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يحاربون ال�شيخوخة باللياقة البدنية 
بو�سط  امل���زارات  اأح��د  اليابان يف  ال�سن يف  كبار  احت�سد جمموعة من 
العا�سمة طوكيو ملمار�سة تدريبات يف درج��ات ح��رارة قائظة يف حتد 
ال�سن  ك��ب��ار  فيها  ي�سكل  ال��ت��ي  املجتمعات  اأك���ر  اأح���د  يف  لل�سيخوخة 

غالبية ال�سكان.
اأكر  اليابان  الكبري يف  ي��وم اح��رام  ياأتي يف  ال��ذي  واجتذب احل��دث 
من 200 �سخ�ص لأداء تدريبات تهدف اإىل زيادة قوتهم اجل�سمانية 
فح�سب  رمزية  دلل��ة  التدريبات  حتمل  ول  توازنهم.  على  واحلفاظ 
اأن ع��دد الأ���س��خ��ا���ص ال��ذي��ن جتاوزت  اأرق����ام احل��ك��وم��ة  فقد اأظ��ه��رت 
27.7 يف املئة من �سكان اليابان وهو  اإىل  65 عاما ارتفع  اأعمارهم 

رقم قيا�سي.
كما زاد ب�سكل قيا�سي اأي�سا عدد الذين ينتمون لهذه الفئة العمرية 
العام  القطاعني  جهود  على  ال�سوء  ي�سلط  مم��ا  يعملون  زال���وا  وم��ا 
اأطول  ل��ف��رات  العاملة  ال��ق��وى  ال�سن �سمن  ك��ب��ار  لإب��ق��اء  واخل��ا���ص 

ملكافحة نق�ص العمالة.
وتعيد التقديرات احلكومية التي ن�سرت ام�ص اإىل الأذهان التحديات 
الآن  بلغت  التي  املواليد  ن�سبة  تراجع  ظل  يف  اليابان  تواجهها  التي 
1.45 مولود لكل امراأة ويقول كثري من خرباء القت�ساد اإن البالد 
بحاجة لأن ي�سل هذا املعدل اإىل ما يزيد قليال عن 2.0 ملنع تناق�ص 

عدد ال�سكان.

يوغا الفم ملكافحة ال�شخري
اإذا كنت تنام بجانب �سخ�ص يكر من ال�سخري اأثناء النوم، فاأنت تعلم 

قدر املعاناة التي تتحملها.
ولي�ص فقط من ينام بجانب ال�سخ�ص الذي ي�سدر اأ�سوات ال�سخري 

هو من يعاين، بل اأن ال�سخ�ص نف�سه ي�سعر بالأمل يف بع�ص الأوقات.
وع��ادة ما يحدث ال�سخري ب�سبب تراخي ع�سالت احللق، لذلك فاإن 
التخل�ص م��ن هذه  اأج���ل  للغاية م��ن  م��ه��م  ع�����س��الت احل��ل��ق  مت��ري��ن 

العادة.
وتوؤّكد درا�سة اأمريكية حديثة اأنه من خالل القيام ببع�ص التمرينات 

اليومية لب�سع دقائق ميكن التخل�ص من ال�سخري بن�سبة 60%.
با�سم  التمرينات  وبح�سب �سحيفة ذا �سن  الربيطانية، تعرف هذه 

يوغا الفم  وت�سمل اخلطوات التالية:
– افتح فمك جيًدا واخرج ل�سانك قدر امل�ستطاع

ب�سد ل�سانك ناحية اليمني والي�سار ويف الأعلى والأ�سفل – قم 
بغناء مقطع اأغنية عن طريق الهمهمة  وكل ما عليك فعله هو  – قم 

اأن تقوم بهذه التمرينات قبل الذهاب اإىل النوم.

ال�شفة التي جتمع بني الإن�شان وال�شنجاب
التي  تلك  كثريا  ت�سبه  بطريقة  طعامه  ال�سنجاب  ح��ي��وان  يرتب 
لعوامل  طبقا  الطعام  ت�سنيف  على  معتمدا  الإن�سان،  ي�ستخدمها 
طعامه،  ال�سنجاب  ويق�سم  حديثة.  درا���س��ة  ك�سفت  ح�سبما  ع��دة، 
وجودتها  نوعها  ح�سب  فئات  اإىل  واملك�سرات،  احلبوب  من  واأغلبه 
امللفات على الكمبيوتر، وفقا للدرا�سة  وتف�سيله لها، مثل تق�سيم 

التي اأعدتها جامعة كاليفورنيا.
وباإمكان ال�سنجاب تخزين نحو 10 اآلف حبة وقطعة مك�سرات يف 

العام، يق�سمها اإىل فئات ح�سب نوعها وجودتها.
خا�سية  على  اإثبات  اأول  هذا  الدرا�سة:  قائد  دلغادو  ميكيل  وق��ال 
اأن  اأي�����س��ا  ل���دى ح��ي��وان يجمع غ����ذاءه، وي��رج��ح  ال��ط��ع��ام  ت�سنيف 
اعتمادا  الطعام  لتخزين  مرنة  ا�سراتيجية  ت�ستخدم  ال�سناجب 

على طريقة احل�سول عليه .
قدرته  يعزز  ال�سنجاب،  ل��دى  املتطور  الت�سنيف  نظام  اأن  ويعتقد 
املف�سلة، وي�ساعده على حماية  اأطعمته  اأماكن تخزين  على تذكر 

غنائمه من الل�سو�ص.
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م�شكنات ال�شداع والأمل.. اأخطر مما تظن
ب�سرعة،  ال�سداع  م��ن  للتخل�ص  جناعة  الأك���ر  الو�سيلة  امل�سكنات  تعترب 
ولكنها اأحيانا قد ل جتدي نفعا فيتناول �ساحب ال�سداع جرعة ثانية بعد 
�ساعات، وهناك من يراوده بال�سداع اأكر من مرة اأ�سبوعا وبالتايل معدل 

ا�ستهالكك للم�سكن يكون اأكر من مرتني اأ�سبوعا.
وبح�سب بع�ص الدرا�سات فاإن 1 من كل 10 اأ�سخا�ص يعانون من ال�سداع 
ي�سابون مبا ي�سمى �سداع م�سكنات الأمل اأو ال�سداع الرتدادي. ال�سبب هو 
القيام بذلك  ف��اإن  املو�سي بها وعليه  املري�ص يكون قد جت��اوز اجلرعة  اأن 
لفرات طويلة يجعل اجل�سم يعتاد عليه وعندما يزول تاأثري امل�سكن يعاين 
ال�سخ�ص من ال�سداع الرتدادي فيتناول امل�سكن جمددا وهكذا ي�ستمر يف 

حلقة مفرغة.
وينقل موقع رجيم  ال�سحي عن تلك الدرا�سات �سرورة التوقف عن تناول 
امل�سكنات فورا للتخل�ص من ال�سداع الرت��دادي، حتى لو عانى املرء الأمل 

لبع�ص الوقت.
كما اأن هناك درا�سات تربط بني م�سكنات الأمل والنوبات القلبية وال�سكتات 
الآلم واحلمى  لتخفيف  ت�ستخدم  التي  فامل�سكنات  الدماغية عديدة جدا، 
خماطر  ت�ساعف  وال�����س��داع  والإن��ف��ل��ون��زا،  املفا�سل،  التهاب  ع��ن  الناجتة 

الأزمات القلبية.
هي  والتي  املفا�سل  اآلم  ت�سكني  يف  امل�ستخدمة  ديكلوفيناك   م��ادة  وتزيد 
موجودة اأي�سا يف عدد كبري من الأنواع التجارية من م�سكنات الأمل، خطر 

املوت جراء نوبة قلبية اأو �سكتة دماغية.
ووف���ق���ا مل��وق��ع رج���ي���م  ف����اإن ال��ع��ق��اق��ري امل�����س��ك��ن��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى مادة 
اإ�سيتامينوفني مثل التايلينول والبارا�سيتامول ت�ساهم وعلى املدى الطويل 
يف تدمري الكبد. عادة يتم اللجوء اإىل م�سكنات الأمل التي حتتوي على هذه 

املادة لت�سكني اأمل الظهر املزمن اأو التهاب املفا�سل.

زوجة ماكرون حتدث 
انقالبًا يف الإليزيه

زوجة  ماكرون،  ترونيو  بريجيت  تعتزم 
ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص 
اإدخ������ال ت��ع��دي��الت ج���ذري���ة ع��ل��ى ق�سر 
ع�سري،  ف�ساء  اإىل  وحتويله  الإليزيه، 
ب���ع���دم���ا ك�����ان ي���ع���ج ب����اأث����اث ت��ق��ل��ي��دي مل 
خم�سينيات  م��ن��ذ  م��ك��ان��ه  م���ن  ي��ت��زح��زح 
اجلناح  يف  خ�����س��و���س��ا  امل���ا����س���ي،  ال���ق���رن 

ال�سرقي، حيث مقر مكتبها اخلا�ص.
لوموند   ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 
باإزالة  بريجيت  قامت  فقد  الفرن�سية، 
واملفرو�سات  الإك�������س�������س���وارات  م���ن  ع���دد 
العام  منذ  تثبيتها  مت  وال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة، 
اإىل  ع��ل��ى ح��ال��ه  ظ���ل  ب��ع�����س��ه��ا   1950

الع�سر احلايل.
ماكرون،  ال�سيدة  اأن  التقرير  واأ���س��اف 
ق��ام��ت ب���اإزال���ة ع���دد م��ن ال��ت��ح��ف الفنية 
تتوزع  ك��ي  بالق�سر،  الف��ت��ت��اح  ق��اع��ة  يف 
لإب���راز  واأي�����س��ا  مت�ساو  ب�سكل  الإ����س���اءة 
بتخزين  طالبت  كما  احل��دي��ق��ة،  منظر 
ال���ع���دي���د م���ن ال����زراب����ي ال���ب���ال���ي���ة، وك���ذا 
ال��ت��ي �سبق واأن  ال��ه��داي��ا  جم��م��وع��ة م��ن 
اإىل  الأج���ان���ب  ال���ق���ادة  م��ن  ع���دد  �سلمها 
روؤ����س���اء ف��رن�����س��ا، وال��ت��ي يف اع��ت��ق��اده��ا ل 

تنا�سب الع�سر.

ا�شرب قهوتك 
برغوة �شورة 

حيوانك 
تكره القهوة الأمريكية حلدتها اأو 
ل ت�ست�سيغ العربية بدون �سكر، اإل 
اأنك من ال�سعب األ حتب الكافيه 
بالكرمية  ال��غ��ن��ي��ة  ب��رغ��وت��ه  لت��ي��ه 
وجه  ك���ان  ل��و  خ�سو�ساً  ال��ل��ذي��ذة، 
ثالثي  ر�سماً  يحمل  ال��رغ��وة  ه��ذه 
الأب��ع��اد ل�����س��ورة ح��ي��وان��ك الأليف 
امل��ف�����س��ل، ع��ل��ى غ���رار ه���ذه القهوة 

التي يقدمها مقهى يف تايوان.
بالغة،  وب��دق��ة  احرافية  بلم�سات 
ي��ح��ول ال��ع��ام��ل��ون يف امل��ق��ه��ى ماي 
ال���رغ���وة   My Cofi ك���وف���ي���ه  
ال���ب���ي�������س���اء ال���ط���اف���ي���ة ع���ل���ى وجه 
ال�سوكول  اأو  الكابت�سينو  م�سروب 
تزخرف  ر�سم،  ورق��ة  اإىل  ال�ساخنة 
بحيوانك  اخلا�سة  املالمح  بر�سم 
فنجان  ع���ل���ى  امل���ف�������س���ل  الأل�����ي�����ف 

الكابوت�سينو.
الدعاية  امل��ق��ه��ى  ن�����س��ر  اأن  وم���ن���ذ 
اخلا�سة  �سفحته  ع��ل��ى  اجل��دي��دة 
ع��ل��ى ف��ي�����ص ب�����وك، ان���ه���ال���ت عليه 
املوقع  ط��ري��ق  ع��ن  الطلبات  اآلف 
املقهى  واك�����ت�����ظ  الإل��������ك��������روين، 
ال��ذي��ن رغ��ب��وا يف روؤية  ب��ال��زب��ائ��ن 
ينظر  وه��و  املحبب  وج��ه حيوانهم 
ال��ق��ه��وة، فكرة  م��ن فنجان  اإل��ي��ه��م 

جديدة جلذب الزبائن.
جميع  باملقهى  العاملون  وي��ر���س��م 
احل��ي��وان��ات، مب��ا يف ذل���ك القطط 
وال����ك����الب والأران����������ب وال���ط���ي���ور، 
دي����ل����ي ميل  ون���������س����رت ����س���ح���ي���ف���ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ب��ع�����ص م���ن هذه 
ال��ر���س��وم��ات ال��ت��ي ت��ت��ط��اب��ق ب�سكل 
كبري م��ع ال�����س��ورة الأ���س��ل��ي��ة التي 
مر�سومة  ال��زب��ون  ي��راه��ا  اأن  يريد 

على فنجان قهوته.
القهوة  الر�سم على وجه  اأن  ُيذكر 
وال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ف��ن الالتيه  
Latte art ن�سبة اىل نوع القهوة 
واإب��داع جميل  امل�ستخدمة، هو فن 
ت��ط��ور ك��ث��رياً يف الآون����ة الخ���رية، 
حيث يت�سابق �سانعو القهوة حول 
العامل يف املحال واملقاهي ال�سهرية 
لبتكار طرق جديدة لتزيني رغوة 
ب��ر���س��وم متقنة  ال��ق��ه��وة  ف��ن��اج��ني 
وج��م��ي��ل��ة ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد متنح 
متذوقيها جتربة مميزة رغم عمر 

الرغوة الق�سري.

كّل  من  لطائف  له  وتر�سل  �أخيك  حتدث  �أنت 

�أنحاء �لعامل ليل نهار وير�سل لك �سديقك من 

�ل�سني �سور� له ولبيته، وهكذ� تقّربنا و�سائل 

�لتو��سل �الجتماعي لكّننا ال نحتاج بعد هذ� 

بعٌد  وهذ�  ومعارفنا،  �أحبتنا  لقاء  �إىل  �لقرب 

وناأي من نوع جديد.

�لتو��سل  �أّن  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ب��ًا  �ل��ن��ا���س  يتفق 

�ل��ذي  فهو  يقربنا،  وو���س��ائ��ل��ه  �الج��ت��م��اع��ي 

�ل��ذي  وه��و  �ل��ق��دمي��ة،  �سد�قاتنا  �أح��ي��ى 

ومل  عقود  منذ  فارقناهم  باأ�سدقاء  جمعنا 

�لذي يحيي يف  �سيئا، وهو  نعرف عنهم  نعد 

�أي��ام  ذك��ري��ات  نفو�سنا 

�سعبة  و�أيام  جميلة 

مررنا بها.

جهاز ا�شت�شعار يف احلذاء 
يحميك من اإ�شابات الظهر 

اب��ت��ك��ر ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ني يف كندا 
ميكن  اإل���ك���روين  ا�ست�سعار  ج��ه��از 
لتحديد  احل����ذاء  داخ���ل  تثبيته 
يتخذ  امل�ستخدم  ك��ان  اإذا  م��ا 
خاطئة  اأو  �سليمة  و�سعية 
ع�����ن�����د حم�������اول�������ة رف�����ع 
اأوزان ثقيلة، وهو ما 
الوقاية  ي�ساعد يف 
م����ن اإ����س���اب���ات 

الظهر.
جامعة  م���ن  اهلل  ب���رك���ة  اآي�����ة  وت���ق���ول 
ت�سيكوتيمي  م���دي���ن���ة  يف  ك���وي���ب���ك 
الأ�سخا�ص  م��ن  الكثري  اإن  ال��ك��ن��دي��ة، 
ال�سليمة  الو�سيعة  اتخاذ  ي��راع��ون  ل 
ق��ب��ل رف���ع الأ���س��ي��اء ال��ث��ق��ي��ل��ة، ولذلك 
جمموعة  م��ع  بالتعاون  ق��ام��ت  ف��اإن��ه��ا 
ا�ست�سعار  جهاز  بابتكار  زمالئها  م��ن 
اإذا  ل��ر���س��د م��ا  يثبت داخ���ل الأح���ذي���ة 
ال�سليم  الو�سع  اتخذ  امل�ستخدم  ك��ان 

ل��رف��ع ال�����وزن ال��ث��ق��ي��ل. ون��ق��ل املوقع 
الإلكروين نيو �ساينت�ست املتخ�س�ص 
يف الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
اإىل  التو�سل  نريد  قولها:  اهلل  بركة 
التي  الإ���س��اب��ات  م��ن  للوقاية  اأ���س��ل��وب 
واأو�سحت  العمل"،  مب��ج��الت  تتعلق 
اجل�سم  اأح���م���ال  ا���س��ت�����س��ع��ار  ج��ه��از  اأن 
ال�����ذي ي��ت��م ت��ث��ب��ي��ت��ه يف ن��ع��ل احل����ذاء 
الن�سان  توزيع  كيفية  ر�سد  ي�ستطيع 

لوزنه على الأر�ص.
قبعة  اأي�سا  البحث  فريق  اخ��رع  كما 
اأخ���رى لقيا�ص معدل  ب��وح��دة  م���زودة 
حركة  طريقة  ملراقبة  احلركة  ت�سارع 
الثقيلة.  الأوزان  رفع  اأثناء  امل�ستخدم 
ب����روزي من  ال��ب��اح��ث جيم�ص  وي��ق��ول 
وهو  الربيطانية،  كوفنري  جامعة 
مل ي�سارك يف اإع��داد الدرا�سة، اإن هذا 
اخلليط من وحدات ال�ست�سعار مثايل 

التوا�شل الإجتماعي.... يقّربنا اأم يبعدنا عن بع�ض؟
فعلى هاتفك املحمول ت�سل با�ستمرار نب�سات ُتعلمك بورود 
اأو على �سفحتك يف  تغريدات جديدة على ح�ساب توير، 
يف  �ساركت  واذا  اآب.  وات�ص  يف  �سفحتك  على  اأو  في�سبوك، 
التي  الفيديوهات  ع�سرات  ���س��رى  يوتيوب  على  ح�ساب 
تقريب..  هذا  كل  لك.  واأق��ارب  واأ�سدقاء  معارف  و�سعها 
نعم، ولكن يف نف�ص الوقت، فاإّن هذا التقارب امل�ستمر طيلة 
لقاء  اىل  احل��اج��ة  يلغي  �سوف  ال�سنة،  م��دار  وعلى  ال��ي��وم 

حقيقي بينك وبني دائرة اأقاربك واأ�سدقائك ومعارفك.
اأ�سارت درا�سة ن�سرت يف �سحيفة وول  واإىل هذه احلقيقة 
النا�ص  يجعل  التوا�سل  هذا  موؤكدة" اأّن  �سريت جورنال 
ينفقون كثرياً من وقتهم وجهدهم يف العمل على امل�ساحات 
الف��را���س��ي��ة، مب��ا ي��ح��رم��ه��م م��ن م����زاج وف��ر���س��ة ووقت 
يعني  وه��ذا  حقيقي".  اجتماعي  توا�سل  على  املحافظة 
اأّن عليك اأن تقتطع من وقت توا�سلك الجتماعي  عمليا 
على  واأ�سرته  باأخيك  فيها  تلتقي  فر�سة  لت�سنع  املت�سل 
�سبيل املثال. ما نفعله على في�سبوك وعلى توير هو نتف 
اأن  �سخ�ص  لأي  وميكن  حقيقي،  ح��وار  ولي�ص  حديث  من 
يرتب ويعزز حديثه مبعلومات من النت ليجعله مبرتبة 
اأ�سدقاءك يف  اأم��ر غري ممكن حني جتال�ص  الكمال، وهو 

مقهى اأو ناٍد.
في�سبوك هو اأحد اأكر و�سائل التوا�سل الجتماعي انت�ساراً 
، يتيح لأّي �سخ�ص يعرف الكتابة والقراءة اأن يظهر مبظهر 
املفكر احلكيم العاقل من خالل بو�ستات خمتارة، ولكنه لو 
التقى باأ�سدقائه على في�سبوك ف�سيظهر للجميع م�ستواه 
تخفوا  وق��د  م�ستواه  من  اأ�سدقاوؤه  يكون  وق��د  احلقيقي، 

بدورهم خلف اجلدار الأزرق.
بوجود الهاتف الذكي يف اأيدي اجلميع تقريباً، ت�سلهم كل 
دقيقة تنبيهات بو�سول اأخبار من كل مكان، وكلها حترك 
مكان  يف  ح�سل  ق��د  مهما  �سيئا  ب���اأّن  اإح�سا�سا  عقولهم  يف 
امل��رء البو�ست  م��ا ولب��د م��ن الط���الع عليه، وح��ني يفتح 
يف  رق��وده  اأثناء  �سمعه  اأن  بعد  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  يف 
يف  املقيم  �سديقه  اأن  �سيكت�سف  باإهماله،  وتظاهر  فرا�سه 
اأمريكا، بعث له رابطا ميكن من خالله اأن ي�سري �سروال 

جينز من نوع غاٍل بن�سف قيمته يف بلده!
و يف هذا ال�سياق ي�سري خبري عامل ال�سايرب �سريي توركل 
اإىل" اأن��ن��ا ل  ج��ورن��ال  ���س��ري��ت  ول  ل�سحيفة  ح��دي��ث��ه  يف 
ق�سرية  ج��رع��ات  على  ب��ل  حقيقي،  توا�سل  على   نح�سل 

خمتارة من التوا�سل" ح�سب اأمزجة املر�سلني.

واحلقيقة اأّن النب�سات والهزات الهاتفية لن تزيدنا ت�ستتا 
على ما نحن فيه من قلة تركيز، فقد ك�سفت درا�سة ن�سرها 
 1100 على  اأجريت  جتربة  اأّن  اأع��اله  ال�سحيفة  تقرير 
اأغلب م�ستخدمي الهواتف الذكية ممن  اأن  مراهق وبالغ 
هواتفهم  ي��راج��ع��ون  وال��ث��الث��ني  اخلام�سة  �سن  حت��ت  ه��م 
اأو  اإ���س��ارة  اليوم حتى دون ورود  بانتظام على م��دار  م��رارا 
عن  ي�سغلهم  بالطبع  وه��ذا  ن��ب��اأ،  بو�سول  تعلمهم  نب�سة 

حمادثيهم ومن يجال�سونهم.
جل�سات ال�سباب واملراهقني مع بع�سهم، تك�سف اأّن اأغلبهم 
ان�سغالهم  اأكر من  الذكية  من�سغلون مبراجعة هواتفهم 
الجتماعي  التوا�سل  اأّن  قطعي  دليل  وه��ذا  بجاّل�سهم، 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  اأوا����س���ر  ي��ه��دم  احل��دي��ث��ة  بو�سائله 
احلقيقي وجها لوجه، ولن مير وقت طويل، حتى تتحول 
ب�سا�سات  عر�ص  �سالت  اىل  وال��ن��وادي  واملطاعم  املقاهي 
ع��م��الق��ة مي���ار����ص ف��ي��ه��ا ال��ن��ا���ص ه���واي���ات ال��ك��رون��ي��ة مع 
بع�سهم على مدى �ساعات، مكتفني بتبادل �سارات املجاملة 
���س��ارات الأ���س��اب��ع التي  اأو  ال��ت��ي حتتويها رم���وز امي��وج��ي، 
ت�سيع بني املراهقني بعالمات الإعجاب وال�سكر والتوا�سل 

امل�ستمر وما اىل ذلك. 
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�ش�ؤون حملية

بح�سور جمع من �لقياد�ت �الأكادمبية و �أولياء �الأمور

جائزة �شامل بن حم للتميز العلمي تكرم اأوائل كليات الطب يف الدولة

و�قع وم�ستقبل �الأزمة �لقطرية يف ندوة نظمتها جامعة �الإمار�ت

امل�شاركون يف الندوة يدعون حكام قطر اإىل العودة اإىل ر�شدهم واختيار احل�شن اخلليجي العربي بدل من الرمتاء يف اأح�شان الآخرين

كرم ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري ع�سو املجل�ص 
جائزة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  ابوظبي  لم���ارة  ال�ست�ساري 
�سامل بن حم للتميز العلمي ، اوائل خريجي كليات الطب 
خريجاً   15 وع���دده���م   2017 ل��ع��ام  الم������ارات  دول����ة  يف 
وخريجة بواقع 6 من كلية الطب جامعة المارات ، 3 من 
للعلوم  فاطمة  كلية  من   2  ، ال�سارقة  جامعة  الطب  كلية 
ال�سحية ، 2 من كلية دبي الطبية للطالبات ، 2 من كلية 
الطب والعلوم ال�سحية بجامعة راأ�ص اخليمة. وذلك خالل 
احلفل الذي اقيم بفندق رويال روز ابوظبي ، بح�سور عدد 
من ال�سيوخ وال��وزراء،  وروؤ�ساء اجلامعات،  وعمداء كليات 
ال��ط��ب يف دول���ة الم����ارات العربية امل��ت��ح��دة، واأول��ي��اء امور 

الطالب.
تعد م�ساهمه  ان اجلائزة  اىل  بن حم  ال�سيخ م�سلم  واأ�سار 
متوا�سعه يف امل�سرية العلمية التي ت�سهدها دولة الإمارات 
ذات مكانه  العلمية   ا�سبحت جامعاتها ومعاهدها  التي  و 

مرموقة بني جامعات العامل املتقدم.
القيادة  توليه  مب��ا  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  واأ���س��اد 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بقيادة �ساحب  الر�سيدة 
واأخ��ي��ه  �ساحب  رع���اه  و  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإخ��وان��ه��م حكام  و  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
الإمارات من اهتمام بالتعليم ودوره فى بناء الن�سان لنة 

