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�ل�سقوط على �لر�أ�س يهدد باختالالت هرمونية

�لر�أ�س  �إ�صابات  �أن  �ل�صماء من  �لغدد  �لأملانية لطب  حذرت �جلمعية 
�خ��ت��الت هرمونية يف �جل�صم، كما هو �حل��ال مع ما  �إىل  ت��وؤدي  قد 
 ،Traumatic brain injury �لدماغية  بالر�صو�س  يعرف 
�لتي حتدث ب�صبب �ل�صقوط �أو �ل�صطد�م مبركبات �أو �لعنف.  وعزت 
بالغدة  ممكن  �صرر  وج��ود  �إىل  هرمونية  �ختالت  ح��دوث  �جلمعية 
�لنخامية �ملوجودة يف قاع �جلمجمة، وهو ما يجعلها ُعر�صة للمخاطر 
ب�صكل خا�س مع �إ�صابات �جلمجمة. وتعد �لغدة �لنخامية �أهم �لغدد 
�ل�صماء يف ج�صم �لإن�صان، حيث تتحكم هرموناتها يف �لعديد من �لغدد 
�ل�صماء �لأخرى، مثل �لغدة �لدرقية، كما �أنها توؤثر على وظيفة �جلهاز 
�كت�صاف �خللل  �لغالب ل يتم  �لنمو. ويف  و�إف��ر�ز هرمونات  �لتنا�صلي 
�لأعر��س تتطور ببطء،  �لنخامية �صريعاً، وذلك لأن  �لغدة  بوظائف 
�لنمو لدى  ي��وؤدي نق�س هرمونات  تكون غري مميزة.  وقد  �أنها  كما 
�ملجهود و�صعف �لرتكيز. وقد  �لقدرة على بذل  �إىل تر�جع  �لبالغني 
و�خلمول،  و�لتعب  بالكتئاب  �لإ�صابة  �إىل  �لدرقية  �لغدة  يوؤدي خلل 
�صكل  �لهرمونات �جلن�صية على  �لعديد من  يف حني قد يظهر نق�س 
�لكورتيزون يف ق�صرة  �إف��ر�ز  �أما توقف  �لعانة و�لإبطني.  فقد�ن �صعر 

�لغدة �لكظرية ب�صكل تام فقد ي�صكل خطر�ً يهدد حياة �ملري�س. 

�ل�سد�قة �لقوية يف �ملر�هقة مفيدة لل�سحة �لنف�سية
كانت  �إذ�  خ��ا���ص��ة  م��ر�ه��ق،  �أي  ح��ي��اة  يف  ه��ام��اً  دور�ً  �لأ���ص��دق��اء  يلعب 
خال  و�لأفكار  �مل�صاعر  �لأ�صدقاء  ويت�صارك  قوية،  �ل�صد�قة  عاقة 
�أحاديثهم. وقد وجدت در��صة حديثة �ُجريت يف جامعة فريجينيا �أن 
لحقة  مر�حل  �إىل  ميتد  �ملر�هقة  يف  �لقوية  �ل�صد�قة  ر�بطة  تاأثري 
�لقلق  �لوقاية من م�صاكل نف�صية مثل  �لُعمر، وي�صّكل درجة من  من 
ديفيلومبنت"،  "ت�صايلد  جملة  يف  �لدر��صة  نتائج  ُن�صرت  و�لكتئاب. 
ووجدت نتائجها �أن �ل�صد�قة �لقوية يف �ملر�هقة تقلل �لتوتر، وت�صاعد 
على حت�صني درجات �لتح�صيل �لعلمي، وتزيد من �لثقة بالنف�س، و�أن 
تاأثريها ميتد �إىل �صنو�ت لحقة من �لُعمر، حيث ت�صاعد على تقليل 
باأنها  �لدر��صة  ومتتاز  بالنف�س.  �لثقة  وزي��ادة  و�لتوتر،  �لقلق  نوبات 
تتبعت جمموعة من �ملر�هقني عددهم 169 �صخ�صاً ملدة 10 �صنو�ت، 
و�أن �ملجموعة متيزت بالتنوع �لعرقي ما بني �لبي�س و�ل�صود و�لأعر�ق 
ي�صعون  �لذين  �ملر�هقني  �أن  �إىل  �لدر��صة  نتائج  وتو�صلت  �لأخ��رى. 
رو�بط �ل�صد�قة يف مقدمة �هتماماتهم خال �ملرحلة من �صن 15 �إىل 
و�لكتئاب و�لإحباط، و�أكرث  و�لتوتر  للقلق  ُعر�صة  �أقل  يكونون   25
�صعور�ً بقيمتهم �ل�صخ�صية. ودعت نتائج �لدر��صة �إىل عدم �لتقليل من 
�أهمية �ملحادثات �ملطّولة �لتي يجريها �ملر�هقون مع �أ�صدقائهم و�لتي 
متتد ل�صاعات يف بع�س �لأحيان، حيث ت�صاعد م�صاركة �مل�صاعر، وتنمية 
تنمية  �لآخرين على  �ل�صخ�س حمبوب من  وب��اأن  بالقبول  �لإح�صا�س 

جمموعة من �ملكا�صب �ملفيدة لل�صحة �لنف�صية.

تبتكر طريقة غريبة مل�ساعدة �ملر�سى
مر�صاها  ملنح  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  طريقة  �صينية  طبيبة  ت�صتخدم 
�صخ�صية  تقم�س  طريق  ع��ن  وذل��ك  و�ل���ص��رتخ��اء،  بالر�حة  �ل�صعور 

مغنية �أوبر�لية، مع كامل �لزي و�ملكياج �مل�صتخدم يف هذه �ملهنة.
�أن مر�صاها يجدون �صعوبة  �لدكتورة باي �صوفانغ،  �أن لحظت  بعد 
قدرتها  على  ي��وؤث��ر  مم��ا  �ملر�صية،  حالتهم  ع��ن  بحرية  �حل��دي��ث  يف 
لتبدو  �أن تغري من مظهرها،  ق��ررت  لهم،  �ملنا�صب  �لعاج  يف تقدمي 
�ملر�صى،  ل��دى  و�لتوتر  �لقلق  �صعور  من  تخفف  ج��دي��دة،  ب�صخ�صية 

بح�صب موقع �أوديتي �صنرت�ل.
�لتعامل  عند  بالتوتر  ي�صعرون  �ملر�صى  من  �لعديد  �إن  ب��اي  وتقول 
مع �لطبيب، وهذ� ما دفعها للظهور ب�صخ�صية خمتلفة. وعلى مدى 
�أوبر�لية  �رتد�ء ماب�س ممثلة  د�أبت باي على  �ملا�صيني،  �لأ�صبوعني 
ملدة �صاعة على �لأقل كل �صباح، بالإ�صافة �إىل و�صع طبقات �صميكة من 
�ملكياج �لتقليدي. ويف �لوقت �لذي �أثنى �لبع�س على جهود �لدكتورة 
�لآخ���رون هذه  وج��د  م�صاعدة مر�صاها،  �لغريبة يف  ب��اي، وطريقتها 
�أن  �إل  �ل�صلبية،  �لتعليقات  من  �لرغم  وعلى  �صرورية.  غري  �جلهور 
باي ت�صر على مو��صلة هذ� �لنهج يف �لعاج، موؤكدة على �أنها ح�صلت 
على نتائج �إيجابية، حيث بات �ملر�صى �أكرث �نفتاحاً ورغبة باحلديث 

عن معاناتهم وم�صاكلهم �ل�صحية.

االثنني   28   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12108  
Monday  28   August   2017  -  Issue No   12108

�لتقاط  "في�س بوك" تتيح 
�سور بز�وية 360 درجة

�لقدرة على  �لرئي�صي  ب��وك  منح م�صتخدمي تطبيقها  �صركة في�س  ب��د�أت 
تطبيقات  �أو  لكامري�  �حل��اج��ة  دون  درج��ة   360 ب��ز�وي��ة  �ل�صور  ت�صوير 

�لطرف �لثالث. 
وكانت في�س بوك، �لتي متلك �أكرب �صبكة للتو��صل �لجتماعي مع �أكرث من 
�ل�صور  برفع وعر�س  مل�صتخدميها  ت�صمح  �صهرياً،  ن�صط  ملياري م�صتخدم 
بالإمكان  �أ�صبح  فقد  �لآن  �أم��ا  �صنة،  م��ن  �أك��رث  منذ  درج��ة   360 ب��ز�وي��ة 

�لت�صوير �أي�صاً من �لتطبيق مبا�صرة.
ولأن �لهو�تف �لذكية �حلالية ل ت�صتطيع بنف�صها �لتقاط �ل�صور ثاثية 
�إىل  �مل�صتخدم  يحتاج  لذلك،  �ملخ�ص�صة  �لكامري�  �صهولة  بنف�س  �لأب��ع��اد، 
�لتقاط هذ� �لنوع من �ل�صور على غر�ر �ل�صور �لبانور�مية، ولكن جلميع 

�جلهات.
وللتقاط �صور بز�وية 360 د�خل تطبيق في�س بوك، يتعني على �مل�صتخدم 
�إد�رة  360"، ثم  "�صور  �إىل زر  �لنزول  �إن�صاء من�صور ثم  �لنقر على خيار 
لل�صورة  بد�ية  نقط  تعيني  على  �لقدرة  مع  �جلهات  كل  يف  ببطء  �لهاتف 
ثم ن�صرها، وباملثل ميكن م�صاهدة كامل �ل�صورة من خال �إد�رة �لهاتف �أو 

�لتنقل يف �أرجائها من خال حتريك �ل�صورة بالأ�صبع.
 360 ب��ز�وي��ة  �لفيديو  مقاطع  عر�س  يدعم  ب��وك  في�س  تطبيق  �أن  وم��ع 
درجة، �إل �أنه �إىل �لآن ل يدعم ت�صوير هذ� �لنوع من �لفيديو، ويتعني على 
�مل�صتخدم ��صتخد�م �لكامري� �خلا�صة به، مثل جري 360 من �صام�صونغ، و 

."Insta360 360إن�صتا�"

علماء يخرتعون 
خيوطًا توّلد �لكهرباء

تك�صا�س  ج���ام���ع���ة  يف  ب���اح���ث���ون  �خ������رتع 
�لأم����ري����ك����ي����ة، م����ن �أن����اب����ي����ب �ل���ك���رب���ون 
�أطلقو� عليها  �لنانوية �لرقيقة، خيوطاً 
ُتولد  �أن  وميكنها   ،twistron ����ص��م 
فائقة،  ب�����ص��رع��ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
 ، م��رة  مئة  �لتقليدية  �ل��ط��رق  ُت�صاهي 
 TechCrunch م��وق��ع  وب��ح�����ص��ب 
من  �لطاقة  �لغزل  فُيوّلد  �لتكنولوجي، 
وتكر�ر�ً،  م����ر�ر�ً  ومت��دي��ده  ثنيه  خ���ال 

لُينتج طاقًة كهربائيًة مكثفة.
�لنانوية  �خل����ي����وط  ت����غ����رق  ل  وح����ت����ى 
�لباحثون  و�صع  �لكهربائية،  بال�صو�رد 

عليها نوعاً من �لبوملري �ملالح.
وع��ن��دم��ا ن�����ص��ج �ل��ب��اح��ث��ون �خل���ي���وط يف 
ق��م��ي�����س، وّل�������دت ك���م���ي���ات ����ص���غ���رية من 

�لكهرباء، ناجمة عن تنف�س مرتديه.
حركة  د�خ��ل  �ختربوها  عندما  �لعلماء 
�أن���ه���ا تتمدد،  �ل��ب��ح��ر، وج�����دو�  م���وج���ات 
ُمقارنة  قليلة،  بتكلفة  �لكهرباء  وُت��ول��د 

بعمليات توليد �لكهرباء �ملعروفة.

