّسهية ويكافح الُتخمة 
- طارد للديدان التي ت�ستوطن يف اأمعاء االإن�سان 

اكت�سف علماء بريطانيون �سبًبا جديًدا ي�ساهم يف ظهور 
اأن  واملثري  الرجال،  لدى  امل��زاج  وتغري  والقلق  االكتئاب 

هذا ال�سبب ال ي�ستغني عنه اأي منزل.
 University( ل����ن����دن  ج���ام���ع���ة  م����وق����ع  وذك��������ر 
خالل  تو�سلوا  العلماء  اأن   )College London
االأطعمة  تناول  االإف��راط يف  اأن  اإىل  لهم،  علمية  درا�سة 
اإىل  ي���وؤدي  ال�سكر،  م��ن  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي 

ا لدى الرجال. االإ�سابة باالكتئاب، خ�سو�سً
واأو�سحت الدرا�سة، اأن الرجال الذين يفرطون يف تناول 
االأطعمة ال�سكرية، تزداد لديهم االإ�سابة باال�سطرابات 
النف�سية، مثل القلق واالكتئاب وتقلب املزاج، مقارنة مع 
كمية  على  حتتوي  اأطعمة  يتناولون  الذين  االأ�سخا�س 

اأقل من ال�سكر.
امراأة،  و2000  رج��ل   5000 على  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
واكت�سف العلماء اأن االأ�سخا�س الذين يتناولون اأكث من 
67 جراًما من ال�سكر تزداد اإ�سابتهم باأمرا�س االكتئاب 
اأقل  ي�ستهلكون  الذين  االأ�سخا�س  مقابل  قي  وال�سمنة، 

من 39 جراًما من ال�سكر.
اأن��ي��ك��ا نوبيل،  واأو���س��ح امل�����س��رف على ال��درا���س��ة ال��دك��ت��ور 
ع��دد من  اإىل  ي���وؤدي  ال��غ��ذاء  ال�سكر يف  ن�سبة  ارت��ف��اع  اأن 
ال���ت���اأث���ريات ع��ل��ى ال�����س��ح��ة، وه��ن��اك ع��الق��ة ب��ني ال�سكر 

وا�سطرابات املزاج.
وقال: اإن "النتائج التي تو�سلنا اإليها توفر دلياًل اإ�سافيًّا 

على �سرورة جتنب االأطعمة وامل�سروبات ال�سكرية".

اكت�ساف �سبب جديد لكتئاب الرجال

�ملمثلة �ألك�ضي�س بليديل خلل م�ضاركتها يف جو�ئز جمعية �لنقاد �ل�ضنوي يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.  )� ف ب(

خلعت فرفورة اأ�ساورها ونامت.. ويف ال�سباح مل جتد االأ�ساور يف مكانها.. فت�ست بيتها، فلم جتدها فقالت: ابلغ 
ال�سرطة.. دخلت مكتب �سابط املباحث، فوجدت ال�سابط قطا يلب�س مالب�س ال�سباط.. فقالت: ياخرب!! جئت 
اأنا هنا يف خدمة  لياأكلنى!! وخرجت جتري.. لكن القط عرف �سبب خوفها، فناداها: تعاىل التخافى منى.. 
ال�سعب.. اطماأنت ورجعت تقول له: �سرق بيتي.. �ساعت اأ�ساوري.. خرج ال�سابط وم�ساعده مع فرفورة.. خرج 
ليعاين البيت، ويعرف كيف حدثت ال�سرقة.. وكان يفكر وهو مي�سي معها يف الطريق و�سلوا اإىل حديقة البيت.. 
ونظر امل�ساعد اإىل االر�س و�ساح قائال.. كان هنا ثعبان!! ال بد ان يكون هو الل�س اخلبيث.. م�سى الثالثة وراء 
طريق الثعبان حتى و�سلوا اإىل جحره، فقال امل�ساعد: هنا اختفى الل�س، واأخفى امل�سروقات.. واأم�سك جمرفة 
ياأكلني.. ووقفت  الثعبان  الثعبان بامل�سد�س.. اما فرفورة فقالت:  وراح يحفر اجلحر، وا�ستعد ال�سابط لقتل 
بعيدا حفر امل�ساعد حفر، حتى قلب اجلحر لكنه مل يجد الثعبان ومل يجد اال�ساور.. فقال ال�سابط: نبحث 
يف مكان اآخر.. وطلع الثالثة اإىل حجرة النوم، ونظر ال�سابط يف كل مكان فيها، ثم �ساأل فرفورة قائال: اأين 
و�سعت اال�ساور بعد خلفها؟ فاأ�سارت اإىل ال�سباك وقالت: هنا، هنا و�سعتها كما تعودت ان ا�سعها كل ليلة.. نظر 
ال�سابط من ال�سباك و�سحك.. ونزل الثالثة يجرون، وقال ال�سابط مل�ساعده: ت�سلق هذه ال�سجرة وانظر يف 
بيده و�ساح: وجدتها.. وجدتها.. فقال  فاأم�سكها  الع�س،  اال�ساور يف  امل�ساعد  الذي عليها.. وجد  الغراب  ع�س 

ال�سابط لفرفورة: ال ترتكي ال�سباك مفتوحاً عند النوم!!.