الروة احلقيقية لهذا الوطن املعطاء.
اإن  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال���س��ت�����س��اري  املجل�ص  واأ����س���اف ع�سو 
تكرمينا للخريجني املتميزين ماهو اإل رد اجلميل لدولتنا 
حت�سيلهم  ف��ى  املتميزين  الطلبة  م��ن  للمتفوقني  ودع���م 
حت�سيلهم  ف��ى  وال��ت��ف��وق  التناف�ص  م��ن  ج��و  وخلق  العلمى 

العلمى لهم ولالأجيال القادمة.
واو���س��ح ب��ن ح��م ان ج��ائ��زة ���س��امل ب��ن ح��م للتميز العلمي 
خريجي  لأوائ���ل   2018 املقبل  ال��ع��ام  خم�س�سة  �ستكون 

كليات ال�سريعة والقانون بالدولة.
من  ترحيبية  كلمة  تلتها   ، الوطني  بال�سالم  احلفل  ب��داأ 
المني  العامري  بن حم  �سامل  بن  الدكتور مبارك  ال�سيخ 
قيادتنا  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اىل  ف��ي��ه��ا  اأ����س���ار   ، ل��ل��ج��ائ��زة  ال���ع���ام 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة 
ال�سمو  واأخيه �ساحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  األ  زاي��د  بن  حممد 
حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
موؤ�س�سات  ب��ني  امل�ستمر  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  يف   ، الم���ارات 
القطاع اخلا�ص واملوؤ�س�سات التعليمية بالدولة وعلى راأ�سها 
اجلامعات ، حيث مل تدخر قيادتنا احلكيمة جهدا يف بناء 
ال��ذي يت�سح من خالل  والأم��ر  جيل متعلم وواع ومثقف 
عملها الدءوب واجلاد لت�سبح الإم��ارات منارة من منارات 

التنمية الب�سرية.
واأ�ساف اأمني عام اجلائزة انه من هنا جاء انطالق جائزة 
�سامل بن حم للتميز العلمي يف عام اخلري ، امياننا باأهمية 
املتفوقني  لأب��ن��ائ��ن��ا  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي  وامل�����س��ارك��ة   ، التعليم 
واجبنا  منطلق  ومن   ، الغالية  دولتنا  بناء  فى  للم�ساهمة 
لأن التعليم يعد الركيزة الأ�سا�سية لتقدم ال�سعوب والدول. 
مقدما التهنئة للخريجني املكرمني على جهودهم وجهود 
اأولياء اأمورهم حتى و�سلوا اىل هذا امل�ستوى من التح�سيل 
التى تنتظر منهم  الغالية  املتميز،  خلدمة دولتنا  العلمى 
اجلائزة  اأن هذه  للجائزة  العام  الم��ني  اكد  كما   .. الكثري 

�ست�ستمر �سنويا فى دعم املتميزين. 
مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  وم��ن 

اأن  اأمناء اجلائزة يف كلمته  ال�سارقة ع�سو جمل�ص  جامعة 
جائزة �سامل بن حم للتميز العلمي جاءت لتواكب واإىل حد 
كبري كل معاين البناء الوطني والجتماعي وبجميع معايري 
احلكومية  الأج��ه��زة  عليها  تعمل  ال��ت��ي  الوطنية  التنمية 
العاملية  امل�ستويات  على  الأوىل  املراكز  لبلوغ  والجتماعية 
ويف كل �ساأن من �سوؤون البناء احل�ساري الذي يجعل دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف مقدمة ال�سفوف الأوىل بني 
اأف�سل الدول املتقدمة على امل�ستويات العاملية. واأ�سار مدير 
جامعة ال�سارقة اأنه ياأتي فعل جائزة �سامل بن حم للتميز 
العلمي اليوم ليجعل هذا ال�سعي الوطني اجلليل متكامال 
يف الإطار العام لهذا ال�سعي احل�ساري الكبري الذي و�سعته 
وتنفيذه  جت�سيده  على  وتعمل  للدولة  الر�سيدة  القيادة 
اأج��ه��زت��ه��ا احل��ك��وم��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة املختلفة 
معتمدة على الوفاء والولء الذي يعمر قلوب واأرواح وفكر 

وثقافة اأبناء وبنات هذا الوطن الغايل والعزيز.
ومن ثم مت عر�ص فيلم وثائقي عن املرحوم ال�سيخ �سامل بن 
اأبناء الوطن املخل�سني  اأحد  حم العامري يو�سح فيه انه  
الذين �سهد لهم بالكفاءة واخلربة واحلنكة و�سعة الإطالع 
وامل�����س��ك��الت بحكمة  الق�سايا  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

وت��دب��ر مم��ا جعله م��و���س��ع اح����رام وت��ق��دي��ر ك��ب��ريي��ن من 
املوؤ�س�ص والباين املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ورفقياً له " طيب اهلل ثراه "   منذ �سنوات ال�سبا وال�سباب 
وهى رفقة طويلة تخللتها كثري من الأح��داث والتحولت 
الكربى التي �سهدتها دولة الإمارات واملنطقة وكان بن حم 
بحكم قربه من ال�سيخ زايد �ساهداً حياً على كل تفا�سيلها . 
لقد عا�ص بن حم و�سهد الإجنازات الكبرية ال�سخمة التي 
اأحد  اأن��ه  �سك  املعطاء ول  الوطن  ه��ذا  اأر���ص  حتققت على 
قيا�ساً مبا قدمه  الإم���ارات  دول��ة  بهم  تعتز  الذين  الرجال 
املكانة  اأك�سبه تلك  من خدمات واأعمال جليلة لوطنه مما 
القبائل  اأبناء  الكبري لدى عموم  الح��رام  وه��ذا  الرفيعة 
ال�سيخ �سامل رحمه اهلل  . ولطاملا تو�سم يف  واأهله وحمبيه 
اأ�سحاب  من  جعله  مما  الوا�سع  واإط��الع��ه  وذك��ائ��ه  فطنته 
ب��ب��واط��ن الأم����ور وك���ان ميتلك الكفاءة  اخل���ربة وال���دراي���ة 
اإليه  ي��ل��ج��اأون  ال��ذي��ن  املتخا�سمني  ب��ني  للف�سل  ال��الزم��ة 
وير�سون به حكماً لإقتناعهم ب�سواب روؤيته وراأيه ولطاملا 
بع�ص  يف  يناق�سه  اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ك��ان 
اأن يدلوا بدلوه فيها وكان  الق�سايا والأم��ور ويطلب منه 

بن حم دوماً عند ح�سن الظن به.

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  القطرية  الأزم���ة  وم�ستقبل  واق��ع  ح��ول  ن��دوة  يف 
والإعالمي التي ا�ست�سافتها جامعة الإمارات دعا امل�ساركون حكام قطر اإىل 
العودة اإىل ر�سدهم واختيار احل�سن اخلليجي العربي بدل من الرمتاء يف 
العربي يف  التعاون اخلليجي والعامل  اأح�سان دول ترب�ص بدول جمل�ص 
مقدمتهم اإيران وتركيا و�سدد امل�ساركون على اأن ما يحدث من القائمني 
الذي  التخريب  خمطط  اأن  م��وؤك��دي��ن  بالنار  اللعب  ه��و  قطر  حكم  على 
تبنته قطر ميتد اإىل اأكر من ع�سرين عاما حاولت خاللها قطر بقيادة 
القائمني على حكمها زعزعة اأمن اخلليج العربي- بل- والعامل العربي-  
الإرهاب  الثالثة ملحاربة  الدول اخلليجية  اتخذته  اإن ما  امل�ساركون  وقال 
ومعهم م�سر يف قطع عالقتهم بقطر هو حق �سيادي يقره القانون الدويل 
اأن  اأيقنت  اأن  اآخ��ر بعد  ال��دول الثالثة ومعهم م�سر �سبيال  حيث مل جتد 
الأرب��ع��ة فقط  ال��دول  الفو�سى لي�ص يف ه��ذه  ن�سر  اإىل  حكام قطر ي�سعون 
ليبيا  يف  يحدث  مب��ا  ه��ذا  يف  امل�ساركون  وا�ست�سهد  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  ب��ل 
وغريها من الدول العربية التي ما زالت تعاين من ويالت هذه التدخالت 

العدوانية التي ا�ستمرت قطر ممثلة يف حكامها القيام بها.
�سارك يف الندوة التي اتخذت من قاعة املوؤمترات باملبنى الهاليل بجامعة 
المارات والتي ح�سرها جمع كبري من القيادات الأكادميية باجلامعة يف 
عمداء  اإىل  اإ�سافة  اجلامعة  عام  مدير  البيلي  حممد  الدكتور  مقدمتهم 
ال��ك��ل��ي��ات واأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ص وط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، �سارك 
ق�سم  ورئي�ص   - املناع  عايد  الدكتور  الكويتي  ال�سيا�سي  واملحلل  الأكادميي 
العلوم ال�سيا�سية بجامعة الإمارات الدكتور حممد بن هويدن ونائب مدير 

ال�سام�سي  فاطمة  الدكتورة  القت�ساد  واأ�ستاذ  باأبوظي  ال�سوربون  جامعة 
والكاتبة والإعالمية البحرينية �سو�سن ال�ساعر.

ويف بداية الندوة اأ�سار الدكتور عتيق جكة ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ورئي�ص 
مركز جامعة الإمارات لل�سيا�سة العامة والقيادة بجامعة الإمارات والذي 
اأدار الندوة اإىل اأن املنطقة ت�سهد اأزمة �سيا�سية واقت�سادية واإعالمية حادة 
والتطرف  الإره���اب  مكافحة  دول  ومقاطعة  القطرية  ال�سيا�سات  ب�سبب 
هذه  اأن  على  م��وؤك��دا  لقطر  وم�سر"  البحرين   ، الإم���ارات  "ال�سعودية، 
املقاطعة جاءت ب�سبب ا�ستمرار قطر يف دعم اجلماعات الإرهابية واملت�سددة 
التي تعمل على تفكيك موؤ�س�سات الدولة بال�سالح واملال واإيواء العديد من 
رموز هذه اجلماعات على اأر�سها وت�سخري الآلة الإعالمية لها بهدف ك�سب 
التعاطف اجلماهريي خا�سة من خالل ا�ست�سافتهم على قناة "اجلزيرة" 
القطرية- وقال الدكتور عتيق اأن الهدف من عقد هذه الندوة هو توعية 
اإىل ت�سحيح ما  اإ�سافة  الطلبة بواقع وم�ستقبل الأزمة القائمة مع قطر 
يتداول  ما  ح��ول  مغالطات  من  الطلبة  عقول  يف  حا�سرا  يكون  اأن  ميكن 
ب�ساأن الأزمة- وامل�ساعدة يف بناء فهم وطني بعيد عن الجنراف وراء الآلية 
الأفكار  الطالبي من  املجتمع  وامل�ساعدة يف حت�سني  القطرية  الإعالمية 

املهددة لالأمن الوطني للدولة.
الكويتي  ال�سيا�سي  واملحلل  الأكادميي  هو  الندوة  يف  املتحدثني  اأول  وك��ان 
 1995 الدكتور عايد املناع الذي ا�ستعر�ص جذور الأزمة التي بداأت عام 
 2013 بالنقالب الذي حدث يف قطر و�سول اإىل اتفاق الريا�ص عامي 
والتفاق التكميلي عام 2014 الذي دعا اإىل وقف الدعم لتنظيم الأخوان 
ال�سيا�سي اخلارجي  امل�سلمني وطرد عنا�سره من قطر واللتزام بالتوجه 
لدول جمل�ص التعاون اخلليجي- واأ�سار اإىل ارمتاء قطر يف اأح�سان اإيران 
لدول  التخريبية  و�سيا�ستها  املنطقة  يف  الإره��اب��ي��ة  للتنظيمات  الداعمه 

اجلوار وزعزعة ا�ستقرار واأمن هذه الدول يف حماولة للهيمنة على قرارها 
قطر  ل��دول��ة  الن�سح  تقدم  كانت  اخلليجية  ال��ق��ي��ادات  اإن  وق��ال  ال�سيادي 
كانت  التي  املغالطات  وت�سحيح  العدوانية  �سيا�ستها  عن  العدول  ب�سرورة 
تت�سدق بها يف جمال احلريات والدميقراطية وحقوق الإن�سان والذي كان 
فقط لال�ستهالك املحلي ليكون الغطاء الذي تتواري خلفه قطر وحكامها 
الكويت  اأم��ري  جهود  لتاأتي  ال�سفراء  �سحب  اإىل  ال���دول  دف��ع  ال��ذي  الأم���ر 
ال�سفراء  ع��ودة  عن  اأ�سفرت  والتي  ال�سباح  اجلابر  الأح��م��د  �سباح  ال�سيخ 
اإليها  مبوجب اتفاق الريا�ص لتتجدد الأزمة ب�سبب املراوغات التي جلاأت 
منظومة  تفكيك  يف  قطر  ه��دف  ليتبني  الت��ف��اق  ب��ه��ذا  الل��ت��زام  يف  قطر 
جمل�ص التعاون وكان هذا وا�سحا يف دخول اإيران وتركيا على اخلط ليتبني 
اإيران  ال��دول يف مقدمتها  اإليه قطر وبع�ص  الذي ت�سعى  الهدف  للجميع 
وتركيا وقال اأن اجلميع يتوقع من ال�سيخ متيم اأن يراجع نف�سه ليتاأكد اأن 

حميطه اخلليجي هو الأهم .
وحتدث يف الندوة رئي�ص ق�سم العلوم بجامعة الإمارات الدكتور حممد بن 
هويدن ليوؤكد اأن ما حدث لدول اخلليج الثالثة اإ�سافة اإىل م�سر يف قطع 
العالقات مع قطر كان اأمرا طبيعيا بل هو حق �سيادي معروف يف القانون 
الدويل م�سريا اإىل اأن ما تقوم به قطر هو تهديد مبا�سر ي�سعى اإىل تفكيك 
اللحمة اخلليجية ومتزيق الن�سيج الذي يجمعهم وكان هذا وا�سح عندما 
هددت قطر بتفكيك ال�سعودية بل اإنها مل تتوقف عند هذا احلد �سعيا اإىل 
دول جمل�ص التعاون الأخرى- وو�سف الدكتور هويدن هذا الأمر ل ميكن 
اأن يقال عنه �سوى اإن قطر اختطفت قيادتها- ودعا اإىل مواجهة هذا لإعادة 
هوؤلء احلكام اإىل ر�سدهم �سواء غريت من فكرهم اأو دفعهم اإىل التغيري 
اإن  وق��ال  امل�سلمني-  الأخ���وان  قبل  اأ���س��رى من  يكون حكام قطر  بحيث ل 

اللبنة الأوىل يف هذا التغيري رمبا تكون ظهور ال�سيخ عبد اهلل اآل ثاين .

وحتدثت الدكتورة فاطمة ال�سام�سي ا�ستاذ القت�ساد ونائب مدير جامعة 
ال�سوربون باأبوظبي موؤكدة على اأن قطر تواجه �سغوطا مالية واقت�سادية 
كبرية نتيجة املقاطعة العربية م�سرية اإىل اأن اإعالن ال�سعودية والإمارات 
والبحرين وم�سر قطع العالقات الدبلوما�سية والتجارية له تاأثري مبا�سر 
اإىل  اأدت  املقاطعة  اأن هذه  اإىل  بالدوحة م�سرية  القت�سادي  الن�ساط  على 
ال�سهرين  النظام امل�سريف القطري خالل  خروج ثالثون مليار دولر من 
املا�سني ، يونيو ويوليو ، كما قام امل�سرف املركزي بدعم القت�ساد بثمانية 
ثالثة  ت��ع��ادل  وال��ت��ي  ال��ف��رة  نف�ص  خ��الل  دولر  مليار  ون�سف  وخم�سني 
وا�ستعر�ست  قطر-  لدولة  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  املائة  يف  وع�سرين  
القت�سادية  الأن�سطة  على  اخلليجية  املقاطعة  ت��اأث��ري  فاطمة  ال��دك��ت��ورة 
لي�سمل  بدرجة كبرية  الت�ساوؤم  اإىل  تدعو  كلها  الإنتاج وهي  لت�سمل قطاع 
املايل  والقطاع  وامل�سارف  الإقليمية  والتجارة  النقل  قطاع  الت�ساوؤم  ه��ذا 
اإ�سافة اإىل تفاقم الدين العام مع تراجع الأداء القت�سادي ومل يكن ببعيد 
على �سوق الأ�سهم والأوراق املالية وا�ستثمارات ال�سناديق ال�سيادية كم�سادر 
الت�سّيد والبناء وكذلك  املقاطعة على قطاع  اأث��رت هذه  متويل بديلة كما 

املناطق احلرة .
وحتدثت يف الندوة الكاتبة والإعالمية البحرينية �سو�سن ال�ساعر موؤكدة 
جناح الإعالم الإماراتي املقروء واملرئي وامل�سموع والإعالم اجلديد يف حث 
املواطن الإماراتي ليكون عن�سرا م�ساركا يف ق�سية وطنية هي ق�سية قطر 
ليكون  النوع  دوره��م جتاه ق�سية من هذا  الأف��راد يتحملون  حيث جعلت 
العامل الأ�سا�سي يف كل هذا هو احل�ص الوطني- وقالت اأن الإعالم الإماراتي 

ا�ستطاع اأن يواجه قناة متمر�سة مثل قناة اجلزيرة يف وقت قيا�سي .
هذا وقد �سارك العديد من طالب وطالبات اجلامعة يف طرح الت�ساوؤلت 

التي مت الإجابة عليها من قبل امل�ساركني يف الندوة.      



   �أ�سباب �آالم �لركبة:
 هناك اأ�سباب خمتلفة لآلم الركبة، فعندما تثني ركبتك فاإن 
الر�سفة تنزلق يف اأخدود يقع �سمن النهاية ال�سفلى لعظام 
اجل�سدية  الو�سلة  تلك  اإجهاد  اإىل  ي��وؤدي  اأم��ر  وكل  الفخذ، 
يقود اإىل ظهور الحتكاك، اأو يقود اإىل توجيه حركة ر�سفة 
اآلم  ت��وج��ي��ه��ا خ��اط��ئ��ا، مم��ا ق��د يت�سبب يف ح���دوث  ال��رك��ب��ة 

الركبة. وفيما يلي اأهم الأ�سباب ال�سائعة لآلم الركبة:
 

�إجهاد �لركبة:
 ت��ع��ت��رب ال��ع�����س��الت ال��رب��اع��ي��ة ال���روؤو����ص )ع�����س��الت الفخذ 
الأمامية( املواقع الرئي�سية لمت�سا�ص اأي �سدمات يتعر�ص 
لها مف�سل الركبة. واإن مل تكن تلك الع�سالت قوية مبا فيه 
الكفاية ملجابهة اجلهد الذي يقوم به الإن�سان، فاإن الركبة 
�ستتعر�ص لالأمل. وميكن اأن يظهر ذلك عند حدوث الإجهاد 
ملرة واحدة، مثل لعب عدة جولت من كرة امل�سرب )التن�ص( 

بعد انقطاع عن ممار�ستها، اأو حدوث اإجهاد مزمن.
الأ�سخا�ص  ل��دى  ت�سيع  الفخذ  وع��ظ��م  ال��رك��ب��ة  اآلم  ولأن   
اأ�سبوع، خ�سو�سا على  الذين يرك�سون م�سافات طويلة كل 
من  م�ساعفا  جهدا  ي�سع  التالل  من  )النحدار  املرتفعات 
)ركبة  با�سم  اأي�سا  ت�سمى  فاإنها  املف�سل(،  على  اجل�سم  وزن 
للن�ساء  ال��روؤو���ص  الرباعية  الع�سالت  وت��ك��ون  ال��ع��دائ��ني(. 
اأ�سعف مما لدى الرجال، ولذا فاإنهن يتعر�سن خلطر اأكرب 

يف الإ�سابة باآلم الركبة وعظام الفخذ.
 

�لتهاب �الأوتار:
 -التهاب اأوتار الر�سف:

 ت��رت��ب��ط ال��ر���س��ف��ة ب���اأوت���ار م��ع ال��ظ��ن��ب��وب، اأي ع��ظ��ام ال�ساق 
الأكربtibia ، وعندما ل تكون الع�سالت يف هيئتها اجليدة 
الركبة قد تنجم عن ح��دوث تخر�ص يف  اآلم  ف��اإن  املطلوبة، 
اأوتار الر�سفة، وخ�سو�سا عند ممار�سة الريا�سة امل�ساحبة 
التوقف  ت�ساحب  التي  الريا�سة  اأو  ال�سلة  كرة  مثل  للقفز، 

مرارا، وتغيري اجتاه احلركة.
 

�لتهاب �ملفا�سل و�ل�سدمات:
  -التهاب املفا�سل يف الركبة

 غالبا ما يعاين كبار ال�سن من اآلم الركبة وعظام الفخذ، 
املفا�سل  التهاب  يحدثها  التي  التغريات  ب�سبب 

يف الركبة، وهو اللتهاب الناجم عن 
الر�سفة،  يف  ع����ي����وب 

البلى  ب�����س��ب��ب  اأو 
مع  وال����ت����م����زق 

م�������������������������رور 

الزمن.
 

 -ال�سدمات
 ال�سدمات الريا�سية، اأو الأخرى الناجتة عن حوادث ت�سادم 
الواقع يف  اإح��داث �سرر يف الغ�سروف  اإىل  ت��وؤدي  ال�سيارات، 
موؤخرة الركبة. ويطلق على الآلم الناجتة منها غالبا ا�سم 

)اآلم مف�سل الركبة(
 

عالج �آالم �لركبة:
 رغم اأن عالج اآلم الركبة وعظام الفخذ قد ي�ستمر �سهورا، 
وت�سهد تغريات ملمو�سة يف الأن�سطة املعتادة، فاإنه ميكن اأن 
التي  التحفظية  اخل��ط��وات  بتوظيف  تخفيفها،  اإىل  ي���وؤدي 

ت�سمل:
 - التمارين: التمارين الريا�سية اخلالية من الأمل تعترب 

درا�سة  لنتائج  ووف��ق��ا  ال��ع��الج.  يف  ال���زاوي���ة  ح��ج��ر 
)ت�سرين  اأكتوبر  يف  ن�سرت  ع�سوائية  مراقبة 
الطبية  امل���ج���ل���ة  يف   2009 ع������ام  الأول( 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف����اإن ال���ع���الج ب��ال��ت��م��اري��ن التي 
مع  باملقارنة   - املخت�سني  اإ���س��راف  حتت  تكون 
والم��ت��ن��اع عن  ال��راح��ة،  اإىل  الب�سيط  اخل��ل��ود 

مم��ار���س��ة الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت����وؤدي اإىل حدوث 
واإىل  الأمل،  �سدة  خف�ص  اإىل  ق��اد   - الأمل 
من  �سنة  بعد  ثم  ف��ورا،  الوظائف  حت�سني 

ممار�ستها.
النقاهة  اأمل: يف ف��رة   - ن�ساط من دون 
م�سبب  ن�����س��اط  اأي  ع���ن  الم���ت���ن���اع  ي��ج��ب 
جتنب  فعليك  ترك�ص،  كنت  ف��اإن  ل���الأمل؛ 

اأو  اأق�سر،  مل�سافات  الرك�ص  اأو  التالل 
متارين  عن  البحث  عليك  يجب 

اآيروبيك بديلة. ووجوب جتنب 
الريا�سة ال�ساقة، وجتنب 

جل�سة  اجل����ل����و�����ص 
 ، ء ف�سا لقر ا

ال�سالمل.  على  والنزول  العايل،  الكعب  وارت��داء  والنحناء، 
وجتنب اجللو�ص مع ثني الركبة اإل لفرات ق�سرية. فاإبقاء 
على  ال�سغط  م��ن  يقلل  قليال  منثنية  اأو  مم���دودة  ال��رج��ل 

الركبة.
 

�أدوية تخفيف �الأمل:
  الأدوي������ة امل�����س��ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات غ��ري الإ���س��روي��دي��ة مثل 
اإي��ب��وب��روف��ني وامل��وت��ري��ن و���س��ودي��وم ال��ن��اب��روك�����س��ي وغريه، 
اأن فائدتها تقل على  اإل  مبقدورها تخفيف الأمل مبا�سرة، 
املدى الطويل. كما يفيد و�سع كمادات من الثلج، خ�سو�سا 

بعد النتهاء من الن�ساطات .
 

�لل�سق و�لتحزمي:
ال�سحي  الركبة من موقعها، ميكن للم�سرف  ان��زلق    ملنع 

�سدها ب�سريط، اأو التو�سية بو�سع نطاق لتحزميها.
 

جر�حة �لركبة:
اآلم  م��ن  امل��ع��ان��ني  م��ن  امل��ائ��ة  90 يف  يتح�سن   
الركبة وعظم الفخذ، من دون جراحة، ولذا 
ف��ل��ن ي��ق��وم ج����راح جت��ب��ري ال��ع��ظ��ام بعملية 
املري�ص  ي�ستفد  مل  اإذا  اإل  ج��راح��ي��ة 
من اتباع عمليات النقاهة الواعية 
مدى  ع��ل��ى  الأمل  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
����س���ن���ة م����ت����وا�����س����ل����ة. ب����ل، 
فاإن  ح���ي���ن���ذاك،  وح��ت��ى 
التو�سية  ب���اإم���ك���ان���ه 
ب������اإج������راء اجل����راح����ة 
ه����ن����اك  ك������ان������ت  اإن 
ت�سريحية  م�����س��ك��ل��ة 
ي��ج��ب م��ع��اجل��ت��ه��ا، مثل 
اأو  ال����ر�����س����ف����ة،  م�����ي�����الن 
عدم  اأو  الغ�سروف،  ت�سرر 
ا���س��ط��ف��اف ت��راك��ي��ب بنية 

الركبة.
 