تعرف على �أنظف 
قرية يف �آ�سيا 

ت��ع��اين �ل��ع��دي��د م��ن ����ص���ور�ع �ملدن 
�لهند من  دل��ه��ي يف  �ل��ك��ربى مثل 
ت��ك��د���س �ل��ق��م��ام��ة و�لأو����ص���اخ، لكن 
ماولينونغ،  ت��دع��ى  �صغرية  ق��ري��ة 
ميكن �أن تقدم منوذجاً يحتذى به 
يف �لنظافة د�خل �لهند وخارجها، 
م���ن خ���ال ت��ط��ب��ي��ق ���ص��ي��ا���ص��ة عدم 
�لقمامة،  رم�����ي  م����ع  �ل���ت�������ص���ام���ح 
للتاأكد  �لوقت  من  �لكثري  وق�صاء 

من نظافة كل �صرب يف �لقرية.
عناوين  م��و�ل��ي��ن��ون��غ  وت�������ص���درت 
�لأخبار للمرة �لأوىل عام 2003، 
بعد �أن و�صفها �صحفي من جملة 
�آ�صيا،  يف  ق��ري��ة  ب��اأن��ظ��ف  دي�صكفر 
وذلك بعد �أن �صمع عن هذ� �ملكان، 
�لذي يكر�س كل �صخ�س فيها من 
�ل��ك��ث��ري من  �ل��ك��ب��ار  �إىل  �ل�����ص��غ��ار 
�أن  وق��رر  �لقرية،  لتنظيف  وقتهم 
بح�صب  ذل��ك،  م��ن  بنف�صه  يتحقق 

موقع �أوديتي �صنرت�ل.
وج������ذب������ت �مل����ق����ال����ة �ل����ك����ث����ري من 
يبلغ  �لتي  �لقرية،  لهذه  �لهتمام 
ن�صمة،   600 ن��ح��و  �صكانها  ع���دد 
وبد�أ �لعديد من �ل�صياح، ي�صافرون 
�إىل مو�لينونغ، لاإطاع على هذ� 

�لنموذج �لفريد يف �لنظافة.
ب��د� يف  �أن �لأم��ر  وعلى �لرغم من 
ت�صويقية  دع��اي��ة  وك��اأن��ه  �ل��ب��د�ي��ة، 
تاأكدو�  �ل�صياح  �أن  �إل  لل�صياحة، 
ب��اأن��ف�����ص��ه��م مم��ا ُي�����ص��اع ع��ن نظافة 
يعر�س  �أح�����د  ول  �ل���ق���ري���ة.  ه����ذه 
�ل�صكان  ول���ع  ب���د�أ  ك��ي��ف  بال�صبط 
ب��ال��ن��ظ��اف��ة، ل��ك��ن �ل�����ص��ائ��ع��ات تقول 
 130 ن��ح��و  ق��ب��ل  ب�����د�أ  �لأم������ر  �إن 
حيث  �لكولري�،  تف�صي  عند  عاماً، 
بالنظافة،  �له��ت��م��ام  ت�صجيع  مت 
�لبع�س  �أن  �إل  �ملر�س.  �نت�صار  ملنع 
ي���رج���ع���ون ن���ظ���اف���ة �مل����دي����ن����ة، �إىل 
�لنمط �لأنثوي �ل�صائد يف �لقرية، 
باعتبارهن  �لن�صاء  تهيمن  حيث 
و�لتي  للنظافة،  �لرئي�صي  �ملحرك 

مت تو�رثها جيًا بعد جيل.

عالمة يف �ل�سماء تب�ّسر 
باقرت�ب �ل�ستاء!

�ب����و ز�ه������رة، رئي�س  ك�����ص��ف م��اج��د 
�جلمعية �لفلكية يف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية �أنه بالإمكان معرفة بدء 
�لعد �لتنازيل حللول ف�صل �ل�صتاء 

من خال عامة يف �ل�صماء.
و�أو���ص��ح �أب��و ز�ه��رة �أن ظهور جنم 
�صاعات  يف  �جلنوبي  بالأفق  �صهيل 
�لفجر يدل على بدء مرحلة �نتهاء 

ف�صل �ل�صيف يف �ملنطقة.

�إذ�  ما  يقررو�  �أن  �إىل  �أي�صاً  �لآب��اء  �أخ��رى، يحتاج  من جهة 
�إذ�  �أليف، ل�صيما  م�صوؤولية حيو�ن  لتويل  م�صتعدين  كانو� 
ك��ان حتم�س  �إذ�  م��ا  وملعرفة  �صن �صغرية.  �لأط��ف��ال يف  ك��ان 
من  بالطلب  فولفارت  يو�صى  د�ئ��م،  �أليف  حليو�ن  �لطفل 
يف  بامل�صاعدة  لطفلك  �ل�صماح  �أوًل  و�لأ���ص��دق��اء  �جل���ري�ن 
جيدة  طريقة  �أن��ه��ا  ق��ائ��ًا:  �لأل��ي��ف��ة،  بحيو�ناتهم  �لعتناء 
و  �أل��ي��ف.  حيو�ن  �قتناء  ب�صاأن  طفلك  جدية  م��دى  لختبار 
تقول  كما  للر�صع.  قطة  �أو  كلب  باقتناء  فولفارت  ين�صح 
ليا �صميت�س من �لر�بطة �لأملانية حلماية �حليو�ن: �لكاب 

�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �لب�صر  �مل���ع���ت���ادة ع��ل��ى  و�ل��ق��ط��ط 
عندما  �أف�صل  ب�صكل  �لت�صرف  ميكنها 

تدليلهم  يريد  بطفل  �لأم���ر  يتعلق 
�لأكرب  �ل��ك��اب  �أم���ا  حملهم.  �أو 

و�لتي  �صناً  و�لأ�صغر  حجماً 
حد  �إىل  ب���ري���ة  م�����از�ل�����ت 
�أكرث  منا�صبة  ف��ه��ي  م���ا، 
�صناً  �لأك�����رب  ل���اأط���ف���ال 
�ل�صغري  �جل�������رو  م�����ن 

يانني  �لبيطرية  �لطبيبة  وتن�صح  �إ�صقاطه.  ي�صهل  �ل��ذي 
زومر باقتناء كاب من نوعية جولدن ريرتيفر �أو بيت�صون 
مثل  �ل�صيد  كاب  �لآخ��ر،  �جلانب  وعلى  ومالتيبو.  فر�يز 
�لتي ل تتعب  �لد�مل�صن  �صبانيل وكذلك  �أو كوكر  فاميار�نر 
�خلرب�ء  وين�صح  هذ�  لاأطفال.  مائمة  لي�صت   - ب�صهولة 
�أو  �لأر�ن���ب  مثل  �ل�صغرية  �لأليفة  �حليو�نات  �قتناء  بعدم 
ر�يرن  وي��ق��ول  �خل��ن��زي��ري��ة(.  )�ل��ك��اب��ي��اء  �لغينية  �خل��ن��ازي��ر 
فولفارت: �خلنزير �لغيني يحظى ب�صمعة �أنه يحب �لتدليل 
لاأطفال  فبالن�صبة  �حل��ال.  لي�س  ه��ذ�  ولكن  معقد،  وغ��ري 
�ل�صغار، فاإن هذه �حليو�نات ميكن �أن ت�صبح �أي�صاً �ختبار�ً 
حقيقياً لل�صرب، فهي ل حتب د�ئماً مد�عبتها. و�حليو�نات 
�أي�صاً.  �لذهبي لي�صت جيدة  �لهام�صرت  �لليلية مثل 
وع�صفور  �ل���درة  ببغاء  �لع��ت��ن��اء  ن�صبياً  وي�صهل 
�لفو�صى.  من  �لكثري  حت��دث  ولكنها  �لكناري 
وبح�صب �صميت�س، فالأطفال �لأكرب �صناً )10 
بالطيور  �لعتناء  يف  جيدون  �أك��رث(  �أو  �أع���و�م 
�ل�صغرية. وميكن �أن يكون �صمك �لزينة �صيئاً 
�أنه  �ل�صمك هو  �قتناء  �أن عيب  للر�صع. غري  ر�ئعاً 
ل ميكن مل�صه �أو بناء عاقة وثيقة معه. لذلك يبقى 
ي�صتمتعون  �ل��ذي��ن  ل��اأط��ف��ال  ف��ق��ط  م��ائ��م��اً  �ل�صمك 

و�مل��اح��ظ��ة. وتقول  �صميت�س: ب��امل�����ص��اه��دة  ليا 
ي���������������ج���������������ب 
من  �حل���������ذر 
�حل�����ي�����و�ن�����ات 
مثل  �ل����ربي����ة 
�ل�����������ص�����اح�����ف 
و�ل�������������ص������ح������ايل 
و�ل��������ث��������ع��������اب��������ني، 
�ل�صعب  م�����ن  لأن 
معظم  رع��اي��ة  للغاية 
�لربية  �حل��ي��و�ن��ات 
ب�������ط�������ري�������ق�������ة 
م������ن������ا�������ص������ب������ة 
لأن������و�ع������ه������ا. 
وم����������ن �مل����ه����م 
�أن  �أي���������������ص�������اً 

نتذكر �أن معظم �لزو�حف ميكنها نقل بكترييا �ل�صلمونيا، 
�أن ت�صبب مر�صاً خطري�ً. ولتجنب �ل�صلمونيا  �لتي ميكن 
�لآب��اء بعدم  بالزو�حف، ين�صح معهد روب��رت كوخ  �ملرتبطة 

�إبقاء �لزو�حف يف �ملنازل مع �لأطفال دون �خلم�س �صنو�ت.

حيوانات ظريفة باأنوف غريبة وذات مهام متعددة
�ل�صعد�ن �أو �ملاندريل باألو�نه �لز�هية و�أنفه �لأفط�س �لأحمر 
�لرئي�س  �أن���ا  "مرحباً  ب��ت��ع��اٍل:  ي��ق��ول  وك��اأن��ه  يقف  �ل��ط��وي��ل 
�لتي  �لغريبة  �لز�هية  بالألو�ن  �ملاندريل  ذكر  يتميز  هنا". 
بقوم  �لفيل  يكاد  �لغ�صب.  عند  �أك��رث  وت�صطع  وجهه  مت��اأ 
به.  ويقاتل  مي�صك،  ي�صم،  �لطويل،  بخرطومه  �صيء  بكل 
وب��ح��ا���ص��ة �ل�����ص��م �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي يتمتع ب��ه��ا، ب��اإم��ك��ان��ه متييز 
بالإ�صافة  برية،  �أو  مثًا  مائية  جهة  من  �لقادمة  �لرو�ئح 
بهذ�  �صمي  �لبحر،  فيل  �ل��ت��ز�وج.  فرتة  خال  �أهميتها  �إىل 
�ل�صم ب�صبب �نتفاخ �أنفه �مل�صابه خلرطوم �لفيل. وي�صتخدم 
�أ�صو�تاً  وي�صدر  و�ل��دم  باملياه  ميلوؤه  �إذ  لا�صتعر��س  �أنفه 
�لبحر  �لتكاثر. قنافذ  �أثناء فرتة  مرتفعة لإبعاد مناف�صيه 
�صكل  وي�صاعد  �ملف�صلة.  �لرتيجر  �صمكة  �أط��ب��اق  �أح��د  ه��ي 
�لقنفذ  من  �ملف�صل  جزئها  على  باحل�صول  �لطويل  �أنفها 
بيكا�صو  تريجر  تظهر  �ل�صورة  ويف  ل���اأذى.  �لتعر�س  دون 
تعترب  كما  �لأحمر  و�لبحر  �لهندي  �ملحيط  تعي�س يف  �لتي 
من �صمك �لزينة لألو�نها �لز�هية. ُيعرف �آكل �لنمل ب�صكل 
�أن  �لو�قع  �لغريب. يف  �لطويل  �أو ما ي�صمى �خلطم  �لأن��ف 
وي�صتعمله لإيجاد  �لأخري فقط.  �لطرف  �لأنف موجود يف 
�لأبي�س. عندما يجد  �لنمل  و�لأر���ص��ات  �لنمل  طعامه من 
فري�صته، ي�صل �متد�د ل�صانه �إىل 90 �صنتمرت�ً )35 �إن�صاً(، 
حيث تلت�صق به. وباإمكانه مد ل�صانه 160 مرة يف �لدقيقة 
�ل���و�ح���دة. ي��ب��دو �أن���ف �خل��ن��زي��ر م��ث��ري�ً ل��ا���ص��م��ئ��ز�ز ب�صبب 
منظره �لأ�صطو�ين �ملدبب. غري �أنه يتمتع بحا�صة �صم قوية 
باإيجاد  ي�صاعده  �لرتبة  د�خ��ل  �صنتمرت�ً   50 �إىل  ت�صل  قد 
بع�س  م��ن  �أك��رث  �ل�صم  ل��وج��ود خايا حا�صة  وذل��ك  طعامه 
�لكاب. متكرب ومدلل ومربع �ل�صكل تقريباً، ووجد للمرة 
�لنبيات يف  �ل�صيد�ت  �لأوىل قبل قرون يف �ل�صني. ور�ف��ق 
�للوحات �لفنية وكنوع من �لرتفيه. وقد هجن �لإن�صان هذ� 
�لنوع من �لكاب لأجل �لت�صلية، �إل �أن هذ� �مل�صكني يعاين 

�لأمرين ب�صبب جهازه �لتنف�صي �ملعقد. 

يواجه االآباء مع�سلة طلب اأطفالهم امل�ستمر القتناء حيوانات األيفة. 
اإذا ما قررت �سراء حيوان األيف، فاأيهم اأف�سل الأ�سرتك؟ وما هو احليوان 

املنا�سب للفئات العمرية املختلفة؟ االإجابة يف هذا التقرير.
كثريًا ما يواجه االآباء اإحلاحًا من االأطفال على اقتناء حيوان األيف. 
ويخ�سى االآباء اأن يخفت حما�س الطفل وتنتقل لهم م�سوؤولية رعاية 

احليوان. واإذا ما قررت �سراء حيوان األيف، فاأيهم اأف�سل الأ�سرتك؟
للعالج  الدولية  اجلمعية  رئي�س  نائب  فولهارت،  رايرن  الطبيب  يقول 
مب�ساعدة احليوانات: يحتاج اأي حيوان اإىل اإطعامه وتغذيته يوميًا. 

الوقت  لديها  اإذا كان  ما  نف�سها  ت�ساأل  اأن  اإىل  وحتتاج كل عائلة 
وامل�ساحة لهذا . 

ويتابع: اأهم �سيء اأن تتواءم عادات احليوان 
واحتياجاته مع روتني االأ�سرة اليومي.

يحتاجها  فيتامينات   3
�لقولون �لع�سبي

�ل��ع�����ص��ب��ي مر�س  �ل���ق���ول���ون  م���ت���ازم���ة 
مزمن ي�صبب �أملاً وتقل�صات �أ�صفل �لبطن، 
�إىل جانب �لغاز�ت ونوبات من �لإم�صاك 
معروف  ���ص��ب��ب  ي��وج��د  ل  �لإ����ص���ه���ال.  �أو 
للقولون �لع�صبي، لكن تز�د �صدة �حلالة 
نتيجة نق�س كمية �لألياف يف �لطعام، �أو 

�لتوتر، �أو كرثة تناول �لأدوية �مللينة.
م���ن م�صكلة  ت��خ��ّف��ف  ع���اج���ات  ت��ت��وف��ر 
�ل��ق��ول��ون �ل��ع�����ص��ب��ي، ل��ك��ن �لأ���ص��ا���س هو 
�لنظام �لغذ�ئي، وكرثة �حلركة و�مل�صي.

�لفيتامينات  م����ن  جم���م���وع���ة  �إل����ي����ك 
�لقولون  متازمة  تخفيف  على  ت�صاعد 

�لع�صبي:
�لفيتامني  هذ�  يوجد  "ب6".  فيتامني 
�مل��وز و�لأف��وك��ادو و�ل��ف��ول و�ملك�صر�ت  يف 
�لكاملة.  و�حلبوب  و�ل��دو�ج��ن  و�للحوم 
وق����د وج�����دت در������ص����ة ن�����ص��رت يف جملة 

ت���ن���اول �حلد  �أن  ري�����ص��ري���س  ن��ي��وت��ر���ص��ن 
�أ�صبوع  مل���دة  ف��ي��ت��ام��ني ب6  م���ن  �لأدن�����ى 
يحتاج  �لع�صبي.  �لقولون  حالة  يفاقم 
ن  م���ل���غ  و1.7   1.3 ب�����ني  �لإن�����������ص�����ان 

�لفيتامني يومياً.
عام  ُن�صرت  لدر��صة  وفقاً  "د".  فيتامني 
�لطبية  ج���ي  �إم  ب���ي  جم��ل��ة  يف   2012
تبني �أن 70 باملائة من مر�صى �لقولون 
مكمات  ت����ن����اول����و�  �ل����ذي����ن  �ل��ع�����ص��ب��ي 
كثري�ً.  حالتهم  حت�ّصنت  ق��د  د  فيتامني 
بخ�صو�س  �ل��ط��ب��ي��ب  م��ر�ج��ع��ة  ت��ن��ب��غ��ي 

�جلرعة �ملنا�صبة من �لفيتامني.
م�صحوق  ي���ح���ت���وي  "�صي".  ف��ي��ت��ام��ني 
فيتامني �صي �أو �لفّو�ر على كل مزيج من 
�لفيتامني و�لبوتا�صيوم، وي�صاعد حالت 
�لإم�صاك ب�صكل فّعال خال فرتة ترت�وح 

بني ن�صف �صاعة و�صاعة ون�صف.

كيف تختار �حليو�ن �الأليف �ملنا�سب لطفلك؟
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�ش�ؤون حملية

خرباء دوليون ي�ستك�سفون اأحد اأقدم املجتمعات الزراعية 

هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة ت�ستاأنف �لتنقيب يف "هيلي 8" مبدينة �لعني

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تطلق حملة للرتويج ال�سياحي للخليجني القادمني عرب "الغويفات"

 جناح ترويجي جديد لتعزيز مكانة �أبوظبي كوجهة جذب �سياحية

بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

�الحتفال بيوم �لعمل �الإن�ساين �لعاملي ويوم �ملر�أة �الإمار�تية وحلول عيد �الأ�سحى �ملبارك

•• العني – الفجر

و�لدوليني  �لإمار�تني  �لآثاريني  من  فريق  ��صتاأنف 
�لبحث  �أعمال  و�لثقافة  لل�صياحة  �أبوظبي  هيئة  يف 
8" �لأثري  "هيلي  موقع  يف  جديد  من  و�لتنقيب  
بعد توقف د�م 30 عاماً، و�لذي يعد �أحد �أقدم مو�قع 
�ل�صتيطان �لزر�عي يف �لدولة، و لعب دور�ً رئي�صياً يف 
�لعني  �لو�حات يف مدينة  زر�ع��ة  فهم مر�حل تطور 

و�جلزيرة �لعربية عموماً.
يقع �ملوقع قرب حديقة �آثار هيلي يف �لعني، و�أظهرت 
�أعمال �لتنقيب �لتي قام بها علماء �لآثار �لفرن�صيون 
�ملا�صي دليًا مبدئياً  �لقرن  يف �صبعينات وثمانينات 
على بد�ية زر�عة �لتمور و�حلبوب )�لقمح و�ل�صعري( 

يف �ملوقع منذ قر�بة 5 �آلف عاماً. 
وقد تعذر ن�صر نتائج �أعمال �لبحث و�لتنقيب عندها 
�لآث��اري��ني، يف حني عمل  فريق  رئي�س  لوفاة  نتيجة 
�لنظام  تطور  لفهم  �ملعلومات  حتليل  على  �لفريق 
�صاهم  �ل�صنني مما  �آلف  قبل  �ل��و�ح��ات  �ل��زر�ع��ي يف 
قائمة  على  �لعني  مدينة  �إدر�ج  يف  �أ�صا�صية  ب�صورة 

�لرت�ث �لإن�صاين �لعاملي ملنظمة �ليون�صكو.
و�لثقافة" يف  لل�صياحة  �أبوظبي  "هيئة  كلفت   وق��د 
�جلن�صيات  متعدد  عمل  فريق  �ملا�صي،  مار�س  �صهر 
�أعمال �لتنقيب  من خ��رب�ء  �لآث��ار �مليد�نيني  لبدء 
�أح����دث �لتقنيات  يف �مل��وق��ع م��ن ج��دي��د، ب��ا���ص��ت��خ��د�م 

و�لأ�صاليب �لعلمية.
وق���ال ح��م��د�ن �ل��ر����ص��دي �أح���د �لآث���اري���ني يف فريق 

على  �جل���دي���دة  �ل��ب��ح��ث  �أع���م���ال  �صت�صاهم  �ل��ب��ح��ث: 
�زدهاره،  وقت  هيلي8  موقع  يف  �حلياة  طبيعة  فهم 
�مل��و�ق��ع �لأث��ري��ة يف منطقة �جلزيرة  �أه��م  �أح��د  فهو 
على  �حلديثة  �لتقنيات  ت�صاعد  �أن  ونتوقع  �لعربية، 
�حل�صول  وحت��دي��د�  �أع��م��ق،  ب�صكل  �ملعلومات  حتليل 
على دليل يوؤكد تكوين �أقدم جمتمع زر�عي م�صتقر 
يف دول��ة �لإم����ار�ت، بعك�س  �جل��م��اع��ات �ل��رح��ل �لتي 

وجدت �آثارها يف �مل�صتوطنات �ل�صابقة. 
و�إجر�ء  بعناية  �ملوقع  تنظيف  �ملُكّلف  �لفريق  وتوىل 
م�����ص��ح ث��اث��ي �لأب����ع����اد ب��ا���ص��ت��خ��د�م �ل��ل��ي��زر لطبقة 
�لعقود  خ��ال  عليه  تر�كمت  �لتي  �لرت�بية  �لطمم 
�لزمنية �ملا�صية، مما �صيتيح يف نهاية �ملطاف �إعد�د 
قد  �لفريق  وك��ان  للموقع.  ودقيقة  متكاملة  خطة 
�ملد�فن  من  �لعديد  لت�صجيل  �لتقنية  ب��ذ�ت  ��صتعان 

م( يف  ق  �لربونزي )4500  �لع�صر  �إىل  تعود  �لتي 
�ملنطقة، وذلك بهدف ر�صم �صورة و��صحة ملعامل ذلك 