�آالم  تخفيف  مت��اري��ن 
�لركبة:

الركيز  ه��و  ال��ت��م��اري��ن  امل��ه��م يف   
الأن�سجة  وم��رون��ة  متانة  تقوية  على 
املحيطة بالركبة، وعلى وجه اخل�سو�ص 
التي  ال��روؤو���ص  الرباعية  الع�سالت 
الركبة،  بحركة  مبا�سرة  ترتبط 

كثريا  الهتمام  يجب  كما  الغالب.  يف  �سعيفة  تكون  لأنها 
واأوتار  ال��روؤو���ص،  الرباعية  للع�سالت  ال�ستطالة  بتمارين 

باطن الركبة، وع�سالت الورك والأرداف.
 

رفع �لرجل لتقوية �لع�سالت �لرباعية �لروؤو�س:
  اج��ل�����ص ع��ل��ى الأر�����ص واأم����ل ظ��ه��رك ع��ل��ى م��رف��ق��ي ال���ذراع 
تكون  بينما  الأر����ص،  على  ممتدة  امل�سابة  الركبة  و�سع  مع 
وارفع  الروؤو�ص،  الرباعية  الع�سالت  و�سد  منثنية،  الأخرى 
ا�ستمر  الأع��ل��ى.  اإىل  �سنتيمرا(   30( ق��دم  م�سافة  الرجل 
لفرة 5 ثواين ثم اأخف�ص الرجل ببطئ وكرر التمرين 10 

اإىل 20 مرة، ثالث مرات يف اليوم.
 

رفع �لرجل بتقوية ع�سلة �لفخذ �لد�خلية:
الأ�سفل،  يف  املري�سة  الرجل  و�سع  مع  اجلنب  على  ا�ستلِق   
ثم �سع فوقها الرجل اجليدة. �سّد ع�سالت الفخذ للرجل 
ال�����س��ف��ل��ى، ث���م ارف��ع��ه��ا، وا���س��ت��م��ر يف ذل���ك خ��م�����ص ث�����وان، ثم 

اخف�سها ببطء. كرر التمرين 10 اإىل 20 مرة ثالث مرات 
يف اليوم.

 
تقوية عظام �حلو�س:

 قف على كر�سي مع فرد الرجلني، واع�سر الرجلني مع كرة، 
اإىل   5 الركبتني، وا�ستمر لفرة  اليد تو�سع بني  اأو قب�سة 

مرات.  10 اإىل   5 التمرين  وكرر  ثوان،   10
 

متارين �الآيروبيك:
 ينبغي اأن ت�سكل اأي�سا جزءا من متارين ال�سفاء من الآلم، 
وهناك عدة اأ�سكال من هذه التمارين، مثل: امل�سي على �سطح 
الكهربائية بدرجة انحدار تقل عن  الدوا�سة  اأو على  م�ستو 
12 درجة، واركب دراجة للتدريب مثبتة ذات مقاومة قليلة، 
ممدودة  الركبة  تكون  بحيث  الكر�سي،  مو�سع  ترتيب  م��ع 
اأو  احل���رة(،  ال�سباحة )خ�سو�سا  م��ار���ص مت��اري��ن  اأو  مت��ام��ا، 

ال�سباحة العميقة با�ستخدام الأحزمة.

ما هي كمية الكال�سيوم التي نحتاج اإليها واأين ميكن اإيجاد امل�سادر املفيدة 
كمية  تكّمل  اأن  اأخ��رى ميكن  اأغ��ذي��ة  ثمة  م�ستقات احلليب؟  اإط��ار  خ��ارج 
الفرد  اإذا كان  التقليدية  امل�سادر  اأن حتّل مكان  اأو  بها  املو�سى  الكال�سيوم 
نباتياً اأو م�ساباً مب�سكلة عدم حتّمل الالكتوز اأو اإذا كان ل يحب احلليب 

اأو اللنب بكل ب�ساطة.
يقول والر ويليت، رئي�ص ق�سم التغذية يف كلية هارفارد لل�سحة العامة: 
الكال�سيوم عرب احلمية الغذائية  ميكن احل�سول على كمية منا�سبة من 

ومن دون اأن ت�سمل م�ستقات احلليب.
غنية  التوفو  وجبنة  والأ�سماك  الداكنة  اخل�سراء  الورقية  اخل�سراوات   

كلها بالكال�سيوم.
ا�ستهالك ج��زء من  زي��ادة  اإىل   لكن قد ت�سطر 

�سيما اخل�����س��راوات مثل  امل���اأك���ولت، ل  ه���ذه 
ال���ربوك���ل���ي وال���ك���رن���ب، لأن اجل�����س��م ق���د ل 

مي��ت�����ص ال��ك��ال�����س��ي��وم م���ن ه���ذه امل���اأك���ولت 
ك��م��ا ي��ف��ع��ل م��ع ال��ك��ال�����س��ي��وم امل���وج���ود يف 

قول  بح�سب  احلليب  م�ستقات 

د. ويليت.
ت��راوح احل�سة  ي��وم؟  ا�ستهالكها كل  التي يجب  الكال�سيوم  ما هي كمية 
امل��ث��ل��ى، يجب  م��ل��غ. يف احل��ال��ة  األ���ف و1200  ب��ني  بها  امل��و���س��ى  الغذائية 

احل�سول على كمية الكال�سيوم اليومية من الطعام.
عن  ف�ساًل  القلب  وم�ساكل  الكال�سيوم  مكمالت  ب��ني  ال��درا���س��ات  ربطت   
ت�سّكل ح�سى الكلى. اإذا كنت ل حت�سل على ما يكفي من احلمية الغذائية، 

ميكنك ا�ست�سارة الطبيب لأخذ مكمالت اإ�سافية.

!D ال تن�سو� �لفيتامني
الكال�سيوم  ���س��ري��ك   D ال��ف��ي��ت��ام��ني 

�سناً  الأك���رب  للن�ساء  بها  املو�سى  الراهنة  الكمية  ت���راوح  العظام.  لبناء 
يومياً. كما يف حالة  الفيتامني  دولية من هذا  600 و800 وح��دة  بني 
الكال�سيوم، ي�سّكل احلليب املدّعم وم�ستقات احلليب الأخرى م�سدراً جيداً 
D من غري م�ستقات  D. ت�سمل املاأكولت الغنية بالفيتامني  للفيتامني 

احلليب:

�ل�سمك:
دولية. وحدة   566 – غراماً   85 مطبوخ،  �سيف  اأبو  • �سمك 

دولية. وحدة   447 – غراماً   85 مطبوخ،  • �سلمون 
دولية. وحدة   154 – غراماً   85 املاء،  يف  املعّلب  التونا  • �سمك 

 46 – ���س��اردي��ن  �سمكتا  ال��زي��ت،  يف  معّلب  ���س��اردي��ن   •
وحدة دولية.

�لع�سري
ع�سري   •

الربتقال املدّعم، كوب – 137 وحدة دولية.
م�سادر اأخرى

دولية. وحدة   60 – كبرية  ملعقة  املقّوي،  املارغارين  • �سمن 
.4 – كبرية  • بي�سة 

يف ما يلي ب�سعة اأق�سام يف املتاجر الكربى حيث ميكن اإيجاد الكال�سيوم:

�ل�سمك
ملغ  325 – غراماً   85 عظامه،  مع  الزيت،  يف  معّلب  • �ساردين 

ملغ  181 – غراماً   85 عظامه،  مع  معّلب،  • �سلمون 

ال�سويا
ملغ.  299 – غراماً   226 بالكال�سيوم،  املدّعم  ال�سويا  • حليب 

 – كوب  ن�سف  الكال�سيوم،  كربيتات  من  م�سنوعة  �سلبة  توفو  • جبنة 
ملغ.  235

ع�سري
ملغ.  261 – ملل   177 بالكال�سيوم،  مدّعم  برتقال  • ع�سري 

 احلبوب واخلبز
ملغ.  1000 اإىل   100 – كوب  بالكال�سيوم،  املدّعمة  الفطور  • حبوب 

ملغ.  46 – اإن�ص   6 الذرة،  • تورتيال 

خ�سر�و�ت
ملغ.  99 – كوب  ن�سف  م�سلوق،  • لفت 

ملغ.  94 – كوب  مطبوخ،  • كرنب 
ملغ.  74 – كوب  ينء،  ت�سوي  • بوك 

ملغ.  21 – كوب  ن�سف  ينء،  • بروكلي 

�شحة وتغذية

23

�آالم �لركبة جتعل من �ل�سعب على �ملرء �لذي يعاين منها، 
�أن يجل�س جل�سة �لقعود �أو جل�سة �لقرف�ساء، كما ي�سعب 

عليه �لنزول على �ل�سالمل، �أو حتى �جللو�س طويال.
�أن  �إال  عامة،  �سحية  مز�يا  تقدم  �لريا�سية  �لتمارين 
تلك �لتمارين قد توؤدي �إىل �إحد�ث جهد على �لع�سالت 

و�ملفا�سل.
 ولذ� فاإن �لريا�سة �ملعتدلة هي �أن�سب �سيء لالإن�سان.

�عتدنا على �لربط بني �لكال�سيوم وم�ستقات �حلليب مثل �للنب و�حلليب و�جلبنة. هذه �مل�سادر ممتازة للح�سول على ذلك �ملعدن �لذي يبني �لعظام، لكنها لي�ست �مل�سادر �لوحيدة. 

ثمة �أغذية �أخرى ميكن �أن تلبي حاجة �جل�سم

الكال�شيوم..  م�شادر متنوعة للح�شول عليه 

�لرتكيز على تقوية متانة ومرونة �الأن�سجة �ملحيطة بها

الريا�شة املعتدلة الطريق ال�شحيح للتخل�ض من اآلم الركبة
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العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/781 جتاري كلي                                                
�سيد  العقرب 2-حمبوب الهي  املحكوم عليهما/1- عبداهلل �سباح عبداهلل  اىل 
اكرب �ساه  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
مرزوق  بنت  عبري  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/7/18 بتاريخ  
درهم   650000 مبلغ  ب��رد  بينهما  فيما  بالت�سامن  بالزامهما  امل�سري  حممد 
للمدعية وفائدته القانونية بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى 
حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  مت��ام 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/1563  تنفيذ جتاري 

حمل  جمهول   - خطريان  علي  �سفر  ح�سني  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 القامة  مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة هماي للتجارة العامة - ذ م م 
مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
رقم   - اخلام�سة  الثنية   : املنطقة   - �سكنية  �سقة  ع��ن   ع��ب��ارة  وه��ي 
الر�ص : 972 - ا�سم املبنى  GOLDCREST EXECUTIVE - رقم 
املطالبة وذل��ك للعلم مبا ج��اء ونفاذ  ملبلغ  ال��وح��دة : 1009 - وف��اء 

مفعوله قانونا.
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 يف 2017/9/18 يف  الق�شية  رقم   2017/2452 اإيجارات 

املدعي : حنيفا تايال نامير مول عبد القادر 
املطلوب اعالنها  املدعي عليه / فيبا اأزيروف 

بتاريخ  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  ال�سادر  التمهيدي  احلكم  واىل  اعاله  املو�سوع  اىل  بال�سارة 
2017/8/28 يف الق�سية رقم 2017/2452 اإيجارات بندب خبري هند�سي متخ�س�ص يف العقارات - اىل اأخر 

منطوق احلكم وبناء عليه مت تعيني خبري هند�سي يف الدعوى. 
لذا فاننا ندعوكم حل�سور معاينة عني مو�سوع الدعوى الكائنة يف مدينة ابوظبي - الكرامة - غرب 

1/14 - قطعة رقم )401( فيال رقم )68( يوم الحد املوافق 2017/9/24 ال�ساعة 4.30 ع�سرا. 
وبناء على ذلك يرجى ح�سوركم باملكان والوقت املحدد مع اح�سار كافة امل�ستندات واملذكرات والتوكيالت 
اخلا�سة بالق�سية مع ترجمة امل�ستندات املحررة باللغة النجليزية اىل اللغة العربية ترجمة قانونية ان 

وجدت ويف حال عدم ح�سوركم �سوف تبا�سر اخلربة اعمالها وفقا حلكم املحكمة
اخلبريالهند�شي واملحكم الدويل  
الدكتور / مبارك بخيت عتيق الفالحي  

اإعالن بال�شرن 
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ حممد 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  بنغالدي�ص    : اجلن�سية   ، ح�سني  ام��ري  حممد  ح�سني  ���س��ادات 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة  100% يف ال�سم التجاري ا�سواء ال�سرق لتجارة املالب�ص 
اجلاهزة ، ن�ساط الرخ�سة بيع املالب�ص الن�سائية اجلاهزة ، بالتجزئة ، بيع مالب�ص الأطفال 
اجلاهزة ، بالتجزئة ، واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية 
اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2017/2/15 بتاريخ  ال�سادر   751310 رق��م 
ال�سيد/ فيا�ص اوىل فيتيل ابوبكر كوروت بوتيا بورابيل - اجلن�سية : الهند -  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6395   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : اجي�ص بابو بابو 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )44.592.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
كامري( موديل  )تويوتا  نوع  رقم )84879/خ�سو�سي/Q/دبي( من  ال�سيارة 
)2010( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6407   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : اولفت طاهره حاجي حممد ا�سلم 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )21.854.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - 2.5  S  دبي( من نوع )ني�سان التيما/B/ال�سيارة رقم )14804/خ�سو�سي
�سالون( موديل )2010( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6403   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حممد عثمان اكرم حممد اكرم واريج 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )74.203.07( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - �سوناتا  نوع )هيونداي  ال�سيارة رقم )30797/خ�سو�سي/P/دبي( من  على 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ل��وؤل��وؤي(   )اأبي�ص  ل��ون   )2014( موديل  �سالون( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6399   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حممد قمر �سبري �سبري احمد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )63.826.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
موديل  تيدا(  )ني�سان  ن��وع  من  )16491/خ�سو�سي/Q/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
)2012( لون )اأبي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6405   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : زكريا جاويد حممد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )13.712.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 2.5  S التيما   )ني�سان  نوع  )46489/خ�سو�سي/D/دبي( من  رقم  ال�سيارة 
- �سالون( موديل )2008( لون )بيج(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6381   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : احلق نواز عا�سق حممد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )50.772.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )51172/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر برادو( 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )اأبي�ص  موديل )2009( لون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6398   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حممد �سانهار حممد هام�سا 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )45.353.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
لن�سر(  )ميت�سوبي�سي  ن��وع  م��ن  )38427/خ�سو�سي/F/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2010( لون )اأ�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6406   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : زبري بارابومال كونهامد كونهامد حمي الدين 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )25.454.26( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
فري�سا-�سالون(  )ني�سان  نوع  من  )23921/خ�سو�سي/F/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2011( لون )اأ�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6380   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : جيجي�ص ايا بايل اومتان ميتال كونان 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )22.415.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن(  كرنفال  )كيا  نوع  من  )85483/خ�سو�سي/K/دبي(  رقم  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  )رم���ادي(   ل��ون  موديل )2008( 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6401   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : روكما �سرياين الجودا جيجوم مادوي لياناجي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )25.194.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )24979/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )تويوتا ياري�ص - هات�سباك( 
موديل )2012( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6404   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : افتاب نظري حممد نظري 

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدره )53.278.4(  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )39045/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هوندا �سيتي - �سالون( 
موديل )2013( لون )اأبي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6382   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : عمران عبدالر�سيد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )58.733.01( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )89803/خ�سو�سي/B/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2011( لون )اأبي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6400 

املنذر : اإنتيغريا لوجي�ستيك�ص �سي�ستيمز - م د �ص �ص   ، رخ�سة رقم : JLT4606  تاريخ ال�سدار : 2013/2/26  ، 
وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ اندري كولغني ، اجلن�سية : رو�سيا ، موبايل : 0526443993 - 044472589 

العنوان : وحدة رقم 3806 ، جمريا باي تاور اك�ص 3 ، ابراج بحريات جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنذر اليه : اىل ال�سادة / ا�سياتك ل�سناعة الن�ساءات املعدنية - �ص ذ م م 

التاريخ : 28 اأغ�سط�ص 2017 ، رقم الرخ�سة : 0562452  
املقر الرئي�سي : �ص ب : 10921 ، قطعة الر�ص رقم : 1059-364   املنطقة ال�سناعية  الأوىل يف القوز ، دبي ، اإ ع م 

هاتف : 8131  338 4 971+  ، موبايل : 8879 564 55 971+ ، فاك�ص : 4641 338 4 971+ 
امل�سنع : قطعة ار�ص رقم 597-247 ، دبي جممع دبي لال�ستثمار - 2 ، دبي ، الإمارات 

�سيغة الإعالن بالن�سر 
درهم )على  بقيمة 44.139  التاأخري  بال�سافة على غرامات  درهم  وق��دره 29.839  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
فيها  القانونية مبا  الج���راءات  كافة  اتخاذ  يتم  �سوف  املذكور  املبلغ  �سداد  ع��دم  تاأخري( ويف حالة  ي��وم  لكل   0.5 ا�سا�ص 

�سداد كافة الر�سوم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6419   

املنذر : ق�سر امللوك للعقارات - �ص م خ 
املنذر اليه : �سهزاد ار�سد �سيخ للخدمات التنظيف 

الدفعة اليجارية مببلغ وقدره  ب�سداد قيمة  اليه ويطالبه  املنذر  املاثل اىل  العديل  الن��ذار  املنذر  يوجه 
ملبلغ 1000  بال�سافة  ال�سداد  لعدم  ترتد  اخ��رى  �سيكات  واي  البنك  املرتد من  ال�سيك  دره��م قيمة   4166
درهم غرامة ارتداد ال�سيك من البنك واي غرامات قد تر�سد بذمته  ح�سب ن�ص العقد املربم او الخالء 
الفوري للماأجور يف حالة عدم �سداد القيمة اليجارية خالل )ثالثون يوما( مع مطالبة املنذر اليه �سداد 
الجرة امل�ستحقة حتى الخالء التام مع اح�سار �سهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه و�سداد ر�سومها وذلك 
خالل املهلة القانونية من تاريخ اعالن النذار املاثل ويف حالة عدم ال�ستجابة اىل �سداد القيمة اليجارية 
خالل الجل املمنوحة �سيقوم املنذر باتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة بالخالء و�سداد الجرة 
كافة  اليه  املنذر  املالية مع حتميل  املطالبة  وكافة  التام  الخ��الء  اج��ره حتى  ي�ستجد من  وما  امل�ستحقة 

الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

  الدعوى رقم 2017/2180  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
اىل املدعى عليه / خالد عبداهلل علي عنرب اآل علي 

نعلمكم بان املدعي / بنك ام القيوين - �ص م ع  
يف الدعوى رقم 2017/2180  الدائرة املدينة اجلزئية الثانية  قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله 
تطالب فيها :  الزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره 107.824.12 درهم )مائة و�سبعة وثمامنائة 
واربعة وع�سرون الفا واثنا ع�سر فل�سا( والفائدة القانونية 12% �سنويا اىل جانب الفائدة التاأخريية 
2% �سنويا باجمايل فائدة 14% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/12/25 وحتى ال�سداد التام 

، والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلفون  انتم   

بتاريخ 2017/9/24 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حتريرا : 2017/9/17. 

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

  الدعوى رقم 2017/4544  الدائرة املدنية اجلزئية الرابعة  
اىل املدعى عليه / خالد احلاج ح�سن �سالح  

نعلمكم بان املدعي /حممد جنم الدين عمر فرج 
يف الدعوى رقم 2017/4544  الدائرة املدينة اجلزئية الرابعة  قد رفعت الدعوى املذكورة 
اعاله تطالب فيها : الزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره  50000 درهم  والفائدة القانونية 
بالر�سوم  والزامه   ، ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/5/2 وحتى متام  تاريخ  9% من 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلفون  انتم 
البتدائية بتاريخ 2017/9/24 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حتريرا : 2017/9/14

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم  2016/347 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : جيوناين �سنكر نارايندا�ص ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر �سريك ماي فري للمن�سوجات - ذ 
 papley kewalram م م ، الكائنة بال�سوق الكبري - بناية امل�سطفاوى - الدور الر�سي - حمل رقم -1 - مقابل
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى  2017/9/27 ال�ساعة  للمجوهرات - انه يف يوم الربعاء املوافق 
ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى  احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
يزيد على  ان  املزايدة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  وامل�سارييف خالل ع�سرة  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان 
الوىل - رقم الر�ص : 580 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي 10 - رقم الوحدة :  409A - امل�ساحة 

: 73.29 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )473.331.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/347 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 

املنفذ �سده : جيوناين �سنكر نارايندا�ص ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر �سريك ماي فري للمن�سوجات - ذ 
 papley kewalram م م ، الكائنة بال�سوق الكبري - بناية امل�سطفاوى - الدور الر�سي - حمل رقم -1 - مقابل
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى  2017/9/27 ال�ساعة  للمجوهرات - انه يف يوم الربعاء املوافق 
ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى  احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
يزيد على  ان  املزايدة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  وامل�سارييف خالل ع�سرة  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان 
الوىل - رقم الر�ص : 580 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي 10 - رقم الوحدة :  409A - امل�ساحة 

: 73.29 مر مربع واملقدرة قيمتها ب��� )473.331.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب   ، الإم����ارات   : اجلن�سية   - حممد  ا�سماعيل  حممود 
لتلميع  م��ي��الن��و  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�سمن 
ال�سيارات - ن�ساط الرخ�سة تلميع وتنظيف ال�سيارات ، واملرخ�ص من دائرة التنمية 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 724980  ال�سادرة بتاريخ 2014/6/9  
يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ اإبراهيم حممد اأحمد اإبراهيم 
النقبي ، اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3347  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- كلداري الكهروميكانيكية - �ص ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سيند هو ديفي فالياثوي نارايانا راجا 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سيخاران 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )155538( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 6136 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4707  عمايل  جزئي 
املدعي/ ان  القامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  باي  اي�سي  املدعي عليه/1-  اىل 

لينيت�سن جاكوب نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/31 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/لينيت�ص جاكوب بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ )47876( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية 
عينا او قيمتها وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت 
املدعي عليها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 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 العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6030  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وارملني بارينو للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �سوكى  املدعي /حممد عتيق ف�سري حممد �سديق  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)48802 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB171504345AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )2000(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم ال���ث���الث���اء امل��������واف��������ق:2017/10/3 ال�����س��اع��ة 08.30 �ص 
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 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4021  عمايل جزئي
امل��دع��ي / ان  ا�سو�سيت�ص جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-راج  اىل 

ابريل رو�سالي�ص كابينا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره��م  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)30399  عمالية 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172397857AE  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق:2017/10/2 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6091  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اك�سز فيجن لالن�ساءات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فينكاتارامان  /ماهاديفان  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)93500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174007289AE  وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/10/5 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5513  عمايل جزئي

/ املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �ستخارة  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان  ا�سرف  حممد  ا�سرف  طاهر  حممد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)48597 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800( 
وحددت    mb171064587ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/10/5 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6137  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الطرق  ان�ساء  للمقاولت  املدعي عليه / 1-مرك�ص  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ساهد حممود عبدالرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)18189.6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    MB174192057AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/9/25 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7373  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرنا�سيونال  ك��ي  ا���ص  1-ج��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /مرت�سى ار�سيوال قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)93620 درهم( وتذكرة عودة او ما يقابلها مبلغ 
 MB17546208AE:وقدره )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
08.30 �ص مبكتب  ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/10/5  ي��وم اخلمي�ص  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8153  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-اج�����ورا منطقة ح���رة ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  اىل 
املدعي /�سوكو ابراهام ابراهام ثاراكان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)61941  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/10/5 ال�ساعة 
08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6944  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ساهيدا ه��ازور للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عثمان علي ا�سغر علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)27106 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE175163204MB:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  وبالر�سوم  درهم   )800(
ال�����س��اع��ة 08.30 �ص  امل������واف������ق:2017/9/27  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8900  عمايل جزئي

املدعي  ان  املدعي عليه / 1-ديزاين لوجن جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  �سمروز خان  �سهيل  /حممد 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  MB176622808AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�ص   08.30 ال�ساعة   2017/9/24 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7269  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ستوديو العواطف ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /الورين تاباجن دميانو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )23143 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175429272AE  وحددت لها 
القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/5 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8355  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م  ال��ت��ج��اري��ة  للو�ساطة  فين�سر�ص  1-ج��ل��وب��ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
قد  ب�سارت  حممد  ب�سارت  /�سائرة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)28889 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:mb176448277ae  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/2
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8493  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ي��دف��اي��ن��د م.د.م.������ص جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  علي  احمد حممد  /نهى  امل��دع��ي  ان 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   55589( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
)3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/10/5 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8534  عمايل جزئي
ال�سيافة جم��ه��ول حمل  وال��ب��ح��ر خل��دم��ات  / 1-ال��ن��ه��ر  امل��دع��ي عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م����ارى ري���ا ���س��واري��ز ف��ي��الن��وي��ف��ا ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   6795( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى 
املوافق  الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE176446355MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ص   08.30 ال�ساعة   2017/9/24
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/335  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-تطوير للحلول التكنولوجية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جاك�سون جو�ص مابراناتوكاران قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12600( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175815495AE  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
بان  علما   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

الدعوى احيلت من الدائرة اجلزئيه اىل الدائرة الكليه .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8187  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيد اب��رار لالعمال الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ج���الل ال��دي��ن ف�سل ال��رح��م��ن ق��د اأقام 
 18123( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175598990AE:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/5 املوافق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5243  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تي يف ماركت للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /روميو جي ار الفاريز ميجاري�ص قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)50000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم 
ال�سكوى:MB173448332AE/2017  وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/10/4 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7964  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فيورى نريو لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م 
اأقام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اميان فاروق حممد دبيزه قد 
 39239( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(  وق��دره )2000  ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م( 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    AE175999424MB:رقم ال�سكوى  يف 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2017/9/25 املوافق  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/4515  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- املري لالنظمة المنية جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/عا�سم 
�سري اف�سل �سودهري �سري اف�سل بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )6000( 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
لال�ستئناف  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6144  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال انرن�سيونال �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ريا�ست علي �سيف اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )22600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174744892AE  وحددت لها 
القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/5 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7869  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الب�سارة ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عبداحلليم عبدالوهاب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )16900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
لها  وحددت    MB175942107AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/5 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8826  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة اجلداف خلدمات ال�سفن جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سعيد اخر امري خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )79309 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وحددت    MB173512426AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/5 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8700  عمايل جزئي
جمهول  فرع   - ذ.م.م  البناء  ملقاولت  النخبة  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح��ن��ان ع��دن��ان م�سطفى ه�سي�ص ق��د 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )134876 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176482911AE:ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2017/10/17 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7569  عمايل جزئي

الغذائية  ب��امل��واد  مت��وي��ن  خل��دم��ات  منها�ص  1-زاه����د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حفيظ اخ���الق ح�سني 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م�ستاق  حممد 
عمالية وقدرها )22666 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت    mb175641752ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
 ch1.A.2:ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة املوافق 2017/9/27  يوم الربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
اخلميس   7   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12115  
Thursday  7   September   2017  -  Issue No   12115

موا�شفات: لئحة الرقابة على الذهب 
واملعادن الثمينة قبل نهاية 2017

•• دبى-وام:

اأعلنت هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص موا�سفات، اأن لئحة الرقابة على 
لنمو  ا�ستجابة  لتعك�ص   2017 نهاية  قبل  �ست�سدر  الثمينة  وامل��ع��ادن  الذهب 
حجم جتارة الذهب يف الإمارات، بن�سبة %13 العام املا�سي، وبقيمة اإجمالية 
244.3 مليار درهم ت�سل قيمة ال�سادرات 75.9 مليار درهم، واإعادة الت�سدير 

26 مليار درهم.
اأبرز  ال��دول��ة، من  اأ���س��واق الذهب وامل��ج��وه��رات والأح��ج��ار الكرمية يف  و تعترب 
الأ�سواق موثوقية يف دقة قراءات املوازين على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.
ومن املتوقع وفقا ل�سعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني مدير عام “موا�سفات”،اأن 
ل�سنة   11 رقم  الحت��ادي  للقانون  التنفيذية  الالئحة  ال��وزراء  يعتمد جمل�ص 
الثمينة  واملعادن  القيمة  ذات  الأحجار  الجت��ار يف  الرقابة على  ب�ساأن   ،2015
الطرفني  ح��ق��وق  ت�سمن  اأن  �ساأنها  م��ن  مهمة  ت�سريعية  اأداة  وه��ي  ودم��غ��ه��ا، 

امل�ستهلك والتاجر معا.
واأ�سار �سعادته الذي ا�ستقبل وفدا من جمموعة جتار الذهب يف دبي،مبقر الهيئة 
اأن املتطلبات اجلديدة التي �سيتم حتديثها على م�سروع الالئحة،ا�ستندت  اإىل 
اإىل �سكاوى من م�ستهلكني ومقرحات من جهات رقابية على م�ستوى كل اإمارة، 
خ�سو�ساً يف ما يتعلق باإتاحة اإمكانية التحقق من املوازين عن طريق امل�ستهلكني 
اأنف�سهم، فيما اأر�سلت الهيئة م�سروع تطوير الالئحة الفنية املتعلقة باملوازين، 
والتي اعتمدها جمل�ص اإدارة موا�سفات اإىل جتار الذهب واملجوهرات بناء على 

طلبهم، لالطالع على اأبرز ما ورد فيها من حتديثات.
دب��ي، حيث متت مناق�سة  الذهب يف  وف��داً من جمموعة جت��ار  �سعادته  والتقى 
متطلبات و�سوابط وجود املوازين يف املحالت وبطاقات البيان على املجوهرات 
واإجراءات حماية امل�ستهلك يف ما يتعلق باملوازين، يف حني اأكد �سعادة مدير عام 
موا�سفات اأن بع�ص اجلهات الرقابية يف الدولة طلبت اأن يكون دمغ الذهب اأو 
تاج يحمل بيانات باللغة العربية اإ�سافة اإىل الإجنليزية، وفواتري البيع كذلك.

واأبدى جتار الذهب واملجوهرات حر�سهم على التعاقد مع املختربات املعتمدة 
من قبل الهيئة يف احل�سول على قائمة مبختربات الفح�ص واملعايرة للموازين 
واملعتمدة من قبل الهيئة، فيما ي�سكل هوؤلء التجار ن�سبة ت�سل اإىل %85 من 

اإجمايل هذه التجارة يف الدولة،اإذ ي�سل عددهم اإىل ما يناهز 700 تاجر .
املقام  يف  يعنيها  ا�سراتيجيتها-  �سوء  يف   - موا�سفات  اأن  املعيني  �سعادة  واأك��د 
نحو  الدولة  يدعم خطط  الدولة مبا  والأنظمة يف  املنتجات  ج��ودة  رفع  الأول 
وثقل  كمركز  الإم���ارات  مكانة  ورف��ع  احلياة،  ج��ودة  وتعزيز  امل�ستدامة،  التنمية 
اقت�سادي مهم على امل�ستوى الإقليمي والعاملي، كما ي�سب يف اإطار رفع تناف�سية 
ون�سر  التقيي�ص  اأن�سطة  جم��ال  يف  الوطنية  ال��ق��درات  ومتكني  وتطوير  الدولة 

الوعي باأهميتها يف م�سلحة امل�ستهلكني والتجار.
وك�سف اأن حجم جتارة الذهب يف الإمارات وفقا لالح�سائيات ، �سهد منوا بن�سبة 
درهم،  مليار   244.3 بلغت  اإجمالية  وبقيمة  املا�سي،  العام   13% اإىل  ت�سل 
واردات  قيمة  بلغت  فيما  �سبقه،  ال��ذي  العام  يف  دره��م  مليار   217 مع  مقارنة 
الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خالل الفرة نف�سها، بينما بلغت قيمة 

ال�سادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة اإعادة الت�سدير 26 مليار درهم.
ولفت �سعادة املعيني اإىل اأن الهيئة تن�سق ب�سكل م�ستمر على امل�ستوى الحتادي 
مع اجلهات الر�سمية املعنية مبراقبة الأ�سواق، ومع التجار واأ�سحاب امل�سلحة، 
اأ���س��واق ال��ذه��ب يف  اأج���ل التحقق م��ن دق��ة وج���ودة امل��وازي��ن امل�ستخدمة يف  م��ن 
خالل  من  القيا�سية،  للموا�سفات  املنتجات  ومطابقة  الدولة  اإم��ارات  خمتلف 

اجلهات الرقابية املعنية، ل�سمان حماية امل�ستهلك والقت�ساد الوطني.
�ساأنها  من  العالقة،  ذات  والقوانني  الت�سريعات  اإ�سدار  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
الأ�سواق  القطاعات القت�سادية يف  اأهم  اأحد  الرقابة على  اأن تزيد من فعالية 
املحلية، واأن حتقق حماية فعلية للم�ستهلكني، م�سرياً اإىل اأن مثل هذه القوانني 
القيا�سية  واملوا�سفات  لالأنظمة  امل�ستمر  التطوير  اإط��ار  يف  تاأتي  والت�سريعات 
مليون  اإىل  ت�سل  املخالفني  بحق  رادع��ة  عقوبات  وج��ود  اإىل  الإماراتية.ولفت 
درهم اإ�سافة اإىل عقوبة احلب�ص، لكل من يزور دمغ م�سغولت املعادن الثمينة 

والأحجار الكرمية، اأو يتعامل يف م�سغولت بدمغات مزورة.
اجلهات  بع�ص  تواجه  التي  املعوقات  اإزال���ة  �سبل  اإىل  كذلك  اجلانبان  وتطرق 
الرقابية خالل عمليات التحقق من دقة موازين حمالت الذهب واملجوهرات 
املعايري  اأب��رز  مع  تن�سجم  التي  الإماراتية،  القيا�سية  للموا�سفات  ومطابقتها 
العاملية يف هذا ال�ساأن، وتويل اأهمية ق�سوى اإىل دقة القيا�سات ونزاهة الإجراءات، 

واللتزام ب�سيا�سة اجلودة للهيئة وفقا للممار�سات الدولية يف هذا املجال.
اإقليميا يف  وقد تقدمت الدولة اإىل املركز الثالث على م�ستوى العامل والأوىل 
الهيئة  تطبقه  ال��ذي  املوازين  رقابة  برنامج  واأن  ل�سيما  الذهب،  جت��ارة  قطاع 
املطابقة  غري  املوازين  ن�سبة  خف�ص  الدولة  يف  الرقابية  اجلهات  مع  بالتعاون 

بنحو %30 خالل الأعوام الثالثة املا�سية.

مياه وكهرباء اأبوظبي تبحث
 التعاون امل�شرتك مع وفد هولندي

•• اأبوظبي-وام: 

اإدارة هيئة مياه  رئي�ص جمل�ص  الأحبابي  �سعادة عبداهلل علي م�سلح  بحث 
وكهرباء اأبوظبي اأدويا خالل لقائه وفدا من اململكة الهولندية �سبل تعزيز 
املبعوث  �سغر�ص  مارنيك�ص  ال��وف��د  �سم  ال��ط��رف��ني.  ب��ني  امل�سرك  ال��ت��ع��اون 
القت�سادي الإقليمي الهولندي ملنطقة اخلليج ومونيك فان اأ�سبريين كبري 

امل�ست�سارين التجاريني والقت�ساديني يف �سفارة اململكة الهولندية .
واأكد الأحبابي اأهمية الزيارة يف تعزيز اأوجه التعاون امل�سرك وا�ستعرا�ص 
جتربة الهيئة باعتبارها منوذجا على امل�ستويني املحلي والإقليمي م�سريا اإىل 
دور الهيئة احليوي يف تاأمني كفاءة وا�ستدامة واأمان اإمداد املاء والكهرباء 
وحت�سني اإدارة الطلب والتعاون امل�سرك بني الهيئات املختلفة يف الإمارات 
والربط اخلليجي امل�سرك مما ي�سهم يف تقليل املخاطر واأمان الإمداد باملاء 
والكهرباء. من جانبه تقدم املبعوث القت�سادي الإقليمي لدى �سفارة اململكة 
الزيارة  ه��ذه  ملثل  الفر�سة  اإتاحة  على  للهيئة  اجلزيل  بال�سكر  الهولندية 
موؤكدا حر�ص بالده على تعزيز �سبل التعاون والتن�سيق امل�سركني بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة واململكة الهولندية وتطلعها لتعزيز فر�ص التعاون 
مع الهيئة. وعلى هام�ص الزيارة ت�سلم �سعادة رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة مياه 
وكهرباء اأبوظبي دعوة ر�سمية من املبعوث القت�سادي القليمي لدى �سفارة 
املياه الدولية خالل الفرة  ا�سبوع  اململكة الهولندية للم�ساركة يف موؤمتر 
من 30 اأكتوبر اإىل 3 نوفمرب املقبلني يف اأم�سردام ، باعتباره من�سة جتمع 
ل�ستك�ساف حقبة  واملجتمع  والأكادمييني  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  قادة 
للعمليات  عاملية  مب��رون��ة  متمثلة  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  م��ن  ج��دي��دة 
وكفاءة اأف�سل للموارد. واأعرب �سعادة عبداهلل الأحبابي عن �سكره وتقديره 

لهذه الدعوة وتطلعه لتعزيز التعاون امل�سرك.

اأحمد بن �شعيد يفتتح معر�شي الفنادق والرتفيه بدبي مب�شاركة 44 دولة
•• دبي-وام: 

اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سعيد 
للطريان  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����ص  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���رئ���ي�������ص الأع�����ل�����ى مل���ج���م���وع���ة ط����ريان 
والرفيه  الفنادق  ..معر�سي  الإم���ارات 
وامل��ق��ام��ني يف موقع  ام�����ص  ب��دب��ي �سباح 
اأحدث  ال�سوء على  م�سرك - لت�سليط 
البتكارات يف جمايل ال�سيافة والرفيه 
م��وّرد حملي   700 اأك��ر من  وي�سمان 

ودويل من 44 دولة .
يف  بدبي  الفنادق  معر�ص  مظلة  وحت��ت 
الثامنة ع�سرة يتم متثيل كل ما  دورت��ه 
ي��ل��زم ل��ب��ن��اء وت��ط��وي��ر و���س��ي��ان��ة الفنادق 
واملطاعم يف املنطقة من الديكورات اإىل 

التقنيات بداخل الغرف.
وتقوم موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بجلب 28 
م�سروًعا �سغرًيا ومتو�سًطا اإىل معر�ص 
جمموعة  ميثل  مبا  العام  ه��ذا  الفنادق 
م���ت���ن���وع���ة م����ن امل���ن���ت���ج���ات واخل����دم����ات 

اجلديدة ل�سوق ال�سرق الأو�سط .
و قال نائب الري�ص التنفيذي للموؤ�س�سة 
���س��ع��ي��د م��ط��ر امل�����ّري ان��ن��ا ن��ف��خ��ر بجلب 
الفنادق  معر�ص  اإىل  اأع�سائها  من   28
بدبي الذي ي�سكل نقطة التقاء ل�سناعة 
من�سة  احلدث  ويوفر  العاملية  ال�سيافة 
هدفنا  لتحقيق  قيمة  وفر�سة  مثالية 
نافذة  توفري  يف  املتمثل  ال�سراتيجي 
ال�سركات  ق�����درات  ل���س��ت��ع��را���ص  ع��امل��ي��ة 
حملياً  والتناف�ص  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
بالتزامن مع النمو الهائل الذي ي�سهده 

قطاع ال�سيافة يف اإمارة دبي.
تاأتي  التي  املرتقبة  املنتجات  ب��ني  وم��ن 
اإىل املعر�ص مع موؤ�س�سة دبي للم�ساريع 
م���رة هذا  لأول  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
جديدة  تقنية  وهي  ريفر،  �سكاي  العام، 
ت��ه��دف اإىل اإ���س��ف��اء ط��ف��رة ع��ل��ى جمال 
بتحويل  وت�سمح  املنطقة،  يف  ال�سيافة 
يوؤدي  م��ا  م��اء؛  اإىل  ال��ه��واء  الرطوبة يف 
املياه  اآلف لر من   10 نحو  اإنتاج  اإىل 

النقية من الهواء الرقيق يومياً.

مع �عتماد ماليزيا نظام مر�قبة �ملنتجات �حلالل باالإمار�ت

حالل اك�شبو دبي يفتح اأبوابه لزيادة واردات الإمارات بقيمة 20 مليار دولر 

مبا�سرة  كنتيجة  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  وت���اأت���ي 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  احل��ك��وم��ة  ل��روؤي��ة 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�ص 
الدولة ورئي�ص جمل�ص الوزراء وحاكم دبي 
اإىل  دب��ي  لتحويل  ع��ن خطته  اأع��ل��ن  عندما 
عام  الإ���س��الم��ي  لالقت�ساد  عاملية  عا�سمة 
مركز  ذلك  بعد  احلكومة  اأن�ساأت   .2013
)دايدك(  الإ�سالمي  القت�ساد  لتنمية  دبي 
دب��ي -  اك�سبو  ي��دع��م معر�ص ح��الل  ال���ذي 
وه��و اأح���د امل��ع��ار���ص ال��ك��ربى ال���ذي ي�سارك 
15 دولة  ���س��رك��ة م���ن   75 اأك����ر م���ن  ف��ي��ه 
وكازاخ�ستان  م��ال��ي��زي��ا  م���ن  اأج��ن��ح��ة  م��ن��ه��ا 
يف  التقديرات  وت�سري  وباك�ستان.  وال�سني 
اأخر تقرير اإىل اأن قيمة ا�ستثمارات اقت�ساد 
تريليون   6.4 اإىل  �ست�سل  العاملي  احل��الل 
بحلول  دره���م(  تريليون   23.48( دولر 
تريليون   3.2 بقيمة  2018، مقارنة  عام 
مكانتها  دب���ي  وت��ع��زز   ،2012 ع���ام  دولر 
بفتح  العاملي  الإ�سالمي  لالقت�ساد  كمركز 
التا�سعة من معر�ص حالل  للدورة  اأبوابها 
التعاون  دول جمل�ص  وت�ستورد  دبي.  اك�سبو 
50 مليار  اخلليجي منتجات حالل بقيمة 
دره����م(  م��ل��ي��ار   1883( اأم���ري���ك���ي  دولر 
اأج��راه فاريللي وميت�سيل  اأخ��ر بحث  ح�سب 
وبذلك،  وال��زراع��ي��ة.  الأغ��ذي��ة  اأخ�سائي   -

تبلغ قيمة الواردات احلالل لدولة الإمارات 
اأي  دره����م(  م��ل��ي��ار   73( دولر  م��ل��ي��ار   20
حوايل 40 يف املائة من واردات دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي من املنتجات احلالل.
ك��م��ا وق��ع��ت دب���ي ف���ود ب�����ارك، وه���ي مبادرة 
ح��ك��وم��ي��ة، م���وؤخ���راً ���س��ف��ق��ة ب��ق��ي��م��ة 1.35 
مليار درهم لإن�ساء احتاد ل�سناعة الأغذية 
بني الإمارات وال�سني الذي �سيدعم مبادرة 
ال�����س��ني ح����زام واح����د ط��ري��ق واح����د بقيمة 
التو�سع  وتدفع  اأمريكي  دولر  تريليون   1
اإىل  احلالل  واخلدمات  للمنتجات  ال�سريع 
اآ���س��ي��ا واأوروب�����ا واأف��ري��ق��ي��ا. وق��د ذك��ر رئي�ص 
اأحمد، مدير اأوراجن للمعار�ص والفعاليات، 
دبي  اك�سبو  ح��الل  ملعر�ص  املنظمة  اجل��ه��ة 
2017: ياأتي حالل اك�سبو دبي �سمن اإطار 
عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  لتعزيز  ج��ه��ودن��ا 
ل��الق��ت�����س��اد احل����الل والإ����س���الم���ي. وميثل 
هذا املعر�ص الذي ي�ستمر ملدة يومني نقطة 
امل�سرين والبائعني واملنتجني  توا�سل بني 
وجتار  وامل�سدرين  وامل�ستوردين  وامل�سنعني 
واخلدمات  للمنتجات  ال��دول��ي��ني  اجل��م��ل��ة 
احل�������الل والإ�����س����الم����ي����ة، وي����ع����زز اأع����م����ال 
املنتجات  توريد  يف  عامليا  الرائدة  ال�سركات 

احلالل يف دبي. 
ومفيدة،  �سحية  احل��الل  الأطعمة  تعترب   

ويف�سل عدد كبري ومتزايد من امل�ستهلكني 
غري امل�سلمني تناول الأطعمة احلالل التي 
الأطعمة  ول��ذا، جت��اوزت  اأك��ر.  اأمنة  تكون 
م��دن مثل  التقليدية يف  الأ���س��واق  احل���الل 

�سنغهاي التي ت�سم 80000 م�سلم .
ومورد  منتج  اأك��رب  ال�سني،  ا�ستثمرت  وق��د 
ل���ل���خ���دم���ات وامل���ن���ت���ج���ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة يف 
ق��وة ومن  املنتجات احل��الل بكل  العامل، يف 
املنتجات  ا�ستثمارات  قيمة  ت�سل  اأن  املتوقع 
دولر  تريليون   1.9 اإىل  بال�سني  احل��الل 
�سنوي  2021، مب��ع��دل من��و  ع���ام  ب��ح��ل��ول 
 2015 ع���ام  امل��ائ��ة ع��ن  9 يف  م��رك��ب يبلغ 
ح�سب الأبحاث. كما اإن الطلب املحلي على 
ويقدر  مرتفع  بال�سني  احل���الل  الأط��ع��م��ة 
 26 م��ن  ت��ق��ري��ب��اً  دولر  م��ل��ي��ار   20 بقيمة 
من  الرغم  وعلى  م�سلم.  م�ستهلك  مليون 
اأن ال�سكان امل�سلمني يف ال�سني ل يتجاوزون 
غرب  �سمال  يف  اأغلبيتهم  تقيم  املائة،  يف   2
ونينغ�سيا  �سينجيانغ  مقاطعات  يف  ال�سني 
يف   70 ت�سكل  والتي  وت�سينغهاي،  وغان�سو 
امل�سلمني يف هذه  ع���دد  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة 
�سناً  اأ�سغر  امل�سلمني  ال�سكان  اإن  املناطق.   
ميثل  حيث  بال�سني  الأع��م��ار  متو�سط  من 
من  اأك��ر  عاماً  ع�سر  التا�سعة  دون  هم  من 
41 يف املائة، وهذه ال�سورة العمرية وزيادة 

•• دبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح��ت ال�����س��ي��دة اأم���ي���ن���ة اأح���م���د حممد، 
الرئي�ص التنفيذي ملركز الإمارات لالعتماد 
دبي  اك�سبو  ح��الل  معر�ص  ر�سمياً  ال��دويل، 
التا�سع 2017 يف حفل اأقيم يف فندق رو�سة 
�سبتمرب   18 املوافق  الإثنني  ي��وم  الب�ستان 
ماليزيا  اع��ت��م��اد  م��ن  ي��وم��ني  ب��ع��د   2017
ر���س��م��ي��ا ل��ن��ظ��ام م��راق��ب��ة امل��ن��ت��ج��ات احلالل 
ل���دول���ة الإم�������ارات واإ�����س����دار ع��الم��ة حالل 
للموا�سفات  الإم����ارات  هيئة  ع��ن  الوطنية 
واملقايي�ص، والذي �سيزيد الواردات ال�سنوية 
لدولة الإمارات من املنتجات احلالل بقيمة 
20 مليار دولر اأمريكي )73 مليار درهم(.  
و���س��ي�����س��ه��ل ه���ذا الع��ت��م��اد جت����ارة منتجات 
قبولها  وي�سمن  الإم����ارات  ب��دول��ة  احل��الل 
تقبل  التي  والأ���س��واق  املاليزية  الأ���س��واق  يف 
ت�سل  التي  املاليزية  ح��الل  اأنظمة  اعتماد 

اإىل 60 �سوقاً يف جميع اأنحاء العامل.
املعيني،  ال����ق����ادر  ع���ب���د  اهلل  ع���ب���د  و�����س����رح 
للموا�سفات  الإم����ارات  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
واملقايي�ص �ستفتح هذه املبادرة التي تقودها 
دولة الإمارات والتي ُتعد الأوىل من نوعها 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وال�����س��رق الأو���س��ط اآفاق 
وتفتح  ب��ال��دول��ة،  املنتجني  اأم���ام  الت�سدير 
باب الت�سدير واإعادة الت�سدير اإىل ع�سرات 
الأ�سواق اجلديدة، وهو ما يدعم ال�سناعات 
الدولية خا�سة يف اأ�سواق �سرق وجنوب �سرق 
اآ�سيا والقارة الأ�سرالية وي�ساهم يف الأمن 

الغذائي بالدولة . 
وتعد دولة الإمارات العربية املتحدة موطنا 
وخُم���ِزن  وم�����س��ن��ع  م�����س��ت��ورد  اآلف  خلم�سة 
اأن ت�سدر  املتوقع  للمنتجات احل��الل، ومن 
واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة 
هذا  ح��الل  م�سادقة   18000 ب��الإم��ارات 

العام، وهي من اأعلى الن�سب يف العامل.
املعر�ص  ه���ذا  ي�����س��ارك يف  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
�سخ�ص   4000 يومني  مل��دة  ي�ستمر  ال��ذي 
منتجات  وب��ائ��ع��ي  م�����س��ري  م��ن  معظمهم 
دول����ة، وي�سارك   40 م��ن  وخ��دم��ات ح���الل 
ف���ى امل��ع��ر���ص اأك����ر م���ن 100 ���س��رك��ة من 
كازاخ�ستان  بينها  م��ن  خمتلفة  دول���ة   15
و�سوي�سرا  وب��اك�����س��ت��ان  وا���س��ب��ان��ي��ا  وم��ال��ي��زي��ا 
والهند واململكة املتحدة وبروناى وتايالند 

وال�سني والوليات املتحدة.

العوامل  ب��ال�����س��ني ه��ي  امل�����س��ل��م��ني  ال�����س��ك��ان 
ا�ستهالك  ل��زي��ادة  الأج��ل  طويلة  الرئي�سية 

الأطعمة احلالل بال�سني .
ال�سركات  ع���دد  زي����ادة يف  ال�����س��ني  وت�����س��ه��د   
العاملة يف جمال الأطعمة احلالل  املحلية 
وكذلك يف خطوط جتارة املنتجات احلالل 
الأطعمة  �سعبية  زي���ادة  اإن  كما  بالتجزئة. 
الطلب من  وزي����ادة  ك��غ��ذاء �سحي  احل���الل 
ال�����س��ك��ان امل�����س��ل��م��ني ه��ي ���س��ر زي����ادة الطلب 
ا�ستجابة  اإن  اأح��م��د  رئ��ي�����ص  وق���ال  ع��ل��ي��ه��ا.  
����س���رك���ات ال��ت�����س��ن��ي��ع ال�����س��ي��ن��ي��ة ل��ه��م كانت 
ت��ق��وم ه���ذه ال�سركات  اي��ج��اب��ي��ة ج���داً ح��ي��ث 
بانتاج وتوزيع املنتجات احلالل بكل حما�ص 
اإنفاق  ق��در  العاملي،  ال�سعيد  وعلى   . وق��وة 
بنحو  وامل�����س��روب��ات  الأغ��ذي��ة  على  امل�سلمني 
 ،2014 ع��ام  اأمريكي  دولر  مليار   1.12
مليار   1.58 اإىل  يرتفع  اأن  املحتمل  وم��ن 
دولر اأمريكي عام 2020. كما مثل انفاق 
 16.7 وامل�سروبات  الأغذية  على  امل�سلمني 

يف املائة من النفاق العاملي عام 2014.
وتنظم �سركة اأوراجن للمعار�ص والفعاليات 
اإك�سبو - وهو معر�ص  ذ.م.م معر�ص حالل 
�سناعة  ت��ط��ور  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ي�سلط  دويل 
اجلوانب  تراعي  التي  واخلدمات  املنتجات 

الأخالقية والقيمية واحلالل وال�سحية.
واأ�سمل  اأك�����رب  دب����ي  اإك�����س��ب��و  ح����الل  وي���ع���د 
فيما  احل��الل  التجارية  لالأعمال  معر�ص 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سركات  ب��ني 
اأمريكي  دولر  تريليون   2.3 تبلغ  بح�سة 
العامل.  م�ستوى  على  احل��الل  �سناعة  من 
وُي��ت��وق��ع ل��ه��ذا احل����دث ال����ذي اج��ت��ذب 13 
ال�����س��اب��ق��ة و���س��ج��ل ح�سور  دول����ة يف دورت�����ه 
3700 زائر جتاري من 40 دولة اأن ي�سهد 
املعامالت  زي��ادة  مع  اأك��رب  جتارية  م�ساركة 
املنتجات  وبائعي  مل�سري  الفعالة  التجارية 

واخلدمات احلالل. 
جداً  ي�سعدنا  اأح��م��د  رئ��ي�����ص  ال�����س��ي��د  ي��ق��ول 
حالل  معر�ص  يف  ال�سني  بجناح  الرحيب 
اإك�سبو الذي يثبت تو�سع اخلدمات واملنتجات 

احلالل لتتجاوز العامل ال�سالمي 
زي��ادة وعي  ال�سيني على  �سي�ساعد اجلناح   
العاملية  احلالل  منتجات  ب�ساأن  امل�ستهلكني 
ومعايريه وفوائد ا�ستهالك منتجات حالل 
�سديقة للبيئة - وهو اجتاه �سريع النت�سار 

يف جميع اأنحاء العامل .