�لع�صر.
بقايا  وقد مت بذل جهوٍد خا�صة ل�صتخر�ج وحتليل 
�أن���ه من  �ل��رغ��م  �مل��وق��ع، على  �ملكت�صفة يف  �ل��ن��ب��ات��ات 
�ل�صائع �كت�صاف �لبذور �ل�صغرية و�ملحرتقة يف �ملو�قع 
�لأثرية، �إمنا من �لنادر روؤيتها بالعني �ملجردة. لذ� 
باملاء  �ل��ب��ذور  بقايا  حتت�صن  �لتي  �لرتبة  غمر  يتم 
�ل�صطح.  على  �لقدمية  �لبذور  وتعوم  ببطء  لتطفو 
خا�صاً  نظاماً  �لهيئة  �أع��دت  �لعملية  ه��ذه  ولإج���ر�ء 

�صديقاً للبيئة يعتمد على �إعادة تدوير �ملياه.
وخ����ال ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ن��ق��ي��ب، مت �ك��ت�����ص��اف جمموعة 
غنية من �للقى �لأثرية وبقايا �لنباتات و�حليو�نات، 
�لتي �صتخ�صع للعديد من �لختبار�ت �لعلمية، من 
�صمنها تقنية �لتاأريخ با�صتخد�م �لكربون14-، كما 
�إمار�تيني،  �آثاريني  يت�صمن  �ل��ذي  �لفريق،  �صيعمل 
على حتليل بقايا �لنحا�س �لقدمي �ملوجود يف �ملوقع، 
و�إخ�صاعها لختبار�ت �لنظائر �مل�صعة لتحديد متى 
بد�أ ��صتغال �لنحا�س و�لإجتار به يف دولة �لإمار�ت. 
وعند جمع نتائج �لأبحاث و�أعمال �لتنقيب �صيتكون 
ل��ب��د�ي��ات �حل��ي��اة يف و�حة  �أع��م��ق  ل��دى �جلميع فهم 
�لعني، مما �صي�صاعد يف ك�صف وتوثيق ثقافة وتر�ث 

تعود �إىل �آلف �ل�صنني.
ومن ناحية �أخرى، �صت�صاهم �أعمال �لتنقيب �جلديدة 
�ملحليني يف  �لآث��ار  ق��در�ت علماء  وتعزيز  تدريب  يف 

هيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة.

•• اأبوظبي- الفجر 

حملة  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�صياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت 
�حلدود  على  �لغويفات  منطقة  يف  مميزة  ترويجية 
ب��ني �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��م��ل��ك��ة �لعربية 
كوجهة  �لإم��ار�ت��ي��ة  للعا�صمة  للرتويج  �ل�صعودية،  

�صياحية ر�ئدة.
�لفنادق  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  �حلملة  يف  ي�����ص��ارك 
و�ملنتجعات و�لوجهات �ل�صياحية �لرتفيهية يف جزيرة 
�مل�صبوقة يف  �ل��زي��ادة غري  بالتز�من مع  وذل��ك  يا�س، 
�ل�صعودية ودول جمل�س  �لقادمني من  �ل�صياح  �عد�د 
�ل�صيف،  ف�صل  خ���ال  �مل���ج���اورة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 

وبالتز�من مع �حتفالت �ململكة بيومها �لوطني.
�صركة  �حل��م��ل��ة  يف  �مل�������ص���ارك���ني  م��ق��دم��ة  يف  وي����اأت����ي 
�لتطوير و�ل�صتثمار �ل�صياحي وجزيرة يا�س وفنادق 
ومنتجعات  وف��ن��ادق  روت��ان��ا  وف��ن��ادق  جنة  ومنتجعات 
للزو�ر  �لتجارية  لعاماتهم  للرتويج  وذل��ك  د�ن��ات، 
�مل��ق��ب��ل حتت  �مل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �صبتمرب  و���ص��ك��ان 
مب�صاعدة  �صيقومون  حيث  �صعار #�أبوظبي_د�ركم، 
�مل�����ص��اف��ري��ن ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب���احل���ج���وز�ت �مل��رغ��وب��ة يف 
�ملوقع. كما �صيقوم ق�صم ��صتعامات �لزو�ر من هيئة 
�أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة بتقدمي معلومات مفيدة 
للزو�ر على مد�ر �ليوم ، �إىل جانب توزيع جمموعة 

متميزة من �لهد�يا وكتيبات �ملعلومات. 

�صهرية  طعام  عربات  �لرتويجي  �جلناح  و�صيت�صمن 
وكاز�  �إيت�س  وبرغر  بوك�س  وه��وت  برغر  بينك  مثل 
ل تينا و�آي�س كرمي لب �أي�صاً، لتقدم جميعها للزو�ر 
�ل�صهي  �لربغر  �صطائر  من  �لطعام  �أ�صناف  �أ�صهى 

و�لتاكو �ملتميز.
و�صيتم جتهيز �جلناح �لرتويجي بعدد من �لأن�صطة 
�مل��ائ��م��ة ل��ك��اف��ة �أف������ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة، م��ث��ل ل��ع��ب��ة �لقفز 
�مل��ط��اط��ي��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��اأط��ف��ال، �إىل ج��ان��ب تقدمي 
�ل���ي���وم، و�صيحظى  �مل��ث��ل��ج��ات و�حل���ل���وى ع��ل��ى م����د�ر 
ن��ه��اي��ة �لأ����ص���ب���وع بفر�صة  �لأط����ف����ال خ����ال ع��ط��ل��ة 
�ل�صتمتاع باأوقاتهم ب�صحبة عدد من فناين �صناعة 
�لوجه  على  �لر�صم  وفناين  �لبالونات  من  �لأ�صكال 

ولعبي �خلفة. كما �صيتمكن �لزو�ر �ملهتمني بتقنيات 
�ل���و�ق���ع �لف��رت����ص��ي م��ن جت��رب��ة حم��اك��ات �لبيئات 
�لرتويج  �د�رة  م��ن  مقدمة  �لأب��ع��اد  ثاثية  بتقنية 

�لرقمي يف هيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة.
وخال عطلة عيد �لأ�صحى �ملبارك، �صيحت�صن جناح 
�ل�صيافة جمموعة من �أروع �ل�صتعر��صات �لرتفيهية 
�أجمل  �حلربية  فرقة  �صتعزف  حيث  �حلّية،  �ملحلية 

�أحلانها للم�صافرين. 
ويقع جناح �ل�صيافة على بعد كيلو مرت و�حد فقط 
من بو�بة جو�ز�ت �ل�صفر يف �لغويفات، ويفتتح �أبو�به 
 1 �ل�صاعة  وحتى  �لظهر  بعد   3 �ل�صاعة  من  يومياً 

�صباحاً ولغاية 30 �صبتمرب.
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وبتوجيهات من رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ص�صات �ل�صيخ 
و�لتعليمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د 
�ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
ومب�صاركة فريق �لوطن �لتطوعي �أقيم �حتفال مبقر 
مركز �ل�صيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقايف تز�منا 
مع منا�صبات عدة ��صتملت على �لحتفال بيوم �لعمل 

عيد  وحلول  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ويوم  �لعاملي  �لإن�صاين 
�لأ�صحى �ملبارك وتفعيل مبادرة �بت�صامة وذلك حتت 
�صعار " ب�صمة عطاء" بالتعاون مع جمعية حممد بن 
خالد �آل نهيان لأجيال �مل�صتقبل وفريق عمل مبادرة 
�ل�صيخة �لدكتورة �صما منذ  �أطلقتها  �بت�صامة و�لتي 
�نتماء  ت��ط��وع��ك  ف��ري��ق  �ىل  �إ���ص��اف��ة  2014م  ع���ام 
�إد�رة �ملوؤ�ص�صات و�أطفال  �أع�صاء من جمل�س  بح�صور 
من موؤ�ص�صة ز�يد للرعاية �لإن�صانية و�أ�صحاب �لهمم 

وح�صد من �لأع�صاء و�ل�صيوف ، 
�ل�صيخ  مركز  �إد�رة  كلمة  �إلقاء  �لفعاليات   وت�صمنت 
حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن��ه��ي��ان �ل��ث��ق��ايف ك��م��ا مت تقدمي 
من  عمل  ور���ص��ة  �إىل   �إ���ص��اف��ة  �ل�صباب  جمل�س  كلمة 
مدر�صة �لقهوة و�ل�صنع حول عاد�ت �ل�صيافة �لعربية  
�أ�صرع وجبة مقدمة من مبادرة  �إع��د�د  وم�صابقات يف 
�ملطبخ �لتدريبي ، �إ�صافة �إىل ور�صة �لر�صم و�لتلوين 
، ه����ذ� ويف م���ب���ادرة حت�صب  �ل���وج���وه  و�ل���ر����ص���م ع��ل��ى 

و�لتي  �حلا�صرين  على  �ل���ورود  ت��وزي��ع  مت  للفعالية 
بن  حممد  بنت  �صما  �لدكتورة  �ل�صيخة  كلمة  حتمل 
�ملر�أة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  مبنا�صبة  نهيان  �آل  خالد 
هي كل �ملجتمع فهي �لأم �لتي ربت �لرجل و �لزوجة 
�لتي �صاندت �لرجل و �لعاملة �لتي �صاركت �لرجل يف 

�لنجاح.
 كما مت توزيع �لهد�يا على �لأطفال �لأيتام مبنا�صبة 

عيد �لأ�صحى �ملبارك مقدمة من مبادرة �بت�صامة .

�لدكتورة  ن�سال �لطنيجي : �ملر�أة 
�الإمار�تية �سريك يف �خلري و�لعطاء
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للثقافة  ز�ي��د  ل��د�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  حممد  ن�صال  �لدكتورة  �أ�صادت 
�لإ�صامية  باإجناز�ت �ملر�أة �لإمار�تية  و�ملكا�صب �لتي حققتها و�أ�صهاماتها 

يف عملية �لتنمية �ل�صيا�صية و�لثقافية و�لجتماعية و�لقت�صادية .
و�أكدت �لطنيجي باإنه بقيادة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ملر�أة  �ل�صمو حكام �لإم��ار�ت  متكنت  رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، و�أ�صحاب 

�لإمار�تية �أن تتبو�أ �أعلى �ملنا�صب يف 
�لقيام  من  ومتكينها  كافة،  �ملجالت 
�أف�����ص��ل وج��ه يف خدمة  ب��دوره��ا على 
م�����ص��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ب���ن���اء يف دول���ة 

�لإمار�ت.
�صكرها  بالغ  عن  �لطنيجي  و�أع��رب��ت 
�ل�صيخة  ل�صمو  �لعميق  وت��ق��دي��ره��ا 
�لإمار�ت"   "�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
وبف�صل  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل����ر�أة  لدعمها 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  �أثبتت  �ل��دع��م  ه��ذ� 
وماز�لت تثبت يوما بعد �آخر كفاءتها 
ومت��ي��زه��ا يف ك��ل م��ا تولته م��ن مهام 
و�أكدت  م�صوؤوليات  من  �إليها  و�أوك��ل 
�لفاعل  وع��ط��اءه��ا  �ل��ق��وي  ح�صورها 