ال�سرق الأو�سط« برعاية من ري�ستونيك 
ودايفر�سي، وهو م�سابقة اأوىل من نوعها 
يف املنطقة وكذلك من�سة عر�ص الأزياء 
اأزياء  اأح��دث الجتاهات يف  التي تعر�ص 
ال�سيافة من خالل امل�سممني البارزين 

يف اأ. روناي.
الريا�سة  قطاع  يهيمن  اأن  املتوقع  ومن 
وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ع��ل��ى اأر�����ص املعر�ص 
كبار  م�����س��ارك��ة  ظ���ل  يف   2017 ل�����دورة 
املنتجات  اأح����دث  ي��ع��ر���س��ون  ال��ع��ار���س��ني 

والبتكارات .
الرفيه  م��ع��ر���ص  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
ب���دب���ي ت��ن��ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ات��ه مب���رك���ز دبي 
التجاري العاملي يف القاعات من 1 اإىل 8 
اأ�سبوع دبي الدويل لل�سيافة  كجزء من 
ومن املتوقع اأن ي�ستقطب هذا احلدث - 
والت�سويق  ال�سياحة  دائرة  تدعمه  الذي 
وتنظمه  لل�سياحة  دب��ي  بدبي  التجاري 
دبي  وم��رك��ز  اإيفنت�ص  ج��ي  اإم  دي  �سركة 
األف   50 م��ن  اأك���ر   - العاملي  ال��ت��ج��اري 

زائر.

للمعر�ص  امل�ساحب  موؤمتر  انطلق  كما 
منتدى   - اخل��ام�����س��ة  دورة  يف  ال��ف��ن��ادق 
ق���ي���ادة ال�����س��ي��اف��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط 
ع�����س��ام كاظم،  م���ن  رئ��ي�����س��ي��ة  ب��ك��ل��م��ة   -
للت�سويق  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
ال�سياحي والتجاري حتت عنوان تطوير 
املنظور  وال�����س��ي��اح��ة:  ال�����س��ي��اف��ة  ���س��وق 

املوؤمتر  ج��ل�����س��ات  اإط����ار  ويف  احل��ك��وم��ي. 
الثالثة  الأي���ام  م��دار  على  ت�ستمر  التي 
لهذا احلدث ي�سارك متحدثون ميثلون 
الرائدة  التجارية  العالمات  من  ا  بع�سً
التي  الفعاليات  ب��ني  وم��ن   . ال��ع��امل،  يف 
احلدث  ه��ذا  خ��الل  تنظيمها  �سيجري 
اأب��ط��ال امل�����س��رف��ني ال��داخ��ل��ي��ني يف  دوري 

الحتادية للجمارك تد�شن جهازا متنقال لفح�ض احلاويات يف جمرك ميناء الفجرية
•• الفجرية-وام: 

ب��ح��ث ال�����س��ي��خ ���س��ال��ح ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ص دائرة 
ال��ف��ج��رية م��ع م��ع��ايل علي  ب��اإم��ارة  ال�سناعة والق��ت�����س��اد 
ب���ن ���س��ب��ي��ح ال��ك��ع��ب��ي م��ف��و���ص اجل���م���ارك رئ��ي�����ص الهيئة 
بني  امل�سرك  التعاون  تعزيز  �سبل  للجمارك  الحت��ادي��ة 
اجلانبني واآليات الدعم الذي ميكن اأن تقدمه الهيئة يف 
املنافذ  لتطوير  الفجرية  وجمارك  الدائرة  خطة  جمال 
مبا  الإم���ارة  يف  اجلمركي  العمل  كفاءة  ورف��ع  اجلمركية 
يف  التو�سعية  والأع��م��ال  التطويرية  اخلطة  مع  يتنا�سب 

ميناء الفجرية.
ال��ل��ق��اء مب�ستوى  خ���الل  ال�����س��رق��ي  ���س��ال��ح  ال�سيخ  واأ����س���اد 
الهيئة وجمارك الفجرية يف �سبيل الرتقاء  التعاون بني 
مب�ستوى العمل اجلمركي يف الإمارة اإىل اأعلى امل�ستويات 

العاملية.
و د�سن معايل املفو�ص علي الكعبي خالل زيارة له اأم�ص 
لفح�ص  املتنقل  التفتي�ص  ج��ه��از  ال��ف��ج��رية  مل��ي��ن��اء  الول 
اإطار  يف  ال�سينية،  الأ���س��ع��ة  ب��ن��ظ��ام  وامل��رك��ب��ات  احل���اوي���ات 
باأحدث  الدولة  يف  اجلمركية  املنافذ  لدعم  الهيئة  خطة 

الأجهزة.
جهاز   15 الفجرية  ج��م��ارك  ت�سليم  ال��زي��ارة  خ��الل  ومت 
دوزميير لقيا�ص اجلرعات الإ�سعاعية يف اجل�سم حلماية 
املفت�سني من املواد الإ�سعاعية خالل عملهم فيما مت تعيني 
للهيئة  تابعني  اإن���اث  و2  ذك��ور   3 جمركيني  مفت�سني   5
للعن�سر  تعزيزاً  الفجرية  ميناء  جمرك  مركز  يف  للعمل 
�سعادة  ال��ت��د���س��ني  امل��ي��ن��اء. ح�سر  اجل��م��رك��ي يف  ال��ب�����س��ري 
الفجرية،  جمارك  ع��ام  مدير  حماد،  �سيف  حممد  را�سد 
و�سعادة اأحمد عبد اهلل بن لحج، املدير التنفيذي لقطاع 
ال�سوؤون اجلمركية بالهيئة واأحمد اخلييلي مدير مكتب 
اإدارة  مدير  البناي  حممد  ومتعب  الهيئة  رئي�ص  معايل 
الرقابة والتفتي�ص اجلمركي بالهيئة، وعدد من املديرين 

واملوظفني واملفت�سني من الهيئة وجمارك الفجرية.
ويعد جهاز التفتي�ص املتنقل لفح�ص احلاويات واملركبات 
ما  اأح��دث  من   Container Mobile X-Ray
على  ال�سينية  الأ�سعة  بنظام  الفح�ص  تقنية  اإليه  و�سلت 
بني  التمييز  على  فائقة  ق��درة  وميتلك  ال��ع��امل  م�ستوى 
ور�سد  ال�سريع  وامل�سح  الع�سوية  وغ��ري  الع�سوية  امل��واد 
اجلديد  النظام  ويتمتع  اإ���س��ع��اع��ي.  ن�ساط  اأو  تفاعل  اأي 

�ساعة  خالل  ومركبة  حاوية   120 فح�ص  على  بالقدرة 
واحدة، وذلك اأثناء حترك املركبات ب�سرعة ت�سل اإىل 17 

كيلومراً.
الفجرية  م��ي��ن��اء  اأن  الكعبي  ع��ل��ي  امل��ف��و���ص  م��ع��ايل  واأك����د 
ال���س��رات��ي��ج��ي ي��ع��د واح����دا م��ن اأه����م امل���راف���ق البحرية 
احليوية يف اإمارة يف الفجرية ودولة الإمارات ويحتل موقعاً 
متميزاً على ال�ساحل ال�سرقي للدولة خارج م�سيق هرمز 
بينال�سرق  املالحية  للتقاء اخلطوط  يعد مركزاً  كما   ..
والغرب، وي�سكل منفذاً لأ�سواق �سبه القارة الهندية و�سرق 
اإىل ميناء الفجرية يعترب الوحيد املتعدد  اأفريقيا، لفتاً 
البنية  وميتلك  للدولة  ال�سرقي  ال�ساحل  الأغرا�سعلى 
التحتّية واملقومات التيتوؤهله للعب دور ا�سراتيجي مهم 

على امل�ستوى املحلي والإقليمي و العاملي.
وخدمات  ت�سهيالت  يوفر  امليناء  اأن  اإىل  معاليه  اأ���س��ار  و 
العامة  وال��ب�����س��ائ��ع  احل���اوي���ات  م��ن��اول��ة  ت�سمل  متكاملة 
ب��امل�����س��اري��ع اجلديدة  وال��ب�����س��ائ��ع اخل��ا���س��ة  وال�����س��ائ��ب��ة، 
والب�سائع املتدحرجة وعمليات مناولة الزيوت م�سرياً اإىل 
اأن هذه املزايا الإيجابية دفعت الهيئة الحتادية للجمارك 
مركز  ق��درات  تعزيز  اإىل  الفجرية  جمارك  مع  بالتعاون 

الفح�ص  اأجهزة  اأح��دث  ت�سغيل  خالل  من  امليناء  جمرك 
والتفتي�ص بهدف تعزيز الرقابة واخت�سار زمن التخلي�ص 
الزيادة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  اجلمركي  امل��رك��ز  يف  اجلمركي 
املطردة يف احلركة الت�سغيلية للميناء. و اأو�سح معاليه اأن 
الفجرية  التفتي�ص يف مركز جمرك ميناء  ق��درات  تعزيز 
واملنافذ اجلمركية بالدولة باأحدث الأجهزة ياأتي يف اإطار 
عمليات التحديث والتطوير املتوا�سلة التي تبذلها الهيئة 
الحتادية للجمارك بهدف زيادة مراقبة احلدود واملنافذ 
مبا  العمليات،  لهذه  امل�ساندة  واملعدات  الأجهزة  وتطوير 
يحقق اأع��ل��ى م��ع��دلت الأم����ن وال���س��ت��ق��رار ل��ل��دول��ة، كما 
التجارة  هيكل  يف  املتزايدة  الفجرية  اإم��ارة  اأهمية  يعك�ص 

اخلارجية للدولة.
و اأ�سار معايل علي الكعبي اإىل اأن الهيئة وبدعم من القيادة 
على  حتر�ص  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  احلكيمة 
املنافذ اجلمركية يف الدولة ورفع م�ستوى  تعزيز قدرات 
كفاءة العنا�سر الب�سرية وال�ستعانة باأحدث التقنيات يف 
العامل بهدف تقليل م�ستوى املخاطر اجلمركية يف وقت 
يف  الأمنية  والتهديدات  ال�ستهداف  معدلت  فيه  تتزايد 

ظل ال�سطرابات التي ت�سود املنطقة والعامل.
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قرب عودة الن�شاط ل�شوق الإ�شدارات 

يدعم الأ�شهم الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

عاد اللون الأخ�سر اإىل اأ�سواق املال الماراتية خالل جل�سة تعامالت ام�ص 
بدعم من اأخبار ايجابية عن قرب عودة الن�ساط ل�سوق ال�سدارات الأولية 
الذي يعد املحفز الأكرب لل�سوق الثانوية وفقا لراأي العديد من خرباء املال 
وارتفع  املكا�سب  من  الأك��رب  الن�سبة  امل��ايل  دب��ي  �سوق  و�سجل  وال�ستثمار. 
ل�سوق  العام  املوؤ�سر  منا  فيما  نقطة   3660 بالغا   0.79% العام  موؤ�سر 

اأبوظبي لالأوراق املالية بن�سبة %0.14 مغلقا عند 4453 نقطة .
و�سهدت اجلل�سة �سعودا قويا ل�سهم اإعمار الذي قفز اإىل 8.93 درهم بالغا 
موعد  حتديد  عن  ال�سركة  اع��الن  بعد  ع��ام  من  اأك��ر  يف  م�ستوياته  اأعلى 
لجتماع اجلمعية العمومية لأجل طرح ن�سبة %30 من �سركة التطوير 
ال��ذي جت��اوزت قيمة  ال�سهم  �سراء  �سجع على  ما  العام  العقاري لالكتتاب 

ال�سفقات املربمة عليه 83 مليون درهم.
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن عودة �سوق الكتتابات �سي�ساهم يف دعم ال�سواق 
ال�سركات  اف�ساح  بدء مو�سم  بانتظار  للمحفزات  تفتقد حاليا  التي  املالية 

. عن بياناتها املالية عن الربع الثالث من العام 2017 
كانت هيئة الأوراق املالية وال�سلع قد اأعلنت عن منحها موافقات لنحو 10 

اكتتابات جديدة �سيتم تنفيذ 5 منها قبل نهاية العام اجلاري .
وعودة اإىل قائمة الأ�سهم التي اأ�سهمت يف دعم مكا�سب الأ�سواق فقد �سملت 
يف دبي �سهم اعمار مولز املرتفع اإىل 2.41 درهم وتبعه �سهم ارابتك اإىل 

2.98 درهم ،كما �سعد �سهم بنك دبي الإ�سالمي اإىل 6.25 درهم .
درهم   17.80 اإىل  مرتفعا  الدعم  ات�سالت  �سهم  ق��اد  اأبوظبي  �سوق  ويف 
بال�سافة اإىل �سهم الدار الذي اأغلق عند 2.29 درهم و�سهم طاقة اإىل 71 
فل�سا . وعلى �سعيد ال�سيولة فقد بلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف ال�سوقني 
نحو 283 مليون درهم وعدد الأ�سهم املتداولة 218 مليون �سهم نفذت 
من خالل 3807 �سفقات. و من اجمايل اأ�سهم 63 �سركة جرى تداولها 
�سركة   18 اأ�سهم  اأ�سعار  انخفا�ص  �سركة مقابل   32 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

وحافظت اأ�سهم 13 �سركة على م�ستوياتها ال�سابقة .

ماليني درهم ت�شرفات العقارات يف دبي   505
•• دبى-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الرا�سي و المالك يف دبي اكر من 
بقيمة  مبايعات   209 ت�سجيل  ام�ص  �سهدت  حيث  دره��م  ماليني   505
406 ماليني درهم، منها 54 مبايعة لالأرا�سى بقيمة 234 مليون درهم 

و 155 مبايعة لل�سقق و الفلل بقيمة 172 مليون درهم.
و جاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 79 مليون درهم فى منطقة اخلليج 
التجارى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم فى منطقة وادي العمردي 

تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة.
و ت�سدرت منطقة اليفره 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 20 
 17 بت�سجيلها   3 اليفره  وتلتها منطقة  درهم  27 مليون  بقيمة  مبايعة 
مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة فى الو�سل بت�سجيلها 5 مبايعات 
الفلل  و  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  اأم��ا  دره��م.  مليون   31 بقيمة 
كاأهم  جمريا  نخلة  مبنطقة  دره��م  ماليني   5 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد 
و  دبي  دره��م فى منطقة مر�سى  5 ماليني  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات 
ت�سدرت  و  اجل���داف.  ف��ى منطقة  دره��م  4 ماليني  بقيمة  مبايعة  اأخ���ريا 
الفلل  و  ال�سقق  املناطق من حيث عدد مبايعات  التجارى  منطقة اخلليج 
مدينة  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   33 بقيمة  مبايعة   36 �سجلت  اإذ 
مر�سى  فى  وثالثة  دره��م  مليون   27 بقيمة  مبايعة  بت�سجيلها35  املطار 
الرهونات  و�سجلت  دره��م.  مليون   38 بقيمة  مبايعة   23 بت�سجيلها  دبي 
77 مليون  بقيمة  اأرا�سى  19 رهن  دره��م منها  99 مليون  قيمة قدرها 
درهم و 22 رهن فلل و�سقق بقيمة 22 مليون درهم، و كان اأهمها مبنطقة 
جممع دبي لال�ستثمار الول بقيمة 34 مليون درهم واأخرى فى منطقة 

ند احلمر بقيمة 12 مليون درهم.

مليار درهم توزيعات نقدية  32.5
 لـ 79 �شركة مدرجة عن العام 2016

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة التوزيعات النقدية واأ�سهم املنحة ل� 79 �سركة مدرجة يف �سوقي 
2016 ح�سب  العام  دره��م عن  مليار   32.5 نحو  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي 

الإح�ساءات ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية.
على  املدرجة  ال�سركات  حمافظة  اط��ار  يف  ال�سخية  التوزيعات  ه��ذه  ج��اءت 
ا�سراتيجها يف منح العوائد للم�ساهمني �سنويا وذلك كجزء من التزامها 
فقد  وتف�سيال  املا�سي.  العام  خ��الل  ربحيتها  منو  توا�سل  وبعد  جتاههم 
وزعت 70 �سركة م�ساهمة عامة اأرباحا نقدية بقيمة 30.64 مليار درهم 
و5  دره��م  مليون   730.5 بقيمة  اأ�سهم منحة  �سركات   4 وزع��ت  يف حني 
�سركات اأرباحا نقدية واأ�سهم منحة بقيمة 1.11 مليار درهم . وكما جرت 
لالأرباح  توزيعا  القطاعات  اأكر  قائمة  البنكي  القطاع  ت�سدر  فقد  العادة 
وبقيمة بلغت 17 مليار درهم ت�سكل ما ن�سبته %54 من اجمايل توزيعات 
ال�سركات،يف حني بلغت ن�سبة توزيعات قطاع الت�سالت %25.8 وبقيمة 
فقد  العقاري  القطاع  �سركات  توزيعات  �سعيد  وعلى   . دره��م  مليار   7.9
بلغت قيمتها 3.52 مليار درهم تالها قطاع �سركات التاأمني بواقع 568 
مليون درهم تقريبا و�سركات قطاع النقل بنحو 561 مليون درهم وقطاع 
409 ماليني درهم وال�ستثمار  533 مليون درهم واخلدمات  ال�سناعة 

389 مليون وال�سلع ال�ستهالكية نحو 189 مليون درهم .
وزعت  ال�سوقني  يف  مدرجا  بنكا   14 اأن  الح�����س��اءات  خ��الل  من  يت�سح  و 
16.56 مليار درهم نقدا ت�سدرها “بنك اأبوظبي اخلليج الأول “ بتوزيعات 
2.36 مليار درهم  اأبوظبي الوطني  4.5 مليار درهم تاله  بنك  قيمتها 
ليبلغ اجمايل توزيعهما 6.86 مليار درهم وذلك قبل امتام عملية الدمج 
بينهما. و و�سلت قيمة توزيعات بنك الم��ارات دبي الوطني 2.22 مليار 
درهم يف حني وزع بنك دبي ال�سالمي 2.219 مليار درهم و بنك اأبوظبي 
التجاري ملياري درهم وم�سرف اأبوظبي ال�سالمي 776.7 مليون درهم 
. و يف قطاع الإت�سالت وزعت �سركة ات�سالت 6.95 مليار درهم عن عام 
2016 يف حني و�سلت قيمة توزيعات �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة 

نحو 952 مليون درهم.

�ألف ز�ئر مرتقب و2،000 جهة عار�سة يف 6 معار�س جتارية متخ�س�سة   50

را�شد بن فهد يفتتح فعاليات اأ�شبوع دبي الدويل لل�شيافة
•• دبي-الفجر:

اف���ت���ت���ح ����س���ب���اح ام���������ص م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
را���س��د اأح��م��د ب��ن ف��ه��د وزي����ر دول����ة، رئي�ص 
للموا�سفات  الإم����ارات  هيئة  اإدارة  جمل�ص 
اأ�سبوع دبي  ، فعاليات  واملقايي�ص موا�سفات 
دبي  الذي ينظمه مركز  لل�سيافة،  ال��دويل 
التجاري العاملي، وي�سم 6 معار�ص جتارية 
متخ�س�سة بينها الدورة الأوىل من معر�ص 
جلف هو�ست، اأول حدث يف املنطقة خمت�ص 
بال�سيافة وخدمات الطعام، وهذا اإىل جانب 
املتخ�س�سة،  امل���اأك���ولت  م��ه��رج��ان  م��ن  ك��ل 
وم���ع���ر����ص ���س��ي��ف��ي��ك�����ص ال�������س���رق الأو�����س����ط، 
ومعر�ص ياميك�ص ال�سرق الأو�سط. وُيعترب 
اأك���رب حدث  ال���دويل لل�سيافة  دب��ي  اأ���س��ب��وع 
لقطاعات الفندقة والأغذية وامل�سروبات يف 
معر�سان  املوقع  وي�ساركه  الأو�سط،  ال�سرق 
الفنادق  معر�ص  هما  متخ�س�سان  اآخ���ران 
ومعر�ص الرفيه، اللذين تنظمهما �سركة 
اأعمال  وت��ت��وا���س��ل   . للفعاليات  ج��ي  اإم  دي 
اأيام  ث��الث��ة  مل��دة  التجارية  الفعاليات  ه��ذه 
حتى ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 20 �سبتمرب يف 
مركز دبي التجاري العاملي. ومن املتوقع اأن 
 80،000 املقام على  الكبري  ي��زور احل��دث 
م���ر م��رب��ع م���ن م�����س��اح��ات ال��ع��ر���ص، نحو 
واملخت�سني  ال��ت��ج��ار  م��ن  زائ����ر   50،000
2،000 �سركة  اأكر من  واملهنيني، وي�سّم 
عار�سة من املنطقة والعامل، بينها عالمات 

جتارية بارزة يف القطاع.

فر�سة �لتعرف على م�سادر �ملنتجات
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، اأع����رب����ت ت��ري��ك�����س��ي لوه 
مركز  يف  للرئي�ص  الأول  النائب  مريماند، 

بتف�سل  �سرورها  العاملي، عن  التجاري  دبي 
فهد  بن  اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  اليوم 
لل�سيافة،  ال�����دويل  دب����ي  اأ����س���ب���وع  ب��اف��ت��ت��اح 
اأف�سل ما  اإىل املنطقة  احلدث الذي يجلب 
 ، وامل�سروبات  والأغ��ذي��ة  ال�سيافة  ع��امل  يف 
النمو  تعك�ص  احل��دث  هذا  اإقامة  اإن  قائلة: 
 ، املنطقة  اأن��ح��اء  يف  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  ال�سريع 
واأ�سافت: ي�سكل احلدث من�سة تتيح فر�ص 
وممار�سة  املنتجات،  م�سادر  على  التعرف 
اإب�������رام �سفقات  م���ن  ال���ت���ج���اري���ة  الأع����م����ال 
معار�ص  �ستة  ع��رب  املعنيني،  ب��ني  وت��وا���س��ل 
جتارية م�سركة يف مرحلة مهمة مير بها 
القطاع . وت�سم فئات الزوار يف اأ�سبوع دبي 
من  بدعم  ُينّظم  ال��ذي  لل�سيافة،  ال���دويل 
بدبي،  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة 
وا�سعة  جمموعة  م��ن  تنفيذيني  م�سرين 
م���ن ال�����س��رك��ات يف ال�����س��رق الأو�����س����ط، مثل 
جمموعة ال�سري، وماجد الفطيم للتجزئة، 
دبي  و���س��وق  ل��الأغ��ذي��ة،  ويتابيك�ص  و���س��رك��ة 
وجمموعة  ال�����س��اي��ع،  وجم��م��وع��ة  احل������رة، 
ومنتجع  دبي،  حياة  جراند  وفندق  جمريا، 
احلبتور جراند، وفنادق فريمونت، وفنادق 
و كو�ستا كويف وغريها   ، باي وي�سنت  دبليو 

الكثري.
املتخ�س�سة  الأغ����ذي����ة  م��ع��ار���ص  وان��ت��ق��ل��ت 
املتخ�س�سة  امل���اأك���ولت  م��ه��رج��ان  ال��ث��الث��ة؛ 
وياميك�ص  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  و���س��ي��ف��ي��ك�����ص 

ال�����س��رق الأو����س���ط، ل��ت��ق��ام ه���ذا ال��ع��ام حتت 
ويف  لل�سيافة.  ال���دويل  دب��ي  اأ���س��ب��وع  مظلة 
ه���ذا ال�����س��ي��اق، اأع����رب ع�����س��ام ك��اظ��م، املدير 
ال�سياحي  للت�سويق  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
والتجاري، عن فخره بافتتاح الدورة الأوىل 
كحدث  لل�سيافة،  ال��دويل  دب��ي  اأ�سبوع  من 
يدعم منو قطاع ال�سيافة وخدمات الطعام 
يف جميع اأنحاء املنطقة، وقال: ت�ستهر دبي 
ب���ازده���ار ق��ط��اع ال�����س��ي��اف��ة ال���ذي ُي��ع��د اأحد 
املحركات الرئي�سية الدافعة لعجالت قطاع 
ال�سياحة، ما يجعلها ت�ستقطب ال�ستثمارات 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، وم���ن ���س��اأن هذا 
املتخ�س�سني يف جميع  يجمع  الذي  امللتقى 
والأغ��ذي��ة، تعزيز مكانة  ال�سيافة  جم��الت 
التجارية  ولالأعمال  لل�سيافة  كمركز  دبي 

الدولية .