و�ملتميز يف خدمة وطنها يف خمتلف جمالت �لعمل �لوطني. 
و�لعطاء"  �خل��ري  يف  �صريك  �صعار" �مل���ر�أة  �ختيار  ب��اإن  �لطنيجي  و�أ�صافت 
لهذ� �لعام لاأحتفال بيوم �ملر�أة �إن ذلك يعد تعبري� �صادقا عن دور �ملر�أة 
لكل  �لعطاء  وبذل  �لدولة  �ملتعددة يف  �ملبادر�ت  مع  �لتفاعل  على  وقدرتها 
من يحتاجه وم�صاركتها مع جميع فئات �ملجتمع رجال ون�صاء لإجناح عام 
باأنها  وليثبت  �لعامل  �مام  �لر�ئدة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ويعك�س �صورة  �خلري، 

جديرة بحمل ر�ية �لإبد�ع و�لتفوق يف كل �لقطاعات .
و�أ�صارة �لطنيجي باإن توجيهات جمل�س �إد�رة د�ر ز�يد للثقافة �لإ�صامية 
لفريق  �لوظيفي  �لكادر  يف  �لن�صائي  �لعن�صر  حتفيز  على  با�صتمر�ر  تركز 
عمل �لد�ر لتقدمي �ف�صل ما لديهم من خال توفري �لدعم �لذي يحقق 
�لوظيفي من ناحية ومو��صلة تطوير مهار�تهن  لهن �ل�صتقر�ر و�لر�صا 
ومعارفهن وقدر�تهن من ناحية �خرى عن طريق ت�صجيعهن على �لتعلم 
و�مل�صوؤولية  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع  قيم  وت��ع��زي��ز  �ملمنهج  و�ل��ت��دري��ب  �مل�صتمر 
وتزويدهن بالأفكار �ملبتكرة �لتي متكنهن من �لنتقال �إىل م�صتويات �أكرث 

متيز� يف �د�ء �ملهام و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد.
و�أو�صحت عن ��صتحو�ذ �ملر�أة �لإمار�تية على %38 من �إجمايل �لعاملني 
�ملر�أة  عزمية  وق��وة  جن��اح  على  يوؤكد  مما  �لإ�صامية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  يف 
لتحقيق  �لفاعلة  و�مل�صاهمة  �لقر�ر  �لريادي يف �صناعة  ودوره��ا  �لإمار�تية 
" روؤية حكومة �أبوظبي " يف مو��صلة �لعمل على �إقامة جمتمع و�ثق و�آمن 

وبناء �قت�صاد م�صتد�م ومنفتح عاملياً وميتلك �لقدرة على �ملناف�صة.

�سمن حملة التوعية بامل�سالخ العامة
بلدية مدينة �لعني  ت�ستكمل حما�سر�ت توعوية باأهمية 

�لذبح بامل�سالخ ، وتفعل خيمة تعريفية ب�سوق �لعني للمو��سي
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مدينة  بلدية  ��صتكملت   ، �ل��ع��ني  مدينة  مب�صالخ  �لتوعية  حملة  �صمن 
�لعني ممثلة باإد�رة �ل�صحة �لعامة  بتنظيم عدد من �ملحا�صر�ت و�لور�س 
�إىل مبادرة �خليمة �لإر�صادية ل�صوق �لعني  �إ�صافة   ، �لتوعوية و�لتثقيفية 

�ملركزي و�لتي ��صتقبلت عدد كبري من مرتادي �صوق �لعني للمو��صي . 
وقالت �لدكتورة �صوؤدد علي  رئي�س جلنة �لإعام و �لإر�صاد بق�صم �مل�صالخ 
مع  و�لتن�صيق  بالتعاون  �لتوعوية  و�ل��ور���س  �مل��ح��ا���ص��ر�ت  ج���اءت   ، �لعامة 
قطاعات �لبلدية وموؤ�ص�صة �لتنمية �لأ�صرية ، من خال  تدريب �مل�صاركني 
و  �صليم  ل�صر�ء حيو�ن  �ملطلوبة  و�لإر���ص��اد�ت  �لأ�صحية  �ختيار  كيفية  على 
معافى للح�صول على حلوم �صحية ، �إ�صافة �إىل توعية �مل�صاركني بخطورة 
و  �حل��ي��و�ن  ب��ني  �مل�صرتكة  ب��الأم��ر����س  وتعريفهم   ، �مل�صالخ  خ���ارج  �ل��ذب��ح 
�إط��اع  �حل�صور على  ، كما ومت  �لن�صان و�لتي تنتقل عن طريق �للحوم 

خطو�ت �لذبح بامل�صالخ و�لتي جتري وفق �أف�صل �ملمار�صات �ل�صحية .
�خليمة  مبادرة  ح��ول    ، �لعامة  �مل�صالخ  ق�صم  رئي�س  �لكعبي  ح�صن  �أ�صار  و 
�لتوعوية �لإر�صادية ل�صوق �لعني �ملركزي  و�لتي ت�صتمر فعالياتها �لتوعوية 
ر���ص��ائ��ل تثقيفية  ب��دوره��ا  وت��ق��دم   ، �مل��ب��ارك  �لأ���ص��ح��ى  �أي���ام عيد  �أول  حتى 
لاأ�صحية  �ل�صحية  و�ل�صروط  �مل�صالخ  يف  �لذبح  �أهمية  ح��ول  وتعريفية 
وخماطر �لق�صاب �ملتجول ،  و�خلطو�ت �ل�صحية  لنقل �للحوم من �مل�صلخ 
يف  �مل�صالخ  مو�قع  تو�صح  بخريطة  �ل��زو�ر  تعريف  �إىل  �إ�صافة  �لبيت،  �ىل 
لاأ�صاحي  �لبيطري  �لفح�س  وخ��دم��ات  �لعمل  �صاعات  و  �ل��ع��ني   مدينة 
�مل�صورة  وتقدمي  �لعامة  �مل�صالخ  ق�صم  حول  من�صور�ت  توزيع   على  ع��اوة 
ذبائح  بتقدمي  �لعامة  �مل�صالخ  ق�صم  وتعمل  كما  �ل�صوق،  مل��رت��ادي  �لطبية 
�صوق  حظائر  من  ت�صرتى  �لتي  بالذبيحة  مر�س  �كت�صاف  حالة  يف  بديلة 

�لعني �ملركزي للمو��صي ، وبدون دفع ر�صوم �إ�صافية.
�أك��م��ل��ت جاهزيتها  ق��د  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أن م�صالخ  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
حمات  تكثيف  خال  من  �ملبارك  �لأ�صحى  عيد  ل�صتقبال  و��صتعد�د�تها 
متديد  �إىل  �إ�صافة   ، بامل�صالخ  �ل�صليم  �لذبح  باأهمية  و�لتثقيف  �لتوعية 
عدد  �أك��رب  ��صتقبال  ل�صمان   ، �لرئي�صية  �مل�صالخ  من  بعدد  �لعمل  �صاعات 
من �لذبائح وتقدمي �أف�صل �خلدمات للجمهور ، و�لتي تاأتي �صمن �أهد�ف 
�لنظام �لبلدي لإمارة �أبوظبي يف تقدمي �خلدمات للمجتمع و�لعماء، مبا 

يعزز جودة �حلياة يف  �إمارة �أبوظبي حاليا وم�صتقبُا . 



��صتيقاظ  م�����ص��ط��رب��ة،  ل��ي��ايل  �ل���ن���وم،  ���ص��ع��وب��ة يف 
ب��اك��ر ج����د�ً... ه��ل ح��اول��ت تهوية �ل��غ��رف��ة، ووقف 
�لتدخني، وممار�صة �لريا�صة، و�أخذ حمام �صاخن 
ع�صاء  وت��ن��اول  �لغرفة،  ح���ر�رة  وتخفي�س  م�صاًء، 
�لنوم  حتى  �أو  م��ب��ك��رة،  �صاعة  يف  و�ل��ن��وم  خفيف، 
بعد �رتد�ء �جلو�رب، من دون �أن ت�صتفيد ب�صيء؟ 
�صيجتاحك  �ل��ن��وم،  م��ن  �مل��زم��ن  �حل��رم��ان  ب�صبب 
�لتوتر يوماً بعد يوم لدرجة تدفعك �إىل ��صتعمال 
�لأدوية �ملنومة. لكن قبل بلوغ تلك �ملرحلة، ماذ� 
لو جربت حلوًل �أقل عد�ئية على �ل�صحة من دون 

�أن يكون لها �آثار جانبية؟

طب االأع�ساب
 زهرة االآالم تكافح اال�ستيقاظ املبكر:

مبتازمة  ع��ام  ب�صكل  �ملبكر  �ل�صتيقاظ  يرتبط   
�لقلق �مل�صحوب بالكتئاب �أو باأخذ جرعات كبرية 
�ل��ب��ن��زودي��ازي��ب��ني. حت��ت��وي زه���رة �لآلم على  م��ن 
ت�صتهدف  وه���ي  للقلق  وم��زي��ل��ة  م��ه��دئ��ة  م��رك��ب��ات 
خال  من  �لأدوي���ة.  ت�صتهدفها  �لتي  �مل�صتقبات 
وزيادة  ت��دري��ج��ي��اً  �لأدوي����ة  تلك  ج��رع��ات  تقلي�س 
جرعات زهرة �لآلم يف �ملقابل، لوحظ �أنها ت�صاهم 

يف وقف �لإدمان على �لأدوية وحت�صني �لنوم.
 

نبتة االإي�سولزيا للنوم كاالأطفال:
فئة  �إىل  �ل��ل��ون  �لربتقالية  �ل��زه��رة  ه��ذه  تنتمي   
�خل�صخا�س وهي حتفز على �لنوم بف�صل عنا�صرها 
�ملنومة و�ملزيلة للقلق وميكن �أن يحتملها �جل�صم 
رة بن�صبة كبرية  ب�صهولة. هذه �لنبتة لي�صت خمدِّ
�ملفا�صل  باأوجاع  �لأرق  يرتبط  لكنها مفيدة حني 
مثًا. ميكن �إعطاوؤها �إىل طفل يف عمر �ل�صاد�صة 
�أو �ل�صابعة �إذ� كان ي�صتيقظ خال �لليل لكن مع 
فاعلية  ل�صمان  �جل��رع��ات.  تعديل  على  �حلر�س 
�أو  �صكل خا�صة جافة  على  �أخ��ذه��ا  �أك��رب، ميكن 

بودرة.

ال��رتجن��ان وال��زي��زف��ون ل��ال���س��رتخ��اء قبل 
النوم: 

ي�صاهم �ل��رتجن��ان، و�ل��زي��زف��ون ب��درج��ة �أق���ل، يف 
تخفيف �لت�صنج وتعزيز �ل�صرتخاء، ويو�صى بهما 
وت�صنج  �له�صمية  �ل�صطر�بات  ملكافحة  حتديد�ً 
�لع�صات و�لأع�صاب. ُي�صتعمان على �صكل نقيع 
�خللود  قبل  جيد�ً  بال�صرتخاء  وي�صمحان  مرّكز 

�إىل �لنوم.

لتح�سني  اجلنجل  ونبات  ال��ربي  ال��زع��رور 
النوم يف مرحلة انقطاع الطمث:

تظهر  �أن  �حل����ر، مي��ك��ن  ن���وب���ات  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة   
�لأعر��س خفقان �لقلب كي تعزز ��صطر�ب �لنوم. 
�لقلب  �إيقاع  تنظيم  يف  �لزعرور  خا�صة  ت�صاهم 
وت�صتهدف �جلهاز �لع�صبي. يف �حلالة �ملثلى، يجب 
�أخذ �لزعرور على �لع�صاء و�إرفاقه بنبات �جلنجل 
�لنوم  �لنوم. يح�صن هذ� �ملهدئ �خلفيف  يف وقت 
�أ�صرتوجني  على  �أي�صاً  ويحتوي  �لقلق.  وي��ه��دئ 

نباتي ي�صاعد على تخفيف نوبات �حلر.