�لدورة �الأوىل جللف هو�ست 2017
مينح معر�ص جلف هو�ست 2017 يف دورته 
الفتتاحية الزوار فر�سة الو�سول اإىل كل ما 
يخ�ص قطاع ال�سيافة من جتهيزات ومعدات 
واخللفية  الأم��ام��ي��ة  الت�سغيلية  للعمليات 
)الكاونرات(.  اخلدمة  واجهات  وعمليات 
يف  رئي�سية  اه��ت��م��ام  ب����وؤرة  الب��ت��ك��ار  وي�سكل 
الذي  البتكار  ركن  يج�سدها  هو�ست  جلف 
تعمل  التي  التقنية  احللول  اأح��دث  يعر�ص 
ال��ت��ج��اري��ة. كذلك  امل��ط��اب��خ  اأداء  رف���ع  ع��ل��ى 

املطاعم  تطوير  موؤمتر  املعر�ص  ي�ست�سيف 
ب��ت��ع��اون ودع����م م��ن امل��رك��ز ال����دويل لفنون 
ال�����س��رق الأو�سط  ال��ط��ه��ي ب��دب��ي، وم��ن��ت��دى 
ُت��ع��ق��د ج��ل�����س��ات تدريبية  ل��الأغ��ذي��ة، ح��ي��ث 
وتعليمية للطهاة واأ�سحاب املطاعم يقدمها 
خرباء خالل احلدث، لتطرح اأفكاراً عملية 
اأمام  وروؤًى متعمقة ب�ساأن التحديات املاثلة 
القطاع، والبتكارات التي ُتعني على حتقيق 
ظروف  ظل  يف  واملقاهي  للمطاعم  النجاح 

ال�سوق التناف�سية.
التنفيذي  امل���دي���ر  م��وري�����ص،  دي��ف��ي��د  وق����ال 
الإقليمي ملجموعة علي، يف ال�سرق الأو�سط، 
يتيحها  التي  الوا�سعة  الفر�ص  على  تعليقاً 
جلف هو�ست 2017: اإن هذا املعر�ص حدث 
رئي�سي ي�ساعدنا على تو�سيع ح�سورنا على 
ومينحنا   ، والعاملية  الإقليمية  ال�ساحتني 
وا�سعة  جم��م��وع��ة  ل��ع��ر���ص  م��ث��ال��ي��ة  من�سة 
املبتكرة،  التجارية  العالمات  منتجات  من 
الفنادق  مل���ع���دات  م������وّردة  ���س��رك��ة  ب��و���س��ف��ن��ا 
ت��ع��ر���ص �سركة  . م���ن ج��ان��ب��ه��ا،  وامل���ط���اع���م 
�سرياميك راأ�ص اخليمة اأجود اأنواع املنتجات 
اخلزفية، وفقاً ملديرة املبيعات والت�سويق يف 
الريادة  اأّك��دت  التي  �سيتي،  فينايا  ال�سركة، 
جمال  يف  ال�سركة  بها  حتظى  التي  العاملية 
اأدوات املائدة اخلزفية ، كونها تتمتع ب�سبكة 
توزيع �سخمة ورا�سخة يف 135 دولة حول 
ال���ع���امل، وق���ال���ت: ن�����س��ع��ى ج��اه��دي��ن لتكون 

ل  املف�سّ اخليار  املائدة  اأدوات  من  منتجاتنا 
ال��ع��امل، وم���ا م��ن طريقة  اأن��ح��اء  يف جميع 
معر�ص  مثل  ح��دث  يف  امل�ساركة  من  اأف�سل 
ج��ل��ف ه��و���س��ت ل��ت��ع��زي��ز ح�����س��ورن��ا يف �سوق 
مع  مبا�سر  ات�سال  على  ولنكون  ال�سيافة، 

امل�سرين العامليني .

مهرجان �ملاأكوالت �ملتخ�س�سة
ي�سهده  ال�����ذي  امل��ت��وا���س��ل  ال��ت��و���ّس��ع  مي���ّث���ل 
عامه  يف  املتخ�س�سة  امل���اأك���ولت  م��ه��رج��ان 
على  املنطقة  يف  املتنامي  الإق��ب��ال  ال��ث��ام��ن، 
امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال���ف���اخ���رة، والأغ���ذي���ة 
بطريقة  املُ��ع��ّدة  وتلك  والع�سوية،  احل��الل 
عار�سني  احل��دث  ه��ذا  وي�ستقطب  حرفية. 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ف��ي��م��ا ���س��ه��دت م�ساركة  م��ن 
منواً  العام  هذا  فيه  الفرن�سيني  العار�سني 
املا�سي.  العام  ب��دورة  30 باملئة مقارنة  بلغ 
امل�سرين  اأم�������ام  ف���ر����س���ة  احل������دث  وي���ت���ي���ح 
املنتجات  م����ن   2،800 اإىل  ل���ل���و����س���ول 
منها  كثري  املتخ�س�سة،  الغذائية  واملكونات 

ُيعر�ص يف املنطقة للمرة الأوىل.
م�سرح  عرو�ص  التجاري  احل��دث  ويت�سمن 
اأف�سل  ي��ق��ّدم��ه��ا ع����دد م���ن  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ف 
ال���ط���ه���اة م����ن دب�����ي وال�����ع�����امل مم����ن يحوز 
�ستة  يف  وذل����ك   ، م��ي�����س��الن  جن���وم  بع�سهم 
اأ�ساليب  اأف�سل  عرو�ص يومية ت�ستمل على 
البحرية،  وامل��اأك��ولت  الراقي،  الطعام  طهو 
والأطعمة  الفاخرة،  والأج��ب��ان  والع�سوية، 
م�سرح  يقّدم  كذلك  الغلوتني.  اخلالية من 
ال�سيف عرو�ساً يف اأ�ساليب حت�سري البيتزا 
امل��ت��خ�����س�����س��ة، واإع������داد ال��ق��ه��وة ع��ل��ى اأي���دي 
لختيار  الطهو  يف  وم�سابقات  املخت�سني، 

اأف�سل الطهاة يف دبي.

 اأبوظبي العاملي يختار 11 م�شاركًا يف حتدي ابتكار التكنولوجيا املالية 

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي ي�شت�شيف مناق�شات حول تعزيز دور التكنولوجيا املالية يف املجتمع 
الإ�سالمي: منذ اإطالق جوائز تكرمي الإبداع 
والبتكار يف جمال ا�ستلهام القيم الأخالقية 
يف القطاع املايل وامل�سريف‘ قبل اأربع �سنوات، 
التي  امللهمة  امل�ساريع  مئات  مل�سنا من خالل 
دعمناها عرب هذه اجلوائز، الدور الإيجابي 
املتزايد الذي باتت تلعبه التكنولوجيا املالية 
اإ�سالمي، فاإن  يف املجتمع. وب�سفتنا م�سرفاً 
مبادئ ال�سراكة وم�ساركة املخاطر والعوائد 
عليها،  نرتكز  التي  قيمنا  �سميم  يف  تعترب 
روؤيتنا  اأن هناك من ي�ساطرنا  وندرك جيداً 
ذلك  يف  مب��ا  مكوناته،  مبختلف  ال��ق��ط��اع  يف 
والإ�سالمية،  التقليدية  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
التكنولوجيا  و�سركات  العريقة،  وامل�سارف 
امل���ال���ي���ة ال��ن��ا���س��ئ��ة. وق����د ���س��ع��ي��ن��ا م���ن خالل 
احلوارات والنقا�سات التي دارت بيننا خالل 
�سبيل  يف  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  الج���ت���م���اع 
املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب�����س��ن��اع��ة  ال��ن��ه��و���ص 

كمحفز للتغيري الإيجابي يف املجتمع .
من جانبه، قال �سعادة عبداهلل العور، املدير 
القت�ساد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
توا�سل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة:  كلمته  يف  الإ���س��الم��ي، 
تنويع  يف  م�ساهمتها  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 
اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة وزي����ادة اإم��ك��ان��ي��ة و�سولها 
ل�سريحة اأو�سع من اجلمهور. ونرى باأن هذه 
للموؤ�س�سات  متكني  اأداة  متثل  التكنولوجيا 
املالية من خالل دورها يف زيادة عدد العمالء 
جديدة،  اأ�سواق  لدخول  اأمامها  الباب  وفتح 
وتكاليف  اخل��دم��ات  ر���س��وم  م��ع خف�ص  حتى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�سالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����س��رف  ا���س��ت�����س��اف 
الإ�سالمية  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات  جم��م��وع��ة 
امل�سريف  القطاع  خ��رباء  نخبة من  ال��رائ��دة، 
يف مناق�سات طاولة م�ستديرة ملناق�سة تزايد 
لتعزيز  كو�سيلة  املالية  التكنولوجيا  اأهمية 
املناق�سات  ج��اءت  امل��ايل.  والتمكني  الندماج 
اأح��د منظمي جوائز  امل�سرف  ك��ون  اإط���ار  يف 
ا�ستلهام  جم��ال  يف  والبتكار  الإب���داع  تكرمي 
وامل�سريف  املايل  القطاع  الأخالقية يف  القيم 
، امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��ك��رمي الأف����راد 
اأثر  حتقيق  اإىل  ي�سعون  مم��ن  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اإيجابي يف املجتمع من خالل املبادرات املالية 
واملعايري  امل��ب��ادئ  اأرق���ى  تطبق  التي  املبتكرة 

الأخالقية. 
دبي  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  املناق�سات  اأق��ي��م��ت 
وتوم�سون  الإ���س��الم��ي  الق��ت�����س��اد  ل��ت��ط��وي��ر 
ق��ّي��م��اً للحوار  روي������رز، ح��ي��ث وف����ر م���ن���رباً 
الذي  ال��دور  منها  رئي�سية  مو�سوعات  حول 
املالية كم�سدر  التكنولوجيا  تلعبه  اأن  ميكن 
اأ�س�ص  اإر����س���اء  واأه��م��ي��ة  الإي��ج��اب��ي،  للتغيري 
متينة لدعم منوها وتطورها، والدور الذي 
دفع  الإ�سالمية يف  امل�سارف  تلعبه  اأن  ميكن 

عجلة تطور هذا القطاع الواعد. 
بوهارون،  خمي�ص  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
رئي�ص  ون��ائ��ب  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  الرئي�ص 
اأبوظبي  م�������س���رف  ل�����دى  الإدارة  جم��ل�����ص 

الإدارة. ومع ذلك، فاإن ت�سخري التكنولوجيا 
املالية يف �سبيل تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة 
يتطلب حت�سني  امل��ط��اف،  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ت��ق��دم 
واإمكانية  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  و���س��ه��ول��ة  ك��ف��اءت��ه��ا 
التفاعل منها، مما �سيعزز دورها يف الرتقاء 
التنمية  م�سرية  ودع��م  النا�ص  حياة  ب��ج��ودة 

والق�ساء على البطالة والفقر .
نقا�ص  جل�سات  ث��الث  عقد  الجتماع  و�سهد 
القطاع  ا�ستعداد  كيفية  ح��ول  الآراء  لتبادل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املالية  ن��ط��اق  امل����ايل لت�����س��اع 
الأوىل،  اجل��ل�����س��ة  ون���اق�������س���ت  امل���ن���ط���ق���ة.  يف 
�سركة  رئ��ي�����ص  لي�سيا-  دي��ف��ي��د  اأداره�����ا  ال��ت��ي 

رولن��د بريغر، ال��دور ال��ذي ميكن اأن تلعبه 
التكنولوجيا املالية يف تعزيز كفاءة اخلدمات 
امل�سرفية التقليدية و�سهولة الو�سول اإليها. 
�سارك يف اجلل�سة كٌل من دارين تايلور، كبري 
امل�سممني يف م�سرف بنك كلرييل الرقمي؛ 
ومهدي كيالين، رئي�ص جمموعة اخلدمات 
اأبوظبي  م�����س��رف  يف  ل��الأع��م��ال  امل�����س��رف��ي��ة 
الإ�سالمي؛ وعمر حميد، كبري امل�سممني يف 

�سركة لون�ص غود .
اأداره��ا هيثم  التي  الثانية،  وتناولت اجلل�سة 
املعايرجي، الرئي�ص العاملي لقطاع التعامالت 
الإ�سالمي،  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  يف  امل�سرفية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخ��ت��ار ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز املايل 
ال����دويل يف اأب��وظ��ب��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة 
 ، ج��ي  اإم  ب��ي  ك��ي  العاملية  املهنية  اخل��دم��ات 
11 م�ساركاً من اأ�سل 166 طلب م�ساركة 
اأبوظبي  فينتك  اب��ت��ك��ار  حت���دي  فعالية  يف 
للتكنولوجيا املالية، التي ي�ست�سيفها ال�سوق 
يف اإطار فعاليات قمة اأبوظبي للتكنولوجيا 
الأول من  احل��دث   ، اأبوظبي  فينتك  املالية 
املقرر  املنطقة  املالية يف  للتكنولوجيا  نوعه 
القادم،  اأك��ت��وب��ر  و23   22 ي��وم��ي  ان��ع��ق��اده 
ال��ت��ح��دي يف برنامٍج  امل�����س��ارك��ون  ب���داأ  ح��ي��ث 
�سبتمرب   17 ي���وم  ان��ط��ل��ق  مكثف  ت��دري��ب��ٍي 
تطوير  م��ن  لتمكينهم  اأ�سابيع  خم�ص  مل��دة 
للقطاع  تكنولوجية مبتكرة  وتقدمي حلول 

املايل يف املنطقة.
ح��ي��ث اأت���ت ال�����س��رك��ات ال 11 امل��خ��ت��ارة من 
من  �سركات  اأرب��ع��ة  ب��واق��ع  خمتلفة  مناطق 
و�سركة  ال��ه��ن��د،  م��ن  و�سركتني  �سنغافورة، 
م��ن ك��ل م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ، وال�����س��ني، وكندا، 
واململكة املتحدة، ودولة الإمارات، تتخ�س�ص 
مبتكرة،  م��ال��ي��ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  جميعها 
وت�سعى لتطوير وطرح منتجات قادرة على 
معاجلة جمموعة من التحديات والق�سايا 
تقدمي  يف  التكنولوجي  بالبتكار  املت�سلة 

اخلدمات املالية.
ويقوم امل�ساركون خالل الربنامج التدريبي 
املكثف لفعالية حتدي ابتكار فينتك اأبوظبي 
بتطوير حلولهم املبتكرة للتكنولوجيا املالية 
ملعاجلة حتديات حمددة �سمن �ستة جمالت 
املالية وال�ستثمارية،  الإدارة  رئي�سة ت�سمل، 
امل��ال��ي��ة، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا تنظيم  وال�����س��م��ول��ي��ة 

التجاري،  وال��ت��م��وي��ل  امل���ال���ي���ة،  اخل���دم���ات 
املال  راأ����ص  واأ���س��واق  ال��ت��اأم��ني،  وتكنولوجيا 
اخلا�ص، حيث تتطلب بع�ص هذه املجالت 
عمليات  لإدارة  متخ�س�سة  اأدوات  تطوير 
التعريف  وح���ل���ول  ال�����س��خ�����س��ي،  ال��ت��م��وي��ل 
بال�سخ�سية املالية للمتعاملني، واملجتمعات 
اخلدمات  وت��ق��دمي  لال�ستثمار،  التفاعلية 
باخلدمات  م�سمولني  الغري  للفئات  املالية 

امل�سرفية. 
كافة  ال���ت���ح���دي  امل�������س���ارك���ون يف  و���س��ي��ت��ل��ق��ى 
انعقاد  والر�ساد طيلة فرة  الدعم  جوانب 
متخ�س�ص  فريق  م��ن  التدريبي  الربنامج 
ي�سم 14 �سخ�سية قيادية وخبرية يف قطاع 
ب�سكل  �سيتعرفون  كما  املالية،  التكنولوجيا 
ل على املوا�سيع املت�سلة بكيفية تاأ�سي�ص  مف�سّ

وجمالت  التنظيمية،  واملتطلبات  الأعمال، 
املتاحة  والفر�ص  ال�سراكات،  وبناء  التمويل 
اخلدمات  ق���ط���اع  يف  وال���ت���و����س���ع  ل���ل���دخ���ول 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأ���س��واق  يف  املالية 
واأفريقيا وجنوب اآ�سيا، وامل�ساركة يف املخترب 
التنظيمي للتكنولوجيا املالية التابع ل�سوق 
بعد  امل�����س��ارك��ون  و�سيقوم  ال��ع��امل��ي.  اأب��وظ��ب��ي 
ا�ستكمال الربنامج بعر�ص حلولهم املطورة 
البتكارات  ا���س��ت��ع��ر���ص  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ة  �سمن 
القادم،  اأكتوبر   22 يوم  املقررة  التجريبية 
دعوتهما  لتتم  فائزين  اختيار  يتم  اأن  على 
فعالية  املبتكرة �سمن  ل�ستعرا�ص حلولهم 
املالية  للتكنولوجيا  العاملية  هاك�سيلريتور 
16 نوفمرب  التي ت�ست�سيفها �سنغافورة يف 

القادم. 

املختارة  ال�سركات  قائمة  ت�سمل  وتف�سياًل، 
للم�ساركة يف فعالية حتدي البتكار كاًل من 
الإمارات،  دولة  نوبريدج فينتك من  �سركة 
الإدارة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  تتخ�س�ص  وال��ت��ي 
ل��ل��ب��ن��وك اخلا�سة  ل���ل���روات  الإل��ك��رون��ي��ة 
دولة  والأ���س��ول يف  ال��روات  اإدارة  و�سركات 
الرئي�ص  م��ن��ت��ج��ه��ا  ي��ع��د  ح��ي��ث  الإم���������ارات، 
موؤمتت  ال����ك����روين  حم����رك   ، ف��ان��د���س��وب 
عمليات  ا���س��ت��خ��دام  ع���رب  ال������روات  لإدارة 
للمتعاملني  ال�ست�سارات  لتقدمي  متعددة 
واجلديدة  احل��ال��ي��ة  ث��روات��ه��م  اإدارة  ح���ول 
وفقاً خلوارزمية مبتكرة تعتمد على حتليل 

الجتاهات واملخاطر. 
التي  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة،  فينتك  األ��ف��ا  و���س��رك��ة 
تقدم من�سة متكاملة لإدارة نظام البائعني 

التطبيقات  برجمة  واج��ه��ة  ا�ستخدام  ع��رب 
للبنوك،  لتتيح  ب�سيطة،  ا�ستخدام  وواجهة 
وب��واب��ات ال��دف��ع امل���ايل، واأ���س��ح��اب امل�ساريع 
وحتليل  ل���ل���دف���ع  م���ب���ت���ك���رة  ح����ل����ول  ع������دة 
اململكة  م��ن  اإيفرليدجر  و�سركة  املخاطر. 
على  قائمة  تقنيات  ت��ط��ور  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
ت�سني  البلوك  الرقمية  التعامالت  من�سات 
املالية  ال���دف���ات���ر  ح���ل���ول حت���وي���ل  ل��ت��ق��دمي 
واآمنة،  �سريعة  اإلكرونية  لعملية  الورقية 
�سهولة  يتيح  م�سرك  نهج  ا�ستخدام  ع��رب 
وتبادل  الوثائق  وتخزين  ال�سجالت،  اإدارة 
احتياجات خمتلف  البيانات وموائمتها مع 
القطاعات مبا يخفف من املخاطر وعمليات 
املالية  املزايا  من  العديد  ويوفر  الحتيال، 

والتاأمينية لل�سركات.

يواجهها  ال���ت���ي  الأع�����م�����ال  خم���اط���ر  اأب�������رز 
احلكومية  وامل��ب��ادرات  احل��ال��ي��ون،  الالعبون 
الرامية اإىل تعزيز منو وتطور التكنولوجيا 
القطاع  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  باعتبارها  املالية 
قائمة  وت�سمنت  ع���ام.  ب��وج��ه  التكنولوجي 
امل�ساركني يف نقا�سات اجلل�سة كاًل من رجاء 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  املزروعي، 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  هايف يف مركز  فينتك  ل� 
اأوب��ري��ن، م��دي��ر ع��ام برنامج م�سرعة  ت��ود  ؛ 
دبي للمدن الذكية- �ستارت اأب بوت كامب ؛ 
اإىل جانب واي لوم ك��ووك، املدير التنفيذي 

لأ�سواق راأ�ص املال يف �سوق اأبوظبي العاملي.
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العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1006 تنفيذ مدين  
عبداهلل  ام��ني  ب��ن  عبدالرحيم  ب��ن  حممد  ����س���ده/1-   املنفذ  اىل 
الداغ�ستاين  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ر�سوان 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ������ص.ذ.م.م   ال��ع��ام��ة  للتجارة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )61915( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/951 تنفيذ مدين  
����ص.ذ.م.م  جمهول  وال�سفر  لل�سياحة  ���س��ده/1- ج�ست  املنفذ  اىل 
التنفيذ/حممد ا�سف جاويد حممد  حمل القامة مبا ان طالب 
يعقوب  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11861( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2461 تنفيذ جتاري
اوج للمقاولت ملالكها حممد عبداهلل حممد �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  ذ.م.م  تينا  ك��رم  مطعم 
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )264395( وق��دره 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3427  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����ص.ذ.م.م  الفنية   للخدمات  فريندز  ت��و  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد عريف كل حممد قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8341( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )823( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/222 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- جلوبال براميك�ص للتجارة العامة

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  عناب  علي  �سيد  �سده:1-  املطعون  باعالن 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/126  ا�شكاالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:593/2016 تنفيذ عقاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:�سركة باي �سنرال ديفيلومنت�ص ليمتد

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 �سركة �سيليكت بروبرتي ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2017/10/1 ال�����س��اع��ة:11:00 �ص 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2017/207  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �سده / 1-ن���ادر خ��ان غ��ولب خ��ان جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املتنازع / فرهاد مقامزاده ب�سفته املدير امل�سئول ل�سركة ذو القرنني للتجارة 
عليك  اأق��ام  قد  امل��رزوق��ي   حممود  علي  حممود  وميثله:حممد  ذ.م.م  العامة 
عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
2017/9/19   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات  الودية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2082  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نو�ساد بابو كيزهاكى توتودى جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي/ طارق ندمي كرامت ح�سني  قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة %9 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ص املوافق  2017/9/28   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/830  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- رونالد ريت�سارد جون ريت�سارد جون 2- مهرزاد 
حم��م��دي 3- �سرييل ك��ارول��ني ك���الرك  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  ت��ادر���ص  قد  ابراهيم  ف��ادي مم��دوح   / امل�ستاأنف 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/865 مدين جزئي بتاريخ:2017/6/13     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/22 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2200  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ����ص.م.ح  جمهول حمل  لل�سناعات  رالكو  املدعي عليه / 1-   اىل 
ا�سماعيل حممد عبداهلل  ���ص.ذ.م.م وميثله : علي  املدعي/ زينات مل�ستقات النفط 
الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وق��دره )83.700 دره��م(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   املوافق  2017/9/24   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2343  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  نيك مونتانا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سالح 
احمد خليل عبدالنبي وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )100000 درهم(  والفائدة 
وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامه  التام مع  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
واتعاب املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/9/19   ال�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2638  جتاري جزئي
ان  انا�سامى جمهول حمل القامة مبا  انا�سامى  املدعي عليه / 1-  �سوري�ص  اىل 
احمد  حممد  عبداهلل  من�سور   : وميثله  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/ 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  الزرعوين   قد 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )338.313.02 درهم(  بال�سافة للق�ساء للمدعي 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  قانونية  بفائدة 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/9/24   
ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2985  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اأ�سيانا للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك  املدعي/ الم��ارات ريبار املحدودة وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد 
مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
واتعاب  وامل�ساريف  ال��ر���س��وم  عليهما  امل��دع��ي  ت�سمني  دره���م(    212.878.85( وق���دره 
ال�سداد  وحتى  يف:2016/11/17  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 والفائدة  املحاماة 
التام . وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/9/24  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/206  جتاري  جزئي 
حمل  جمهول  �سوياهالل  موهنال  كهاندرالل  كري�سنا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/4/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
بان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  م.م.ح  امبك�ص  ل�سالح/تارا  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
يوؤدي للمدعي مبلغ )300.000( درهم وفائدة عن التاخري بن�سبة 9% اعتبارا 
اتعاب  دره��م  وال��ف  امل�ساريف  والزمته  التام  ال�سداد  وحتى  م����ن:2016/5/20 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�ستئناف  ق��اب��ال  احل�����س��وري  . حكما مبثابة  امل��ح��ام��اة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/755  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- النجم الذهبي العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/املدينة للتغليف �ص.ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم 
يف   2017/6/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اجل��رم��ن 
عليها  املدعي  بالزام  ���ص.ذ.م.م  للتغليف  ل�سالح/املدينة  اعاله  املذكورة  الدعوى 
بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )28070( درهم وفائدة 9% من تاريخ:2016/10/12 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1583  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سيخ غالم كوثر حممد افتاب الدين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سركة باحل�سا خلدمات العمالة ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/7/5 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ذ.م.م  العمالة  خلدمات  باحل�سا  ل�سالح/�سركة  اع��اله 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  وثالثني  )مائة  مبلغ  للمدعية 
يوؤدي  بان  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2017/4/26  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
للمدعية مبلغ خم�سة الف درهم تعوي�سا عن ال�سرار املادية التي حلقت بها والزمته 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3677  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الربكة الطيبة لتجارة املالب�ص اجلاهزة ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/22 يف 
بالزام  نيدوفايل  نيدوفايل  الدين  حمي  ل�سالح/نو�ساد  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )19.667( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
والزمتها  اخر  �ساحب عمل  لدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  مقابلها  او 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 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 العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2509  تنفيذ عمايل 