نبات الناردين لليال مريحة:
ليالينا.  نوعية  للتاأثري على  �ملنا�صبة  �لنبتة  �إنها   
ج�����ذوره حت����دي����د�ً، معروف  �أو  �ل���ن���اردي���ن،  ن��ب��ات 
ل  فهو  �ل��ق��دمي��ة.  �لع�صور  منذ  �ملهدئة  مب��ز�ي��اه 
يف  �ل���ص��ت��غ��ر�ق  وت�صهيل  �ل��ق��ل��ق  بتقلي�س  يكتفي 
�لنوم، بل �إنه يح�ّصن �أي�صاً �لنوم �لعميق ويقل�س 
حالت �ل�صتيقاظ ليًا. ت�صبه خ�صائ�صه مفعول 
بجرعات  �لأط��ب��اء  ي�صفها  �ل��ت��ي  �ملنومة  �لأدوي����ة 
ي�صبح  ج��ان��ب��ي��ة.  �آث����ار  دون  م��ن  ل��ك��ن  منخف�صة، 

مثالياً عند ��صتهاكه مع نبتة �لإي�صولزيا.

عالجات عطرية

بذر الربتقال املر يعزز اال�سرتخاء:
�أ�صا�صياً له ر�ئحة   تنتج �صجرة �لربتقال �ملر زيتاً 
زكية لدرجة �أنها تهدئ �لأع�صاب فور�ً. �إنه عن�صر 
ِبفّك  ي�صمح  وهو  بالنعا�س  �ل�صعور  لتعزيز  ممتاز 
�لتام.  �لهدوء  ��صتعادة  �لت�صنجات وي�صمن  جميع 
�له�صمية  �ل���ص��ط��ر�ب��ات  مل��ك��اف��ح��ة  �أي�����ص��اً  م��ف��ي��د 
�لأم��ع��اء...(. نن�صح  �رت��د�د معوي، تهيج  )نفخة، 
قب�صة  على  �لتدليك  جل�صات  خ��ال  با�صتعماله 
يف  تناوله  ميكن  �أو  �ل�صم�صية،  �ل�صفرية  �أو  �ليد 
ملعقة م��ن �ل��ع�����ص��ل )ق��ط��رت��ان، ث���اث م����ر�ت يف 

�ليوم( �أو على �صكل كب�صولت.

الريحان اال�ستوائي يكافح ال�سغط النف�سي 
امل�سائي:

�لزيت �مل�صتخل�س من �لريحان �أحد �أقوى �لزيوت 
�لأ���ص��ا���ص��ي��ة �مل�����ص��ادة ل��ل�����ص��غ��ط �ل��ن��ف�����ص��ي. ي�صمح 
��م لاأع�صاب  و�مل��ن��ظِّ ل��اك��ت��ئ��اب  �مل�����ص��اد  م��ف��ع��ول��ه 
�أو  بتهدئة خماوف كل من يجد �صعوبة يف �لنوم 

للت�صنج  �إنه عن�صر م�صاد  �لليل.  ي�صتيقظ خال 
وي�����ص��ّه��ل �ل���ن���وم ومي���ح���و �ل�����ص��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب عند 
�ل�صتيقاظ. �إنه مركب قوي جد�ً لكنه قد ي�صبح 
�أُخذ بجرعة مرتفعة، لذ� يجب �للتز�م  �إذ�  �صاماً 
مع  �أو  �ل��ن��وم  ق��ب��ل  )ق��ط��رت��ان  �ملنا�صبة  ب��اجل��رع��ة 
�لع�صل(، لكن من �لأف�صل جتنب ��صتعماله خال 

فرت�ت طويلة.

اخلزامى تهدئ االأع�ساب: 
وي�صنع  �لأع�صاب  يهدئ  �لأ�صا�صي  �خلز�مى  زيت 
�صو�ء  م�صرتخية،  بيئة  باإن�صاء  وي�صمح  �لعجائب 
ميكن  خا�صة.  �صكل  على  �أو  �لفم  عرب  ��صُتهلك 
�لزيت  يف  م��ذّوب��ة  �أو  �صافية  كرتكيبة  ��صتعماله 
�ل��ن��ب��ات��ي )ب���ني ق��ط��رت��ني و�أرب�����ع ق���ط���ر�ت( خال 
�لتدليك، حتى مع �لأولد �ل�صغار �مل�صطربني. ل 
ترتدد بخلطه مع �ملاندرين �لأخ�صر �أو �لربدقو�س 
ترخي  �أ�صا�صية  زي���وت  ث��اث��ة  وه��م��ا  �ل��ب��اب��وجن،  �أو 

�لأع�صاب وتعطي �أف�صل �لنتائج.

مكمالت ت�سمن ليلة هانئة
ما من حل عجائبي ينا�صب �جلميع، �صو�ء يف قطاع 
�لأدوية �أو �لعاجات �لبديلة. لكل ��صطر�ب �صبب 
خمتلف ولكل �صخ�س ردود فعل خمتلفة. بالتايل، 
م��ا ي��ب��دو ف��اع��ًا م��ع م��ري�����س م��ع��ني ق��د ل يفيد 
�أل  �إىل �لأدوي���ة، يجب  �آخ��ر. قبل �للجوء  �صخ�صاً 
مل  �إذ�  ت�صتعملها  �لتي  �حل��ل��ول  تعديل  يف  ت��رتدد 
ب��وج��ود خلل  ت�صعر  ه��ل  �مل��رج��وة.  �لنتيجة  حتقق 
معني يف نظامك �لغذ�ئي و�أ�صلوب حياتك؟ ميكن 
تتمتع  كانت  �إذ�  �ملنا�صبة  �ملكمات  من  �ل�صتفادة 

بخ�صائ�س نباتية.

الرتبتوفان يعزز النوم املغذي:
 �لرتبتوفان هو حم�س �أميني �أ�صا�صي وهو يحفز 
قناة �ل�صريوتونني. من دونه ومن دون �لفيتامني 
B6، ل يتم تركيب �ل�صريوتونني وبالتايل يتوقف 
�إنتاج �ملياتونني. هو موجود يف �للحوم و�لأ�صماك 
و�لبي�س وم�صتقات �حلليب ف�صًا عن �لبقوليات 
و�مل��ك�����ص��ر�ت )ل�����وز، ك���اج���و، ب����ذر ي��ق��ط��ني( �صرط 
يحتاج  قد  لكن  �لبطيئة.  �ل�صكريات  مع  خلطها 
�لرتبتوفان �إىل بع�س �لوقت كي ميت�صه �جل�صم. 
ميكن �أخذه �إذ�ً على �صكل مكمات لتح�صني �لنوم 
ب�صبب  �لع�صر،  �أو  �لظهر  بعد  ف��رتة  يف  وم��دت��ه، 

مفعوله �ملتاأخر.

امليالتونني ينظم ال�ساعة الداخلية: 
ه��ذ� �ل��ه��رم��ون ع��ب��ارة ع��ن غ��دة �صغرية يف و�صط 
�ليقظة و�لنوم.  ب�صدة على دور�ت  �لدماغ، ويوؤثر 
وهو  �ل�صريوتونني،  عرب  �ملياتونني  تركيب  يتم 
ناقل ع�صبي ينعك�س على ر�حتنا وينتجه �جل�صم 
�لذي يطلق عملية  �لنهار، وهو  �إن يبزغ �صوء  ما 
�لنعا�س يف �لأوقات �لعادية. لكن يرت�جع م�صتوى 
�إف����ر�زه م��ع �ل��ت��ق��دم يف �ل�صن وق��د ي��ت��زع��زع بفعل 
�لبلد�ن  بني  �لتوقيت  ف��ارق  �أو  �لنف�صي،  �ل�صغط 
عند �ل�صفر، �أو يف حال �لعمل ليًا، �أو �أخذ �لأدوية، 
�أثبت  �لكهرومغناطي�صية.  للموجات  �لتعر�س  �أو 
تنظيم  لإع��ادة  ج��د�ً  فاعل  �ملياتونني  �أن  �لعلماء 
���ص��اع��ة �جل�����ص��م �ل��د�خ��ل��ي��ة، ح��ت��ى ل��و �أُخ����ذ بجرعة 
بالن�صبة  �لنوم  �أبرز حمفز�ت  �أحد  �إنه  منخف�صة. 
عند  ممتازة  نتائج  يعطي  هو  �لنا�س.  معظم  �إىل 

خلطه مع نبات �لناردين و�لليثيوم.

مناورات
ق���د ل ن��ف��ك��ر ب��ه��ذه �ل��و���ص��ائ��ل ك���ث���ري�ً، ل��ك��ن تكون 
�ملعاجلة بتقومي �لعظام وتقنية �لتفكري �لأخم�صي 
�أو �لوخز بالإبر فاعلة ل�صتعادة �لهدوء ليًا. من 
خال معاجلة �لأ�صباب �لعميقة لختال �لتو�زن، 
�ملرتبط  �لع�صلي  �لأوج��اع و�لت�صنج  ميكن ت�صكني 
با�صطر�بات �لنوم خال ب�صع جل�صات ب�صكل عام. 

على كل �صخ�س �أن يجد �لو�صيلة �لتي تنا�صبه.

الوخز باالإبر ال�ستعادة الطاقة والهدوء: 
�ل��ق��دمي مثايل  �ل�صيني  �ل��ط��ب  م��ن  �ل��ن��وع  ه���ذ� 
�أخذها.  ع��ن  �لتوقف  �أو  �ملنّومة  �لأدوي���ة  لتجنب 
ت��ب��دو ه���ذه �مل��م��ار���ص��ة ف��اع��ل��ة ج����د�ً لأن���ه���ا تعطي 
�إف���ر�ز  �لع�صبي وت��ع��زز  ل��ل��ج��ه��از  م��ف��ع��وًل م��ه��دئ��اً 
�لأندورفني و�ل�صريوتونني )هرمونات �ل�صعادة(. 
تق�صي  �جلل�صات.  خ��ال  �لأ�صخا�س  بع�س  يغفو 
نقاط حمددة  ب�صع  �إب��ر على  بوخز  �لتقنية  ه��ذه 
دون  كلها من  �لعملية  من �جل�صم، وحت�صل هذه 
�أمل. تقع تلك �لنقاط على خطوط �لطول حيث 
تنبعث �لطاقة �حليوية، وهي تربط بني �لأع�صاء 
و�ملر�كز �لع�صبية. من خال �لرتكيز على �ملناطق 
�لتي ت�صمل طاقة ناق�صة �أو مفرطة، ميكن �إعادة 
ب�صبب  �لختالت  ومعاجلة  �جل�صم  �إىل  �لتو�زن 
�أثبتت  �لليل.  خال  �ل�صتيقاظ  �أو  �لنوم  م�صاكل 
در��صات عدة �أن �لوخز بالإبر له �أثر �إيجابي على 

يقل�س  ما  �ل��ن��وم،  نوعية  وعلى  �ملياتونني  �إن��ت��اج 
�لنف�صي  و�ل�صغط  �لليل  خ��ال  �ليقظة  ح���الت 
و�لتعب. يجب �خل�صوع جلل�صات عدة )بني ثاثة 
وخم�صة( ملاحظة هذ� �ملفعول، �أو قد تربز �حلاجة 
�إىل جل�صات �إ�صافية �إذ� كانت �ل�صطر�بات قدمية 
ومرت�صخة منذ فرتة طويلة �أو تز�مناً مع �لتوقف 

عن �أخذ �لأدوية �ملنومة.

االختالالت  ملكافحة  االأخم�سي  التفكري 
الع�سوية: 

ت�صتق هذه �لتقنية من �لطب �ل�صيني وهي ترتكز 
على �ملبد�أ �لقائل �إن �لقدمني هما منوذج م�صغر 
ترتبط  �لقدم  م�صط  من  نقطة  كل  �جل�صم.  عن 
بع�صو �أو جزء من �جل�صم وميكن حتفيزه لإعادة 
�لتفكري  تقنية  �إعاقتها.  متت  �لتي  �لطاقة  ن�صر 
معاجلة  �إىل  ت��ه��دف  �صاملة  م��ق��ارب��ة  �لأخ��م�����ص��ي 
�ل�صروري  من  وحدها.  �لأعر��س  ولي�س  �ل�صبب 
�إذ�ً �أن ن�صتجوب �ملري�س للتمكن من ح�صر طبيعة 
�ل�صطر�بات لديه )�صعوبة يف �لنوم، ��صتيقاظ يف 
وقت مبكر �أو �لنهو�س ب�صكل متكرر خال �لليل 
�لأعر��س  حتديد  عن  ف�صًا  حم���ددة(،  �صاعة  يف 
�ل����ذي ي�صجع على  و�ل�����ص��ي��اق  ب��احل��ال��ة  �مل��رت��ب��ط��ة 

ظهورها.
 ميكن �أن يكون فح�س �لقدم موؤ�صر�ً جيد�ً يف هذ� 
م�صتوى  على  ت�صبب خلًا  �لرطبة  �لقدم  �ملجال. 
�لرئتني،  �صعف  �إىل  ي�صري  م��ا  )�ل���ن���ار(،  عن�صر 
�لدموية،  و�ل���دورة  �لقلب  جهاز  م�صتوى  على  �أو 
�لت�صنجات  عن  م�صوؤولة  �حلالة  ه��ذه  تكون  وق��د 
جد�ً  �جل��اف��ة  �ل��ق��دم  ت�صري  �مل��ق��اب��ل،  يف  �لع�صلية. 
�إىل وجود خلل يف �لكبد، ما قد ي�صبب ��صطر�بات 
بالقلق،  �مل�صابني  يخ�س  م��ا  يف  ليلية.  ه�صمية 
تفريغ  �أج��ل  م��ن  �مل��ع��دة  منطقة  ��صتهد�ف  ميكن 
ع��ل��ى �جل�����ص��م مثل  بثقلها  ت��ل��ق��ي  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل 
�لطريقة  ��صتعمال هذه  �ل�صلبية. وميكن  �لأفكار 
�ل��ن��وم يف م��رح��ل��ة �نقطاع  ����ص��ط��ر�ب��ات  مل��ك��اف��ح��ة 
�لغدة  منطقة  ��صتهد�ف  عرب  �مل��ر�أة  عند  �لطمث 
�إذ  �لدرقية. ل بد من �لتحلي بقليل من �ل�صرب، 
�صرعان ما تظهر �لنتائج �ملمتازة بعد خم�س �أو �صت 
يف  �لقدمني  تدليك  ي�صاهم  باخت�صار،  جل�صات. 
��صتعادة �لتو�زن وبالتايل تفريغ �لعقل من جميع 

�ل�صو�ئب �لتي تعيقه.

تقومي العظام للتخل�س من م�سادر التوتر:

�أ�صا�صياً   ن����ادر�ً م��ا ي��ك��ون ����ص��ط��ر�ب �ل��ن��وم د�ف��ع��اً 
�أمر موؤ�صف  �إنه  �لعظام.  ل�صت�صارة طبيب تقومي 
لأن ه���ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ة ق��د ت��ع��ط��ي �آث������ار�ً د�ئ��م��ة على 
�لت�صنج  �أو  �لقلق  عن  �لناجمة  �لنوم  ��صطر�بات 
�لدموية.  �لأوع����ي����ة  يف  خ��ل��ل  �أي  �أو  �ل��ع�����ص��ل��ي 
�لع�صبي  باجلهاز  ب�صكل عام  �مل�صاكل  ترتبط هذه 
�ل����ا�إر�دي، وحت��دي��د�ً �جل��ه��از �لع�صبي �ل���ودي �أو 
�ل�صمبتاوي �مل�صوؤول عن �ل�صيطرة على عدد كبري 
من �لن�صاطات �لاو�عية مثل تنظيم �إيقاع �لقلب 
وبالتايل  �له�صم...  وعملية  �لع�صات  و�نقبا�س 
�أن  ر�ح��ة �جل�صم! لكن ميكن  ينعك�س على  كل ما 
على  �لع�صلية  و�لخ��ت��الت  �لقلق  م�صاعر  توؤثر 
نوعية �ملعلومات �لتي ت�صل �إىل خمتلف �لأع�صاء. 
م��ع هذه  ر�ب���ط مبا�صر  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  �أن  مب��ا 
�لأجهزة �لع�صبية، ميكن �إعادة تلك �لر�صائل �إىل 
�إجر�ء تعديات يف �لعمود  و�صعها �لطبيعي عرب 
�لع�صب  يقع  قاعدة �جلمجمة حيث  �لفقري ويف 
�ل�صمبتاوي.  �لع�صبي  ب��اجل��ه��از  �مل��رت��ب��ط  �مل��ب��ه��م 
ت�����ص��م��ح ه���ذه �ل��ت��ع��دي��ات �أي�����ص��اً ب��ال��ت��خ��ل�����س من 
�لنوم،  با�صطر�بات  غالباً  ترتبط  �لتي  �لأوج���اع 
وم�صاكل  �لنوم  م�صاعب  معاجلة  ميكن  وبالتايل 
جلل�صتني  �خل�صوع  م��ن  ب��د  ل  ل��ي��ًا.  �ل�صتيقاظ 
�حلالة  يف  حت�����ص��ن  �أي  م��اح��ظ��ة  ق��ب��ل  ث��اث��ة  �أو 

و��صتعادة نوم �صحي تدريجياً.
 لكن ميكن �ل�صعور باآثار �ملعاجلة بتقومي �لعظام 

منذ �جلل�صة �لأوىل!
�أثبتت �لتجارب �لعيادية �أن �لنباتات ل ت�صبب �أي 
حالت �إدمان على �ملو�د �أو �أي �آثار جانبية. بالتايل، 

ل حاجة �إىل زيادة �جلرعات مع مرور �لوقت. 
ل تزعزع �لنباتات نظام �لنوم على عك�س �لأدوية 
هذه  تكون  قد  �لبنزوديازيبني.  فئة  من  �ملنومة 

�لأدوية فاعلة لكنها لي�صت حميدة.
�لإدم���ان على  �أو  �مل��و�د  �لعتياد على  ع��د� ظاهرة 
�ل�������دو�ء، ه���ي ت���رت�ف���ق م���ع �أث�����ر ج��ان��ب��ي خطري: 
�ل�صريعة(  �ل���ع���ني  )ح���رك���ة  م��رح��ل��ة  �����ص���ط���ر�ب 
و�نعكا�صات �صلبية على �لذ�كرة. لذ� يو�صى بعدم 
�أخ��ذه��ا �إل ل��ف��رتة ق�����ص��رية، ل��ك��ن ن����ادر�ً م��ا يكون 

�لو�صع كذلك.
�أو �أكرث   ترت�وح مدة �لعاج بني 10 و15 يوماً 
�أحياناً يف حال �خل�صوع للمعاجلة �صابقاً. تق�صي 
�خلطوة �ملثالية باللجوء �إىل هذه �لأدوية موقتاً. 
�لنباتات  ت�صّهل  �أن  ميكن  ذل��ك،  ��صتحال  �إذ�  لكن 

عملية وقف �لأدوية.

و�لر�صاقة  �ل�صحة  جمال  يف  م�صت�صار  فنتون،  م��ارك  كان 
وكاتب له موؤلفات كثرية عن فو�ئد �مل�صي، ع�صو�ً يف فريق 
���ص��ب��اق��ات �مل�����ص��ي �ل��وط��ن��ي �لأم���ريك���ي ب��ني ع��اَم��ي 1986 

و1991. 
�إعد�د  يف  �ملجتمعات  ي�صاعد  كم�صت�صار  �ليوم  يعمل  لكنه 

طرق �آمنة للم�صي وركوب �لدر�جة.
�ليومي  روتينك  م��ن  ج���زء�ً  �مل�صي  )�ج��ع��ل  فنتون:  يذكر 
�مل��ع��ت��اد، ه��ك��ذ� ل ت��و�ج��ه ���ص��ع��وب��ة يف م��ت��اب��ع��ة �ل��ق��ي��ام به. 
�لقيام مبهامك  �أو حاول  للم�صي  �ليوم  خ�ص�س وقتاً من 
�ليومية �ملختلفة �صري�ً على �لأق��د�م. نّزه �لكلب و�أح�صر 

ر�صائلك من �صندوق �لربيد �صري�ً.
 �جعل ذلك جزء�ً من روتينك، ما يعزز �حتمال متابعتك 

هذ� �لتمرين(.
�بحث عن �صديق ي�صاركك يف هذ� �لن�صاط. ومن �لأف�صل 
�أن تختار �صخ�صاً يعتمد عليك. �نتِق �صديقاً يكون م�صتعد�ً 
قليًا  �مل�صي  عليه  �ق��رتح  �أو  �حل��ي  �مل�صي يف  يف  مل�صاركتك 
�ثنان  ي��ق��وم  فعندما  �لعمل.  �ل��غ��د�ء يف  ����ص��رت�ح��ة  خ��ال 

يعود�ن  ول  وت�صميمهما  عزمهما  يت�صاعف  م��ا،  بن�صاط 
يتقاع�صان. كذلك ل ت�صر �ملناف�صة �لودية بني �لأ�صدقاء. 
لتتحدى  �خل��ط��و�ت  ع��ّد  ج��ه��از  ��صتخد�م  م��ث��ًا  فيمكنك 
زميًا �أو �صديقاً. فت�صتطيعان مثًا جمع �خلطو�ت �لتي 

ت�صري�نها لتقارنا �لنتائج يف نهاية كل �أ�صبوع.
ت�����ص��ّك��ل �مل�����ص��اءل��ة و���ص��ي��ل��ة �أخ�����رى ت��دف��ع��ك �إىل �خل����روج 
م���ن �مل���ن���زل و�ل����ص���ت���م���ت���اع ب��امل�����ص��ي. ُي��ع��ت��رب ف��ن��ت��ون من 
www.( )د�ع��م��ي ب��رن��ام��ج )ط��رق��ات �آم��ن��ة ل��ل��م��د�ر���س

�لأه���ل  ي�����ص��اع��د  �ل����ذي   )saferoutesinfo.org
وركوب  للم�صي  �آم��ن��ة  ط��رق��ات  على  �لعثور  على  و�لأولد 

�لدر�جة من �ملدر�صة و�إليها.
يف  �ملدر�صة  �إىل  �لأولد  مر�فقة  على  ع��ادة  �لأه��ل  يتناوب 
�أيام حمددة. لذلك �إذ� قررت مر�فقتهم خال يومني يف 
من  �خل��روج  �إىل  يدفعك  حافز�ً  ه��ذ�  ف�صي�صكل  �لأ�صبوع، 

�ملنزل و�ل�صري �إىل �ملدر�صة.