����ص.ذ.م.م جمهول  فر�ست جلف لي��ن لالن�ساءات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالعال  ال�سيد  ع��ادل  التنفيذ/حممود  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  حممد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20813( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1658( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1889  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ���ص.ذ.م.م  العامة  لل�سيانة  البابلية  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ابو طاهر حممد ا�ساك قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12945(
مبلغ )1107( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2979  تنفيذ عمايل 

�����ص.ذ.م.م  �سرفي�ص  ف�سيلتيي�ص  برفي�سيونال  ذا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداخلالق حولدر �سراج 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  احل��ولدر قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8907( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )845( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3405  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  املكية  ال�سماء  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   التنفيذ/ا�سرار حيدر غالم حيدر قد  حمل القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8723( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )839( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3104  تنفيذ عمايل 

����ص.ذ.م.م  الفنية  واخل��دم��ات  للتنظيف  رون��ال��دو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امييليتا اوربني �ساباجنان 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )15666(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1303( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3477  تنفيذ عمايل 

املباين   تنظيف  للخدمات  هو�سبتاليتي  اوف  ارت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اقوينو  التنفيذ/روبرت  ان طالب  القامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   قد  كاليواج 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8371( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )656( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3483  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- وايت بي�ص للتجارة العامة  �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جمال الدين اولوتالكال قا�سم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9467( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )874( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2736  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  3 �سكوير للت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
���ص.ذ.م.م وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن  مبا ان املدعي/ باحل�سا كار رينتال 
لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    88.456(
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  2017/10/1   
ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2639  جتاري جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-  بينك لين لالعمال اخل�سبية 
يون�ص حممد علي حممد   : ذ.م.م وميثله  املعدنية  ال�سغال  ل�سناعة  الت�سميم  �سركة  املدعي/ 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سحي  اليا�ص 
والت�سامم بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )176867 درهم(  وفائدة قانونية قدرها %12 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  
2017/9/24   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2721  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- طريان �سايف م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مطبعه نبيل ذ.م.م وميثله: عبداهلل �سامل حممد �سامل املرزوقي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )72.050 درهم(  
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص   املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2155  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- م�سنع كورني�ص ارابيان لالملنيوم �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�سركة الت�سميم ل�سناعة ال�سغال املعدنية ذ.م.م وميثله:يون�ص حممد علي حممد اليا�ص ال�سحي مبا 
ان املدعي/ �سركة الت�سميم ل�سناعة ال�سغال املعدنية ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
املحكمة  حكمت  اليوم  التايل:حكم  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2017/9/7  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
الهند�سي املخت�ص �ساحب  املو�سوع باحالة الدعوى اىل اخلبري  مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف 
الدور يف اجلدول ما مل ي�سمه الطراف خالل ا�سبوع من �سدور هذا احلكم لتكون مهمته بعد مطالعة 
اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدم دونها من م�ستندات بيان تفا�سيل اعمال املقاولة بني 
التي نفذتها  املدعية للمدعي عليها وبيان العمال  �سددته  الذي  املبلغ  املدعية واملدعي عليها وبيان 
املدعي عليها وحتديد مدى مطابقتها للموا�سفات املتفق عليها واملدة املتفق عليها لجناز العمل من 
عدمه وحددت مبلغ ثالثة الف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعية ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة 

 .ch1.C.14:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/10/5 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/850  جتاري كلي
فراوري  �سركة   -3 ف��راك��ول��ون  �سركة   -2 ك��الج  بايا  �سركة   -1  / امل��دخ��ل  اخل�سم  اىل 
ل�سناعة قطع غيار ال�سيارات جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران 
)فرع �سركة اجنبية( وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والنفراد بان 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )109.000.000 درهم(  والفائدة القانونية بواقع %12 
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب . وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 9.30 �ص 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 الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1788  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جلف فيديليتي خلدمات احلرا�سة �ص.ذ.م.م 2- فاروق عبداهلل 
فمرب العو�سي 3- في�سل ف��اروق عبداهلل قمرب العو�سي جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك امل�سرق �ص.م.ع وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد 
والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
والنفراد بان يوؤدوا للبنك املدعي )7.743.728.72 درهم(  والفائدة القانونية بواقع 
الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   . ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  �سنويا من   %12
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ساعة    2017/10/16 امل��واف��ق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2876  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد ايوب حممد �سايف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ نازي�ص بايج حممد �سادق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دع��وى اخ��راج �سريك من �سركة . وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د   املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2017/9/24
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى 

حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1951  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- راقويل فرانكو البا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني 
القيوين  ام  املدعي/بنك  ان  مبا  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ص.م.ع 
الوطني �ص.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/9/13 
احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري امل�سريف املخت�ص �ساحب الدور باجلدول خبريا 
يف هذه الدعوى تكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اليه 
او الكرونية والنتقال اىل مقر املدعي لالطالع  اخل�سمان من مرا�سالت وحمررات اخرى ورقية 
على دفاتره التجارية املنتظمة امل�ستخرج منها ك�سوف احل�ساب وامل�ستملة على القيود اخلا�سة باملعاملة 
مو�سوع الدعوى لبيان نوع البطاقة الئتمانية مو�سوع املعاملة وتاريخ ا�سدارها و�سماناتها وحدها 
الئتماين ون�سبة ال�سداد املتفق عليها ومدته وا�ستدامات املدعي عليها للبطاقة وما اذا كانت يف حدود 
مبلغ  وق��درت  ا�ستخدامها  عن  النا�سيء  بالدين  وفائها  بيان مدى  مع  قد جتاوزتها  انها  ام  غطائها 
خم�سة الف درهم امانة م�سروفات واتعاب اخلبري كلفت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة ، وحددت 
 .ch1.C.14:لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/20 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1133  جتاري  كلي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- عمر ف���اروق عبد العليم جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/مب��ا ان 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد  خ��ان مالك  املدعي/عظمت حيات من�ساب 
املحكمة حكمت بتاريخ:2017/8/16 حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع 
اوراقها  على  الط��الع  مهمته  تكون  باجلدول  ال��دور  �ساحب  املخت�ص  احل�سابي  اخلبري  بندب 
وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه له اخل�سوم والنتقال اىل مقر طريف الدعوى لالطالع على 
ما لديهما من ا�سول وم�ستندات والطالع على املرا�سالت وقدرت امانة مقدارها 7000 درهم 
الزمت املدعي بايداعها خزينة املحكمة على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري ، وحددت لها املحكمة 
حال  يف   ch2.E.22:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/6 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة

عدم �سداد المانة وجل�سة:2017/9/25 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6389   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري  
املنذر اليها : ارونكومار رفيندراناث رافيندراناث بينيكا 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )320.514.33( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )91189/خ�سو�سي/S/دبي( من نوع )بور�ص كاريرا 911 
املنذر مع  - كوبيه( موديل )2017( لون )ازرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6391   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري  
املنذر اليها : اأحمد �سالح عبدالواحد زعقوق 

نتيجة  درهم   )49.024.41( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )77637/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2015( لون )اأبي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6390   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري  
املنذر اليها : اليني كوينتو جونز الي�ص 

نتيجة  درهم   )36.445.46( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )74732/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )هوندا �سيتي - �سالون( 
موديل )2012( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6392   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري  
املنذر اليها : توفيق علي حممد 

نتيجة  درهم   )38.395.62( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )34642/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )مازدا 6 - �سالون( 
موديل )2012( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6383   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : فوؤاد غالم ح�سرت 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )27.338.17( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 250  IS )لكزي�ص  نوع  من  )17867/خ�سو�سي/F/دبي(  رقم  ال�سيارة  على 
- �سالون( موديل )2009( لون )اأبي�ص(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6385   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : راجو �سونيل كومار 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.700.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
تيدا-�سالون(  )ني�سان  ن��وع  من  )17585/خ�سو�سي/E/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2009( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6384   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حممد انور �سعيد �سوهدري �سعيد احمد 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )105.216.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على  
ال�سيارة رقم )83627/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2014( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6386   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حممد عثمان �سليمي مق�سود احمد 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )11.021.04( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - اك��ورد  )هوندا  نوع  من  )11274/خ�سو�سي/J/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2009( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1601  جتاري كلي
خدمات(  )وك��ي��ل  الكيماوية  انرنا�سيونال  يونيبال�ص  موؤ�س�سة    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
التجاري  البنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ده��روف��ا جمهول حمل  بهاي  ديليب  نوخيل   -2
الدويل �ص.م.ع وميثله : من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى 
ي��وؤدوا مبلغ  بان  والتكافل والنفراد  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وقدره )10.039.829.72 درهم(  والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق  
2017/10/12   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6387   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك  
املنذر اليها : منال ر�سا �سيد عمران ر�سا 

نتيجة  درهم   )54.347.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )43940/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )كيا �سبورجت - ا�ستي�سن( 
موديل )2015( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6393   

املنذر : بنك الفجرية الوطني  
املنذر اليها : كاران فيكرام امارناين 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )185.631.63( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 X6_50 دبي( من نوع )بي ام دبليو/Q/ال�سيارة رقم )83415/خ�سو�سي
- ا�ستي�سن( موديل )2015( لون )ر�سا�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
مذكرة اإعادة اعالن

يف  الدعوى 2017/2741  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- حممد عثمان عبدالقادر كوخردي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ دار التمويل - �ص م ع  وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )47.686.78 درهم( حتى 
تاريخ 2014/4/30 والفائدة التاأخريية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وفوائد 
تاأخريية من تاريخ غلق احل�ساب اعتبارا من 2014/4/30 حتى 2017/4/30 مبا يعادل 
مبلغ وقدره )17.167 درهم( والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/9/25  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �شهادة اأ�شهم
)اإماراتي  الرئي�سي  �سليمان  ي��و���س��ف  حم��م��د  ال�����س��ي��د/  يعلن 
اأ���س��ه��م ���س��ادرة م��ن �سركة  ���س��ه��ادات   4  اجلن�سية( ع��ن ف��ق��دان 
) الواحة( بالرقام التالية )1134114( )11114152( 
)11116309( )11116310( على من يجدهم برجاء 
اأو  الأول  ابوظبي  بنك  او  اع��اله  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمهم 

الت�سال على رقم 0506628784  م�سكورا

فقدان جواز �شفرت
م����ان����ا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الهند   ، رام  ا������س�����ار  رام 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )L1181429( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5894896

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل���دع���و / ان�������ص راف���ت 

حممد مو�سى الرماح ، م�سر 

رقم  �سفره  - جواز  اجلن�سية 

من   )A09490881(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/2334100 

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو/ حممد عا�سف 
باك�ستان    ، ا����س���رف  حم��م��د 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )1889781(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
الباك�ستانية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات  

فقدان جواز �شفرت
اي������دن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ال����ه����ن����د   ، ب������اب������ي  اب����������ني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9706735( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/7801005

العدد 12125 بتاريخ 2017/9/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/73   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ :  اأ�سطورة الدنيا للمقاولت - �ص ذ م م ، وميثلها مديرها / با�سل حممد ر�سا 

عنوان : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�ص - �سارع دم�سق - بناية الغوي�ص - مكتب 403 - الطابق 4 - 
بالقرب من حمطة ابكو البناية التي بها �سيدلية الر�ص   

عنوانه : فاطمة عبداهلل اكربى )زوجة( ب�سفتها من ورثة املرحوم �سامل عبيد �سامل بو �سمره - واآخرون 
 املنفذ �سده :  الإمارات - اإمارة دبي - هور العنز �سرق - منطقة املنامة - منزل 64 - مقابل مركز ابو هيل - بالر�ساد 
املنفذ �سدهم : عبداهلل �سامل عبيد + عائ�سة عبيد �سامل بو �سمرة + لطيفة عبيد �سامل بو �سمرة + عي�سى عبيد 
�سامل بو �سمرة + عيد عبيد �سامل بو �سمرة + خولة عبيد �سامل بو �سمرة + بدرية عبيد �سامل بو �سمرة + خالد عبيد 

�سامل بو �سمرة + هيا عبيد �سامل بو �سمرة 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف   
البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  �سيجرى بيع 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( الل��ك��روين  موقعها 
معززا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اعرا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  من   20%
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 1460 - املنطقة : الورقاء الرابعة - رقم البلدية : 322-

درهم   3.000.000.00  : الكلية  القمية   - مربع  مر   1313.46  : امل�ساحة   -  424
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عالجات  من  تنقيتها،  �أو  �لب�سرة  بتلطيف  ة  �خلا�سّ كتلك  �أنو�عها،  على  �لوجه  �أقنعة 
�لعناية �لفاعلة. �أعطي ب�سرتك ما حتتاج �إليه!

العالج؟ هذا  ا�ستعمال  يجب  • متى 
باعتماده  عموماً  ُين�سح  ��ب،  امل��رطِّ ال��وج��ه  قناع  اإىل  بالن�سبة 
املناخ  ب�سبب  جاّفة  الب�سرة  كانت  اإذا  لكن  اأ�سبوعياً.  مّرتني 
اأو حاّر جداً(، من املمكن اعتماده  املتطّرف )طق�ص بارد جداً 
اإىل  بالن�سبة  اأك���ر  التنّبه  الأف�����س��ل  م��ن  امل��ق��اب��ل،  ي��وم��ي��اً. يف 
ة باإ�سراقة الوجه، كونها حتتوي على عنا�سر  الأقنعة اخلا�سّ
الطويل.  امل���دى  على  التهابات  ي�سّبب  م��ا  الب�سرة،  لتق�سري 
تبالغني  الب�سرة حني  �سلخ  اإىل  ية  املنقِّ الأقنعة  كذلك، متيل 

يف ا�ستعمالها. 
حد؟ اأق�سى  اإىل  منه  وال�ستفادة  تطبيقه  ميكن  • كيف 

املياه  من  حو�ص  يف  نف�سك  انقعي  ثم  املاكياج.  ب��اإزال��ة  ابدئي 
ري  ال�ساخنة لأّن البيئة الرطبة ت�ساهم يف متّدد امل�سام. ح�سّ
من  للتخّل�ص  اجِل��ل��دّي  الك�سط  عملية  خ��الل  م��ن  ب�سرتك 
اخلاليا امليتة وتعزيز اخراق العنا�سر املغّذية. اإذا كان القناع 
باً، ادهني طبقة �سميكة منه على الوجه والعنق لتت�سّرب  مرطِّ
الب�سرة بالكمّية التي حتتاج اإليها. دّلكي اجل�سم من الأ�سفل 
اإىل الأعلى ل�سّد الأن�سجة وتقطري العنا�سر املغذية يف عمق 

الب�سرة. جتّنبي دائماً القراب من حميط العينني حيث 
اأو  تنتفخ  اأن  اإذ ثمة خطر يف  الب�سرة رقيقة ج��داً:  تكون 

ت�ساب بالتهابات عند الحتكاك بالكرمي.
الأمد؟ طويلة  ونتائجه  فوري  مفعوله  • هل 

اأكر انتعا�ساً،  تظهر نتائج القناع فوراً: ت�سبح الب�سرة 
ون��ع��وم��ًة، وج��م��اًل. لكّن معظم ه��ذه الآث���ار يختفي يف 

اليوم التايل. املهّم اإذاً املواظبة على ا�ستعمال القناع. 
تكت�سب  م��ن��ت��ظ��م،  ب�سكل  ال��ع��الج  ه���ذا  اع��ُت��م��د  اإذا 
الب�سرة العنا�سر املغذية الالزمة، في�سبح مفعوله 

طويل الأمد.
• هل يجب الكتفاء مب�ستح�سر واحد اأو ا�ستعمال 

م�ستح�سرات عّدة؟ 
قد تبدو فكرة ال�ستفادة من تراكم منافع امل�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  ث��الث��ة  اخ��ت��اري  لالهتمام.  م��ث��رياً  اأم���راً 
بالرطيب،  ��ة  اخل��ا���سّ كالكرميات  حاجاتك  تنا�سب 

وا�ستعمليها  ال��ت��ج��اع��ي��د،  وم��ك��اف��ح��ة  والإ����س���راق���ة، 
ت�ستعملي  ل  ل���ك���ن  اأ�����س����ب����وع.  خ�����الل  ُم����������داورًة 

الب�سرة  حتتاج  اآن.  يف  الآخ��ر  تلو  م�ستح�سراً 
العنا�سر  لمت�سا�ص  ال��وق��ت  م��ن  قليل  اإىل 
املغّذية. اإذا كانت ب�سرتك خمتلطة اأو دهنّية، 
للخدود  ���ب  م���رطِّ ق���ن���اع  ا���س��ت��ع��م��ال  مي��ك��ن��ك 
الب�سرة  بتنقية  اآخر خا�ص  قناع  والعنق، مع 

)على اجلبني، الأنف، والذقن(.
الب�سرة  ت�سطيف  ي��ج��ب  ه��ل   •

حني  اإىل  ت��رك��ه��ا  اأو 

امت�سا�سها العنا�سر املغّذية؟ 
اإىل  ع�سر  من  عموماً  الوجه  على  القناع  و�سع  م��ّدة  ت��راوح 
بالرطيب  اً  خا�سّ امل�ستعمل  الكرمي  كان  اإذا  دقيقة.  ع�سرين 
لوقت  ُت��رك  اإذا  م�ساعفات  لأّي  وج��ود  ل  الب�سرة،  بتغذية  اأو 
اأطول. يف املقابل، يجب ت�سطيف الب�سرة بعد وقت حمدد اإذا 
هذه  لأّن  الوجه،  واإ�سراقة  الب�سرة  بتنقية  اً  خا�سّ القناع  كان 
اإذا ن�سيِت القناع  اإىل �سلخ الب�سرة. عموماً،  الأن��واع قد توؤدي 

على وجهك لدقائق اإ�سافية، �ست�سعرين بوخز يف الب�سرة.
اجلاّفة؟ الب�سرة  على  فاعل  القناع  • هل 

بة تعطي الب�سرة �سعوراً فورّياً بالراحة بعد اأن  الأقنعة املرطِّ
تنتفخ باملاء. يحتوي بع�سها على عنا�سر �سبيهة بالإ�سفنجة 

حلب�ص املاء يف الب�سرة. 
اأّن  غ����������ري 

القناع ل يحّل حمّل ال�ستعمال اليومي لكرمي عايل اجلودة، 
بل هو مكّمل له.

احل�ّسا�سة؟ للب�سرة  حلول  من  • هل 
حتتوي  احل�ّسا�سة.  الب�سرة  لتنعيم  فة  امللطِّ الأقنعة  ��ب  ُت��ركَّ
فة مثل البنف�سج، اجلنكة بيلوبا، وم�سادات  على عنا�سر ملطِّ
طفرة  ظهور  اأو  الب�سرة  احمرار  ح��ال  يف  ُت�ستعمل  الأك�سدة. 

جلدّية لتلطيف الب�سرة.
ال�سوداء؟ الروؤو�ص  �سد  فاعل  القناع  • هل 

ال��ب�����س��رة يف معاجلة  بتنقية  ��ة  اخل��ا���سّ الأق��ن��ع��ة  ت�����س��اع��د  ق��د 
ُت��وؤَْك�����َس��د على �سطح  اإن��ه��ا روؤو����ص دهنّية،  ال��روؤو���ص ال�����س��وداء. 
تتخّل�سني  املنّقي،  القناع  مع  اللون.  �سوداء  وت�سبح  الب�سرة 
من الطبقة الدهنية الأوىل. للتخّل�ص من الروؤو�ص ال�سوداء 
تبقى  لكن  اجِللد.  اخت�سا�سّي  ا�ست�سارة  الأف�سل  نهائياً، من 
الأقنعة مفيدة يف منع عودة ظهورها والتخل�ص من الإفرازات 

الدهنّية.

ن�سيحة اإ�سافّية
الدهنّية  الإف�����رازات  واأن��ف��ك تغمره  ح���اّر  ه��ل اجل���ّو 

الالمعة؟
ل��ت��ف��ادي ه���ذا امل��ظ��ه��ر ال��ده��ن��ي وت��ث��ب��ي��ت املاكياج 
اً بتنقية  لأطول وقت ممكن، اعتمدي قناعاً خا�سّ
اجلبني والأنف والذقن. هكذا ت�سبح الإفرازات 

الدهنية حتت ال�سيطرة خالل �ساعات قليلة. 

اأنواع اأقنعة الوجه
الأقنعة  حت�����س��ري  مي��ك��ن  م���ن���زيل:  ق���ن���اع   •
كاللنب،  م��ق��ادي��ر  م��ع  ك��ب��رية  ب�سرعة  امل��ن��زل��ي��ة 
اأنها  �سلبّياتها  من  لكن  اخل��ي��ار.  اأو  الع�سل،  اأو 
يف  املطروحة  امل�ستح�سرات  بقدر  فاعلة  لي�ست 
امل�ستح�سرات  حتتوي  التجميل،  ع��امل  يف  ال�سوق. 
اأمر  وه��و  املغذية،  العنا�سر  من  ق�سوى  جرعة  على 

�سعب التحقيق يف املنزل.
مبتكرة.  وتركيبة  منع�ص  بعطر  يتمّيز  تقليدي:  • قناع 
تفيد الأق��ن��ع��ة امل��ن��ّق��ي��ة م��ث��اًل يف ت��رط��ي��ب ال��ب�����س��رة. يبقى 
�سّيما  ل  حم��ددة،  حاجات  لتلبية  فاعلية  اأك��ر  النوع  ه��ذا 

مكافحة التجاعيد، كونه ينّعم الب�سرة وي�سّدها فوراً.
الأ�سا�سية  بالزيوت  الغنّية  تركيبته  تتمّيز  ع�سوي:  قناع   •
بعد  فعل  ردود  الب�سرة  تعطي  ما  غالباً  الكبرية.  بفاعلّيتها 
تظهر  ل  فقد  نتائجه،  اأم��ا  وال��وخ��ز.  كالحمرار  ا�ستعماله، 
على املدى الق�سري اإل يف حال اعتماد قناع تقليدي 
يرّكب من مواد ا�سطناعية كال�سيليكون 

للتخّل�ص من التجاعيد.

جتّنبي د�ئمًا �القرت�ب من حميط �لعينني

اأقنعة الوجه لتلطيف
 الب�شرة وتنقيتها

من منا ل تريد �سعراً �سحياً وطوياًل؟ ال�سعر كباقي 
ما  من  ويتاأثر  تاأكلني  ما  من  يتغذى  اجل�سم  اأق�سام 
وعدم  التع�سيب،  النوم،  قلة  التدخني،  مثل  تفعلينه 

توازن الهرمونات.
ومتوازنة  ���س��ح��ي��ة  ح��ي��اة  ات��ب��ع��ت  اإذا  ب��ال��ط��ب��ع 
م�سمونة.  نتيجة  على  حت�سلني  ف�سوف 
ان�����س��ح ب����اإدخ����ال ه����ذه امل����اأك����ولت يف 

وجبتك اليومية.
 1

- ال�����س��ل��م��ون: حت��ت��وي ه����ذه الأ����س���م���اك ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ل��ي من 
لتقوية  مهماً  عن�سراً  هما  الذين   D والفيتامني  الربوتينات 
لل�سعر  الأه��م  العن�سر  هو   omega 3-ال اأن  كما  ال�سعر/ 
وهو موجود بكرة يف هذا النوع من الأ�سماك فهو من الزيوت 

املفيدة جداً كونه يرتب فروة الراأ�ص وال�سعر.
 2 - اجلوز: هذا النوع من املك�سرات هو الوحيد الذي يحتوي 
بالفيتامينات  غني  اإن��ه  كما   omega 3-ال على 
م��ن �سار  ال�����س��ع��ر  ل��الك�����س��دة لتحمي  امل�����س��ادة 

ال�سم�ص وللمحافظة على لون ال�سعر.
بالزنك والربوتينات  املحار: غني   - 3

لتقوية فروة ال�سعر وتغذيتها.
البطاطا احللوة:م�سدر ممتاز   4- 
مل�����س��ادات الأك�����س��دة ال��ت��ي ت��ت��ح��ول يف 
من  النوع  هذا   A لفيتامني  اجل�سم 
اأجل عمل  من  الفيتامينات مهم جداً 

خاليا اجل�سم ب�سكل �سليم.
واملعادن  بالربوتينات  غني  البي�ص:   5-
يقويان  ال����ذي����ن  واحل�����دي�����د  ال����زن����ك  م���ث���ل 
ال�سعر  �سعف  اإىل  ي����وؤدي  ال���دم  ف��ك��ر  اإن  ال����دم. 

وت�ساقطه.
هي  فيه  امل��وج��ودة  العنا�سر  اأه���م  ال�سبانخ:   6-  
ال�سعر  لتقوية  امل��ه��م��ان   C وال��ف��ي��ت��ام��ني  احل��دي��د 

وحماربة ت�ساقطه.
غنية  احل���ب���وب  ه���ذه  ف��ع��ال��ة،  ول��ك��ن  ���س��غ��رية  ال��ع��د���ص:   7-

باحلديد والزنك والبيوتن.
والفيتامني  لل�سعر  امل�سلحة  بالربوتينات  غني  اللنب:   8-

D

 C 9التوت: فاكهة ذات قدرات خارقة فهي غنية بالفيتامني- 
التي تقوي الدورة الدموية.

والزنك  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  مهمة  كمية  ف��ي��ه  -10الدجاج: 
وال��دج��اج غذاء  ال��ربت��ن��ات  ال�سعر م��وءل��ف م��ن  اإن  واحل��دي��د، 

متاز كونه غني بهذه الربوتينات.

ماأكوالت توؤثر يف منوه وطوله

اتباع نظام حياة متوازن مينحك �شعرا �شحيا
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�أريد �أن �أ�ساهد �لن�ساء على �ملن�سات

�شكارليت جوهان�شون: يجب اأن ننا�شل لنيل حقوقنا وحمايتها
 Rough Night فيلم  اأن  ت��وؤك��دي��ن  ه��ل   •
 The Hangover ن�سخة ن�سائية من فيلم

)ما بعد الثمالة(؟
ق�سة   The Hangover ف��ي��ل��م  ط����رح 
�سداقة وكان هزلياً وموؤثراً يف اآن. لذا اأوافق 

على هذه املقارنة!
• من بني املمثالت يف الفيلم، من هي الكوميدية 

التي فوجئت بها اأكر من غريها؟
�سخ�سياً،  جم��ن��ون��ات.  ك��ل��ه��ّن  ك���ّن   -
جوليان  بهّن.  مقارنًة  عاقلة  كنت 
الأمر  ينطبق  ج���داً.  جريئة  بيل 
نف�سه على زوي كرافيتز. قلُت يف 
نف�سي: اإنهما جمنونتان حتماً!

يف  ���س��دي��ق��ات��ك  ي�����س��ب��ْه��َن  • ل 
احلياة.

الأنواع  - لدي �سديقات من 
ب�سكل  اأه����ت����م  ل��ك��ن��ي  ك����اف����ة، 
خا�ص باأقرب ال�سديقات يل، 
اأي اللواتي يفهْمَنِني ويدركن 

ما اأحاول اإخفاءه عن نف�سي.
 Rough فيلم  يف  الرجال  • يبدو 

ملاذا؟ للغاية.  ح�سا�سني   Night
�سخ�سياتهم  ت���ق���دمي  يف  ب��ال��غ��ن��ا   -
الأو�ساع  اأن  نثبت  اأن  اأردن���ا  قلياًل! 
تتغري. ل يخ�سى الرجال العراف 
ب��دع��م��ه��م احل���رك���ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة. من 
الع���راف  ه���ذا  ن�سمع  اأن  امل��ده�����ص 
م�سرية  يف  ي�ساركون  ن�ساهدهم  واأن 
داع����م����ة حل���ق���وق امل���������راأة. اأج������د هذا 

ال�سلوك جذاباً جداً!
هل  امل�����س��رية،  تلك  ع��ن  • ب��احل��دي��ث 

�سعرِت بالتوتر حني اعتليِت املن�سة؟
قبل  الريا�سيني  اأ�سبه  باأنني  �سعرُت   -
املباريات. كنت يف اأعلى درجات الركيز. 

مل اأدرك ما حدث اإل يف اليوم التايل.
• تكّلمِت عن تنظيم الأ�سرة بكل �سراحة... األ تظنني اأن هذا 

املوقف ي�سدم جزءاً من حمّبيك؟
- اأمتنى اأن نناق�ص املو�سوع ب�سهولة بعد تطّرقي اإليه. يجب اأن 

ننا�سل لنيل حقوقنا وحمايتها.
ال�سيا�سية  املوا�سيع  عن  التكلم  كثريون  م�ساهري  يتجّنب   •

على مواقع التوا�سل الجتماعي...
املواقف جمازفة معينة دوم��اً. رمبا نثري غ�سب  - حتمل هذه 
البع�ص اأو نخ�سر عدداً من املتابعني. لكن يجب األ مينعنا �سيء 
من قول ما نريده. لطاملا �سّجعني الآخرون على اإبداء راأيي ومل 
توؤثر يف م�سريتي  التي قد  ال�سلبية  التداعيات  من  يوماً  اأخ��ف 
التي  املوا�سيع  ب�ساأن  راأي��ه��ا  عن  ابنتي  تعرّب  اأن  اأمتنى  املهنية. 

تهّمها بكل جراأة.
مواقفها  اإخ���ف���اء  ��ل  ت��ف�����سّ اأن���ه���ا  ت���رام���ب  اإي��ف��ان��ك��ا  اأع��ل��ن��ت   •

ال�سخ�سية...
- ل اأطالبها بطرح راأيها ب�ساأن موا�سيع معينة! لكنها موظفة 
التي  الق�سايا  اأو عن  اأفكارها  �سيئاً عن  يف احلكومة ول نعرف 

تدافع عنها. اأت�سور اأن و�سعها معّقد.
 رمبا تخاف من والدها. لكن يجب اأن تتحلى ببع�ص ال�سجاعة 
التزامها  اأن تبدي  توؤثر فيها. يجب  وتتخذ موقفاً من ق�سية 

باأية ق�سية تريدها!
اليوم؟ النا�ص  يزعج  ما  اأكر  • ما 

- اأن تعرّب الن�ساء عن رغباتهن! من الغريب اأن ُتعترَب املراأة التي 
تك�سف تلك الرغبات الطبيعية )رخي�سة( و)عدمية الأخالق(. 

ل يزال التكلم عن املتعة من املحرمات!
اأحد  يف  ال�سيا�سة  معرك  يف  املحتمل  انخراطها  عن  • تكّلمِت 

الأيام، فهل ت�سّجع الفتيات على القيام باملثل؟
لكنهن  مهمة  بق�سايا  ملتزمات  كثريات  ن�ساء  اأق��اب��ل  )نعم!   -
اأن  اأري���د  م�ست�سارات...  اأو  كم�ساِعدات  العمل  ع��رب  يخدمنها 

اأ�ساهدهّن على املن�سات. 
الأ�سخا�ص  بع�ص  تغرّي يف  واأ�سعر بح�سول  اليوم  اأراه  ما  اأح��ب 

الذين ما كانوا يهتمون كثرياً بال�سوؤون ال�سيا�سية.
جميعاً  نتمكن  اأن  واأمتنى  مهمة  فر�ساً  الع�سر  هذا  لنا  يقّدم   

من اقتنا�سها!(.

فاز بجائزَتي �أو�سكار

تركي �شجن  من  هايز  بيل  هرب  ق�شة  من  م�شتوحى   ...Midnight Return

اأو�سكار،  بجائزَتي   Midnight Express فاز 
جورجيو  وامللّحن  �ستون  اأوليفر  ال�سيناريو  لكاتب 
عناوين  اجتاحت  ق�سة  من  اقُتب�ص  وه��و  م��ورودي��ر، 
ال�سحف عن بيل هايز الذي هرب بطريقة عجائبية 
من �سجن تركي مريع حيث ُحِكم عليه بال�سجن املوؤبد 
 Midnight بتهمة تهريب املخدرات.يوحي ا�سم 
Express باأن الفيلم يتناول مو�سوعاً جدياً لكن 
ب��ارك��ر بطريقة جعلته يدخل يف خانة  اآل��ن  اأخ��رج��ه 

الكوميديا.

�لعمل �الأ�سلي
اأن   Midnight Return م��ق��ت��ط��ف��ات  ت��ث��ب��ت 
�سخرية  ك��ان حم��ّط   1978 ع��ام  الأ�سلي يف  العمل 
اجل��م��ي��ع، ب������دءاً م���ن ج����ون ���س��ت��ي��وارت و����س���وًل اإىل 
 .The Simpsonsو  Seinfeld ب��رن��اجَم��ي 
خالل  ب�ساأنه  م��زح  ك��ارت��ر  جيمي  الرئي�ص  اأن  حتى 

 Midnight Express �سحايف.متّيز  موؤمتر 
الأمريكية  الركية  العالقات  على  بركيزه  اأي�ساً 
باأن  علماً  خ�سو�ساً،  البلدين  بني  وال�سياحة  عموماً 
اأحد اخل��رباء اعترب اأن )الأث��ر املايل كان عميقاً( يف 
هايز،  اإىل جعل  كلها  العوامل  اأدت هذه  املجال.  هذا 

م�سدر الق�سة، �سخ�ساً منبوذاً يف تركيا.
يبدو اأن هذا الو�سع �سدم هايز الذي يظهر يف العمل 
غريه.  ب�����س��وؤون  يتدخل  ول  واأن��ي��ق  ح��ي��وي  ك�سخ�ص 
 Midnight يف  الالفتة  اجل��وان��ب  اإح��دى  تتعلق 
الوطنية  العداوة  تلك  Return مبحاولته جتاوز 

واإ�سالح الو�سع قدر الإمكان.
لكن قبل اأن ي�سل الفيلم الوثائقي اإىل هذه الفكرة، 
�ص العمل جزءاً كبرياً من مدة العر�ص لو�سف  يخ�سّ
اإج��راء مقابالت مع كل من  اإنتاج الفيلم عرب  م�سار 
�ستون وباركر واملنتج ديفيد بومتان واملنتج التنفيذي 
بير غوبر، وغريهم. ت�سّكل التفا�سيل الكامنة داخل 

ق�س�ص هوليوود اأكر اللحظات ت�سويقاً يف الفيلم.
يروي �ستون واملنتجون مثاًل كيف عمد بوتنام وباركر 
يف  ال�سيناريو  يكتب  ك��ان  اأن��ه  م��ع  �ستون  جتاهل  اإىل 
مكتَبيهما. حتى اأنهما خرجا خل�سًة خالل الليل كي 
ل ي�سمعهما الكاتب ويطلب الن�سمام اإليهما لتناول 

الع�ساء.

�أعنف فيلم
 Midnight ف���ي���ل���م  ُدِع��������ي  ح����ني  ال���ت���وت���ر  زاد 
واعُترب  )كان(  مهرجان  يف  للم�ساركة   Express
ِدم  املناف�سة. �سُ الإط��الق يف  اأعنف فيلم على  �سريعاً 
العمل  واع��ت��ربوا  ���س��اه��دوه  مب��ا  الفرن�سيون  ال��ن��ق��اد 
عن�سرياً و)اإهانة لقطاع الأفالم( لكن �ساهمت هذه 

ال�سجة كلها يف الرويج له.
ل  ال��ع��امل  ح���ول  الأت�����راك  اأن  الفيلم  �سانعو  ي���درك 
يزالون غا�سبني من طريقة الفيلم يف و�سف بلدهم 

ب�سيطة من  ب��اأ���س��ك��ال  ي��ك��ت��ف��ون  ل��ك��ن��ه��م  وث��ق��اف��ت��ه��م، 
اأح��داً مل ينتج فيلماً  اأّن  التربيرات.ي�سّر غوبر على 
م�ساداً لالأتراك، ويّدعي �ستون اأنه مل ي�سعر للحظة 
الأم��ر على �سوء تفاهم  اأه��ان تركيا بل يقت�سر  باأنه 
اأكر  باركر  اتخذ  الفيلم. رمب��ا  دع��م  ي�سّر على  ل��ذا 
املواقف تطرفاً، فقد اأعلن بكل ب�ساطة اأن هذا الو�سع 

طبيعي يف الأعمال الفنية كافة.
�سري  من  غ�سب  ال��ذي  الوحيد  ال�سخ�ص  هايز  ك��ان 
 Midnight Return يك�سف  اإذ ل  الأح���داث، 
وطريقة  �َسجنه  �سبب  يتناول  ب��ل  فح�سب  م�ساعره 
ال��ق��ب�����ص ع��ل��ي��ه وت��ف��ا���س��ي��ل ع���ن ه��رب��ه الأ����س���ط���وري.
اأّن  اأي�ساً  العمل  يك�سف  الرئي�ص،  خطه  عك�ص  وعلى 
ه��اي��ز ي��ع��رف الآن ب��اأن��ه ك��ان ي��ه��ّرب امل��خ��درات وقام 
تفكر  القب�ص عليه. مل  ناجحة قبل  بثالث رح��الت 
 Midnight احلملة الدعائية التي رّوجت لفيلم

مطلقاً. الفكرة  هذه  بنقل   Express

يف �لفيلم �لكوميدي Rough Night )ليلة �سعبة( للمخرجة لو�سيا 
م �سكارليت جوهان�سون �أد�ًء متقنًا.  �أنييلو، تقدِّ

للق�سايا  خدمًة  وعقلها  �سهرتها  �لناجحة  �ملمثلة  ت�ستثمر  �حلياة  ويف 
�لتي توؤثر فيها. 

مقابلة �سريحة مع �سخ�سية مميزة...

 Midnight Return:The Story of يعطي بع�س �الأفالم �أثرً� يتجاوز مدته �لق�سرية على �ل�سا�سات لكن ال يدوم �أثر �الأفالم �لتي نتوقعها دومًا. ماذ� عن فيلم 
Billy Hayes and Turkey؟

يروي فيلم Midnight Return:The Story of Billy Hayes and Turkey )�لعودة يف منت�سف �لليل: ق�سة بيلي هايز وتركيا( ق�سة مبتكرة ويطرح 
معلومات خا�سة ويعر�س �الأحد�ث �لتي تلي فيلم Midnight Express )�ل�سرعة يف منت�سف �لليل( من عام 1978.
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تعّرف على اأ�شباب وعالج ق�شرة ال�شعر عند الأطفال
ُيَعايِن الكثري من الأطفال من )ق�سرة ال�سعر(، وهي اأمر مزعج للكثريين، 
فيعر�سهم ذلك للتهابات �سديدة يف فروة الراأ�ص وت�ساقط ال�سعر وهو يف 

مراحل منوه.
وح�سب ما ذكره موقع momjunction فهناك اأ�ْسَباب عديدة لق�سرة 

ال�سعر اأبرزها:
مفرط  ب�سكل  ينمو  الفطريات  من  نوع  عن  عبارة  َوِه��ي  1:مال�سيزيا، 

على فروة الراأ�ص ي�سبب اللتهابات والق�سرة.
واحمرار  حكة  اإىل  ُي��وؤَدِّي  الأَْط��َف��ال  بني  �سائع  مر�ص  َوُه��َو  2:الإكزميا؛ 

اجللد وتكوين الق�سور يف فروة الراأ�ص.
واحلكة  ال�سعر  ق�سرة  ت�سبب  الراأ�ص  فروة  يف  املفرطة  النفطية  3:الغدد 

والحمرار.
ي�سبب  مما  ال�سعر  منتجات  حل�سا�سية  َنِتيَجة  التما�سي  اجللد  4:التهاب 

الق�سرة واحلكة والحمرار.
الولدة. بعد  الطفل  بها  ي�ساب  التي  الهرمونية  التغريات  5:بع�ص 

عالج ق�سرة ال�سعر عند الأطفال
هناك عالجات منزلية ت�ساعد على التخل�ص من ق�سرة ال�سعر دون تدخل 

مواد كيميائية وهي:
اللتهابات  م��ن  ت��زي��د  ل  َح��تَّ��ى  ال�سعر  يف  ك��رمي��ات  اأَي  و���س��ع  1:عدم 

والق�سرة.
للحالة. املنا�سب  العالج  لو�سف  الطبيب  2:زيارة 

الق�سرة  على  للق�ساء  لالأطفال  املخ�س�ص  بال�سامبو  ال�سعر  3:غ�سل 
واللتهابات واحلكة.

الق�سرة. لزيادة  منعاً  الطفل  �سعر  غ�سل  يف  الإفراط  4:جتنب 

�شيق التنف�ض.. اأ�شبابه.. اأعرا�شه وطريقة عالجه
باأن  اأح��ي��اًن��ا  ت�سعر  ه��ل  م��ت��ك��رر؟!  ب�سكل  التنف�ص  م��ن �سيق يف  ت��ع��اين  ه��ل 
لديك  الإح�سا�ص  ه��ذا  تكرر  اإذا  كبري؟!  جمهود  اإىل  منك  يحتاج  التنف�ص 

فاأنت بالتاأكيد تعاين من م�سكلة ما ت�ستلزم الذهاب اإىل الطبيب للعالج.
اإن  ال��ف��اأر:  اإبراهيم  دكتور  واحل�سا�سية  ال�سدر  اأم��را���ص  اأخ�سائي  ويقول 
معدل التنف�ص يف ال�سخ�ص الطبيعي البالغ ي�سل اإىل 20 مرة يف الدقيقة؛ 

اأي ما يعادل 30 األف مرة يف اليوم الواحد.
واأ�ساف، اأن الطبيعي األ ي�سعر الإن�سان بجهد اأثناء التنف�ص، لكن يف حالة 
زي���ادة املجهود ال��ب��دين امل��ب��ذول ع��ن احل��د الطبيعي، ي��ب��داأ الإن�����س��ان ي�سعر 
اأثناء ممار�سة الريا�سة ويزول هذا ال�سعور  بعملية التنف�ص مثلما يحدث 

بعد الراحة.
اأما �سيق التنف�ص اأو)َكر�سة النف�ص( فهي اإح�سا�ص غري طبيعي، و�سعور غري 
مريح اأثناء التنف�ص، وينق�سم اإىل 4 درجات؛ بدايًة من �سيق التنف�ص عند 
بذل جهد كبري، اإىل املرحلة الرابعة وهي �سيق النف�ص عند الراحة ولو كان 

املري�ص نائًما على ال�سرير.
للمري�ص،  مقلًقا  كونه  رغم  التنف�ص  �سيق  اأن  اإىل  اإبراهيم،  دكتور  واأ�سار 
ا، فال بد من ت�سخي�ص املر�ص امل�سبب ل�سيق  ا ولي�ص مر�سً فاإنه يعترب عَر�سً

التنف�ص بالأ�سا�ص ولي�ص عالج الأعرا�ص فقط.

؟ طعم  للطعام  يكون  ال  ملاذ�  م�سدود�  �الأنف  يكون  ••عندما 
على  ي�ساعد  الن��ف  خلف  املوجود  النفي  والتجويف  الفم  تكوين  اأن 
ان يتم التذوق وال�سم معا ففي الوقت الذي نقوم فيه بقطع الطعام 
فان الرائحة تذهب اإىل ا�سفل النف ويلتقطها غ�ساء ال�سم ثم تر�سل 
امل�ستقبالت ال�سميه الر�سالة اإىل املخ ملعرفة الرائحة فيجيب بحالوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�سة ال�سم ل نتمكن من �سم الطعام 

وي�سعب متييزه ويكون طعم كل �سئ م�سابها .
؟ �سمني  ذيل  ذ�ت  �غنام  توجد  •• ملاذ� 

هذه الأغنام تنت�سر �ساللتها يف اآ�سيا خا�سة و�سمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �سمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�سناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�سبية او عربات �سغرية من �سدة ثقلها 

الربازيل.  و  اأ�سراليا  يف  عليها  العثور  مت  اخلام  الذهب  من  كتل  اأ�سخم  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن الأنثى من ال�سباع اإذا و�سعت و لدها ترفعه يف الهواء اأياماً تهرب به من الذر و النمل لأنها 
ت�سعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من الذر و النمل فال تزال ترفعه و ت�سعه و حتركه من مكان اإىل 

مكان حتى ي�ستد. 
 • هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي و فر�ص البحر تق�سي فرات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً و هي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها. 
 • هل تعلم اأن القطة الأم تلد ثالث مرات يف ال�سنة و تنجب من 15 : 20 هرة ، و اأغلب النا�ص ل يرغبون 

يف اأن تزاحم القطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على الغري .. اأو .. يغرقونها. 
1965م.  يونيو  يف   ) ليونوف  األك�سي   ( الرو�سي  هو  اخلارجي  الف�ساء  يف  م�سى  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأول من و�سع قدمه على �سطح القمر هو الأمريكي ) نيل اأرم�سرونخ ( يف يوليو 1969م. 

 • هل تعلم اأن اأول فتاة �سعدت اإىل الف�ساء هي ) فالنتينا تري�سكوفا ( على منت املركبة ) فو�ستك � 6 (. 
 • هل تعلم اأن ) الراأراأة ( تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف.

 • هل تعلم اأن اأول من اكت�سف الدورة الدموية ال�سغرى يف الإن�سان هو ابن النفي�ص. 
 • هل تعلم اأن اأول من قال بقابلية الأع�ساء ال�سلبة يف اجل�سم كالعظام لاللتهاب و الت�سخم و الأورام هو 

ابن �سينا. 

الثعبان االليف!
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فو�ئد �لربوكلى
يعترب الربوكلى معينا ل 
الفيتامينات  م��ن  ين�سب 
والعنا�سر الغذائية املهمة 
ل�سحة الن�سان اإل اأن اآلية 
حمايته لل�سرايني مل تكن 
م��ع��ل��وم ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا حتى 
اأن تو�سل فريق  اىل  الآن 
من العلماء الربيطانيني 

اإىل تف�سري وك�سف النقاب عن هذه الألية.
فقد تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�سري 
اإىل اأحتواء الربوكلى وعدد من اخل�سراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�سرايني ووقايتها من اجللطات امل�سببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�سفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�سولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�سرايني 

لوقايتها من ال�سابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����س��راوات خا�سة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�سر  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  املطالبة  ال�سيحات  ول��ت��دع��م  الن�����س��ان  ل�سحة  البوركلى 

ال�ستهالك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.

حمل احلقيبة املدر�سية على كتف واحدة ميكن 
للطالب،  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  اع��وج��اج  ي�سبب  اأن 
بالكتف والرقبة، هذا هو ما ك�سف عنه  واآلم��اً 
الدكتور  واملفا�سل  العظام  اأم��را���ص  اأخ�سائي 
اإمكانية  م��ن  ��اً  اأَْي�����سَ َراً  �����ذِّ حُمَ م��اردي��ن��ي،  ع�سام 
حدوث انزلق غ�سرويف للطالب يف حالة وقوع 
احلقيبة  يحمل  بينما  التدافع،  خالل  الطالب 

على كتف واحدة.
والأمهات،  لالآباء  ن�سائحه  يف  مارديني  د  َو���َس��دَّ
على �سرورة األ يتجاوز وزن احلقيبة املدر�سية 
 % 10 من وزن الطفل باأي حال من الأحوال، 

فاإذا كان وزن الطفل 30 كلجم يجب األ يزيد 
وزن احَلِقيَبة عن 2.5 كلجم.

اختيار  عند  اأن��ه  مارديني  الأخ�سائي  ��اَف  واأَ���سَ
يزيد  األ  يجب  ل��الأط��ف��ال،  املدر�سية  احلقائب 

وزن احَلِقيَبة وهي فارغة عن 500 جرام.
ل اأن تكون للحقيبة عجالت،  َواأَ�َساَر اإىل اأنه ُيَف�سّ
على  و�سعها  م��ن  َب����َدًل  �سحبها  ي�سهل  بحيث 
م�����س��ن��وع��ة من  ت��ك��ون  واأن  ال��ظ��ه��ر،  اأو  ال��ك��ت��ف 
القما�ص العازل للماء، واأن تكون �سحية ومتنع 
الحتفاظ بالبكترييا، واأن تكون �سماكة حمالت 
احلقيبة عري�سة ومبطنة، مع ارتباطها بحزام 

ورب����اط ع��ل��ى ال��ب��ط��ن ل��ت��ك��ون م��ال���س��ق��ة لظهر 
م�ساكل  ت�سبب  ل  ك��ي  عليه  متدلية  ل  الطفل 
بالكتف والظهر. يذكر اأن اأبرز املوا�سفات التي 
اأن  املدر�سية  للَحِقيَبة  التعليم  وزارة  حددتها 
يكون اْرِتَفاع احلقيبة لطلبة املرحلة البتدائية 
40 �سم وعر�سها 28 �سم وعمقها 12 �سم، اأما 
فيجب  والثانوية  املتو�سطة  املرحلتني  لطلبة 
30 �سم،  45 �سم، وعر�سها  اْرِتَفاعها  اأن يكون 
احلقيبة  ح��ج��م  ي��ك��ون  واأن  ���س��م،   12 وع��م��ق��ه��ا 
وزنها  تتجاوز  ل  بحيث  الطالب  لعمر  منا�سباً 

اأْق�َسى. كحد  الطالب  وزن  من   15%

ل ت�شمحوا لأطفالكم بحمل حقيبة املدر�شة على كتف واحدة

لورين البكو�س خالل ح�سورها حفل توزيع جو�ئز �إميي يف لو�س �أجنلو�س، كاليفورنيا. )� ف ب(

يحكى ان ثعبانا �سخما كان ي�سكن احد اجلحور يف حائط كبري ملنزل احد العائالت وقد اعتاد عليه ا�سحاب 
البيت كبارا و�سغارا، ويف احدى املرات احبت اجلدة ان ترى اإْن كان للثعبان �سغار اأم ل.. لنه قبل فرة كان 
منتفخا قليال والآن ا�سبح �سكله طبيعيا، وهنا انتظرت اجلدة حتى يخرج الثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف اجلحر فوجدت عددا كبريا من ال�سغار تتلوى بداخله وما زالت مغم�سة العينني فاح�سرت كي�سا واخذت 

ال�سغار داخله ثم و�سعتهم يف مكان اخر او�سع وادفاأ وذهبت لتق�سي حوائج بيتها.
رجع الثعبان اإىل جحره فلم يجد ال�سغار فاأخذ يلف حول نف�سه كالتائه ال�سائع وهو غا�سب ل يعرف ماذا 
يفعل فقد ادرك ان احدا ما اخذ �سغاره ول احد يعرف هذا اجلحر غري ا�سحاب البيت الذين اعتادوا عليه 
واعتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لداخل البيت وجتول يف فنائه الوا�سع فوجد يف طرف الفناء اناء كبريا 
وقد امتالأ باحلليب الطازج فاقرب منه وبخ بداخله ال�سم بغزاره وعاد ادراجه جلحره ويف ذلك الوقت كان 
رب البيت قد راآه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �سغاره فاأخرب اجلدة التي حملت ال�سغار وعادت بهم 
الثعبان ونزل  اح��د.. فا�سرع  يوؤذهم  ان �سغاره مل  الثعبان وجدهم ففرح وع��رف  القدمي وملا عاد  اإىل اجلحر 
من جحره وذهب اإىل الفناء متجها اإىل اناء احلليب الذي كانت اجلدة تقرب منه وقام على الفور باللتفاف 
حوله ثم قام ب�سكبه على الر�ص جميعه حتى ل ي�ستعمله احد وي�سره �سمه.. وعاد ل�سغاره، وهنا ولأن اجلدة 
غ�سبت من �سكب احلليب على الر�ص اإل ان رب البيت قد اخربها مبا حدث ومن انه قد �ساهد الثعبان وهو 
يبخ ال�سم بداخله وانه كان ينوي �سكبه لكن الثعبان ملا رجع وراأى �سغاره واطماأن عاد ادراجه ليلغي انتقامه 

من اهل البيت و�سبحان اهلل.