ع�صر دقائق فح�صب

حتى �خلرب�ء يف �مل�صي يحتاجون �أحياناً �إىل حافز يدفعهم 
�إىل �رت��د�ء �حل��ذ�ء �لريا�صي و�خل��روج من �ملنزل. لذلك 
عندما ي�صعر فنتون بالتقاع�س، يقنع نف�صه باخلروج من 

�ملنزل، بالتفكري يف �أنه �صيم�صي )ع�صر دقائق فح�صب(.
يقول: )قد يبدو هذ� �صخيفاً، مبا �أنه وقت ق�صري. ولكن 
بالتاأثري�ت �جل�صدية  �ملنزل حتى ت�صعر  �إن تخرج من  ما 
ب��ت��اأث��ري دفق  وت�����ص��ع��ر  دم���ك  ���ص��غ��ط  ل��ل��م�����ص��ي. فينخف�س 
�إىل �مل�صي لأكرث من  �لإندورفينات �لإيجابي، ما يدفعك 
ع�صر دقائق. �أو رمبا تكتفي بع�صر دقائق. يف كلتا �حلالتني، 
ُيعترب �لتمرن، و�إن لفرتة وجيزة، �أف�صل من �جللو�س من 

دون حر�ك(.
�لأريكة  م��ن  �نه�س  �إق��ن��اع نف�صك؟  ع��ن  ع��اج��ز�ً  زل��ت  �أم���ا 
�لرب�مج  �لإعانية. فمعظم  �ل�صرت�حات  وحترك خال 
دقائق   8 ت�صمل نحو  دقيقة   30 ت��دوم  �لتي  �لتلفزيونية 
�إىل   80% �أق����رب بنحو  ت��ك��ون  م��ن �لإع���ان���ات. وه��ك��ذ� 
على  �لنهاية  ���ص��ارة  تظهر  عندما  �لأدن���ى  هدفك  حتقيق 

�ل�صا�صة.

�شحة وتغذية
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ملعاجلة االأرق وا�سطرابات النوم العابرة، ميكن اأن تعطي تقنيات الطب البديل فاعليتها من دون الت�سبب 
باأي اآثار جانبية.

 ن�ستعر�س يف ما يلي النباتات واملكمالت الغذائية والو�سائل البديلة التي ميكن اأن ت�ساعدك على ا�ستعادة 
متعة النوم ا�ستنادًا اإىل ن�سائح اخلرباء. اإليكم جمموعة من احللول الفاعلة. 

�سعوبة يف النوم، ليايل م�سطربة

حلول فاعلة لتتمتع بنوم �سليم

�مل�سي يعزز �سحتك ويزيد ر�ساقتك
التمدد  اأيام مماثلة يف  املنزل يتطلب جهدًا. فرتغب يف  باب  اأن جمرد اخلروج من  فيها  اأيام ت�سعر  متّر 
على الكنبة وجتاهل �سالة الريا�سة متامًا. ولكن متهل قلياًل! اإذا نه�ست من الفرا�س هذا ال�سباح، تكون 
قد بداأت روتينك الريا�سي بعبور الردهة لبلوغ احلمام. ما راأيك اأن تعزز �سحتك ور�ساقتك، م�سيفًا اإىل 
اأنه ميدك بفوائد التمارين  روتينك ن�ساطًا ال يبدو مترينًا ريا�سيًا، بل جزء من حياتك الطبيعية، مع 

الريا�سية؟ 
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�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 �عـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان  : �ل�صيد/ 
علي �حمد علي عبيد �لكعبي - �جلن�صية : �لإمار�ت   وطلب �لت�صديق على حمرر 
و�ل�صادرة من  �ل�صيار�ت  زينة  �لتجاري مكة لرتكيب  �ل�صم  يت�صمن )تنازل( يف 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف  �ل�صارقة رخ�صة جتارية رقم 628240 �ل�صادر بتاريخ 
2016/3/9 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بخورفكان. �ىل �ل�صيد/علي �صعيد حممد 
�لكاتب  عبد�هلل �لظنحاين - �جلن�صية : �لإم��ار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان 
�لعدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

 �عالن مدعى عليه بالن�سر
�ملدعي باحلق �ملدين : عامر �لعمر �صامل حممد �لعمر �ملن�صوري - �إمار�تي 

بوكالة �ملحامي / �بر�هيم ح�صن �بر�هيم �ملا 
�ملدعي عليه : جار �هلل بن حممد بن نا�صر �آل جار �هلل - �لعمل : �صركة ثروة لا�صتثمار 
ب��رج �ملا�س - فيا 6  -  ق��ررت حمكمة دب��ي �لبتد�ئية )د�ئ���رة �جلنح  / �ل�صكن دب��ي 
�لثالثة( يف �لق�صية �جلز�ئية رقم 2017/81693م  �عان �ملدعى عليه �ملذكور بائحة 
�لدع��اء وذلك عن طريق �لن�صر ، حيث �قام �ملدعي باحلق �ملدين دع��و�ه �ملدنية �صد 
�ملدعي عليه يطالبه بتعوي�صه موؤقتا بدفع مبلغ وقدره )20100( دره��م    و�لق�صية 

موؤجلة جلل�صة 2017/9/24 م لإعانه بالدعوى �ملدنية و�صرحت للمدعي تنفيذه.   
ماجد عي�سى احلب�سي
رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء

�لنيابـــة �لعامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 مذكرة �إعادة �عالن �ملدعى عليه بالن�سر

                                �ىل �ملدعي عليه/ �نفر� كييار� للمقاولت - �س ذ م م نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم 
�لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�صة يوم �لثنني بتاريخ 2017/9/25 م يف �ل�صاعة 8.30      

لذ� فانتم مكلفون باحل�صور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 
و�مل�صاريف و�حلكم  �لر�صوم  �ىل  بال�صافة  �صيكون مبثابةح�صوري.   فان �حلكم  تخلفكم  �لقل ويف حالة  �يام على  بثاثة 

م�صمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم �لق�صية
 6689/2017/13
 6690/2017/13
 6691/2017/13
 6692/2017/13
 6693/2017/13
 6694/2017/13
 6695/2017/13
 6696/2017/13
 6697/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

��صم �ملدعي
ف�صل �كرب غام �صرور

�صاجنيف جوميدي
ر�مي�س بياتا

�ياز كل بدم كل 
�زبار علي حممد �ك�صد علي 

�صري ز�دين خيال ز�دين
فد�ء حممد حممد قمر 
�صينا جاجنادهار بيدول 

�صرفول �صفري �لدين موند�ل 

مبلغ �ملطالبة
32945 درهم �صامل تذكرة �لعودة
22624 درهم �صامل تذكرة �لعودة
27729 درهم �صامل تذكرة �لعودة
24161 درهم �صامل تذكرة �لعودة

  25520 درهم �صامل تذكرة �لعودة
34200 درهم �صامل تذكرة �لعودة
27899 درهم �صامل تذكرة �لعودة
42716 درهم �صامل تذكرة �لعودة
28650 درهم �صامل تذكرة �لعودة

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 تبليغ حكم بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2016/1105 جتاري )كلي(  
�ىل �ملحكوم عليه/�مل�صنع �لوطني للتغليف  - ذ م م  عجمان - منطقة عجمان �ل�صناعية - بجو�ر دو�ر 

لكي - نحيطكم علما باأنه  بتاريخ 2017/5/30 م 
قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاه  

ل�صالح/ �صركة وفا كيميكالز - �س م ح 
بتاريخ  �ل�����ص��ادر  ب��ت��د�رك �لغ��ف��ال �حل��ا���ص��ل يف �حل��ك��م  �ملحكمة مبثابة �حل�����ص��وري  ب��ال��ت��ايل : حكمت 
رقم  عري�صة  على  �لم���ر  ملف  يف  �ملنجز  �لتحفظي  �حل��ج��ز  و�صحة  بتثبيت  وحتكيم    2017/1/30
2016/959 عجمان �ملوقع على �ملركبات �ملبينة �عاه وبالفائدة �لقانونية عن مبلغ 1.266.905 درهم 
بالر�صوم  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �ل�صد�د  حني  �ىل   2016/5/18 يف  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %5 بن�صبة 

و�مل�صروفات .
حكما قابا لا�صتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعانك بهذ� �لتبليغ

حرر بتاريخ : 2017/8/21
مكتب �د�رة �لدعوى       

 �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 تبليغ حكم بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2016/1227 جتاري )جزئي(  
�ىل �ملحكوم عليه/ �أحمد علي عبد�هلل عبد�لرحمن / �إمارة عجمان - منطقة م�صريف - فيا رقم )43( 

- مقابل مركز عجمان �صتي �صنرت - موبايل : 050/3610979 - رقم هاتف �لعمل : 8845522 
نحيطكم علما باأنه  بتاريخ  2017/2/26 م 

قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاه  
ل�صالح/ بنك �أم �لقيوين �لوطني - �س م ع 

بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري 
بالز�م �ملدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ ت�صعة وع�صرين �لف ومائتني وثاثة و�صبعني درهما وو�حد 
وثاثني فل�صا )29.273.31 درهم( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 

ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابا لا�صتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعانك بهذ� �لتبليغ

حرر بتاريخ : 2017/6/18
مكتب �د�رة �لدعوى       

 �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 يف  �لدعوى  رقم  2017/865 جتاري كلي �ل�سارقة 

�ملدعي : بنك دبي �لتجاري 
�ملطلوب �إعاه : معاوية �ل�صنار 

�ل�صادر يف 2017/6/6 وحيث مل  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�صارقة  مبوجب حكم حمكمة 
ي�صتدل على عنو�نكم من خال م�صتند�ت �لدعوى فاننا نعلمكم بطريق �ل�صرن باجلريدة 
ب�صرورة �حل�صور �أمام �خلبري يوم �لحد �ملو�فق 2017/8/28 ويف متام �ل�صاعة �لثانية 

ظهر� يف مقر �لبنك �ملدعي �لرئي�صي يف دبي - �صارع �لحتاد ديرة. 
وذلك لتقدمي كافة ما ليدكم من دفوعات �و م�صتند�ت للخربة علما بانه يف حالة عدم 

ح�صوركم �و وكيلكم �ملعتمد ، ف�صوف ن�صتمر يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك
�خلبري  �ملنتدب 
�أحمد �إبر�هيم �أحمد عبد�هلل  

�إعالن للح�سور �أمام خبري 

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن جمموعة  �إعالن بالن�سر             

  �ىل �ملنفذ �صدها : �ل�صنافر لتنظيف �ملباين   
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�صحة بالك�صف �دناه، وذلك للز�مك 
ب�صد�د �ملبالغ �ملو�صحه به خال )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة 

�صتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

   رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم �لتنفيذ 
2017/2913 تنفيذ عمايل  
2017/2651 تنفيذ عمايل  
2017/3041 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

�جلهة طالبة �لتنفيذ   
 هارون �لر�صيد بيدو مياخ 

عبد�لرحيم عبد�ملنان 
عامل ح�صني رحيم علي 

 ر�سم التنفيذ   
920 درهم 
925 درهم 

920 درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 8121 درهم 
8091 درهم 
8123 درهم 

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن جمموعة  �إعالن بالن�سر             

  �ىل �ملنفذ �صدها : باب �ل�صام للخدمات �لفنية   
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�صحة بالك�صف �دناه، وذلك للز�مك 
ب�صد�د �ملبالغ �ملو�صحه به خال )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة 

�صتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

   رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم �لتنفيذ 
2017/2303 تنفيذ عمايل  
2017/2255 تنفيذ عمايل  
2017/2256 تنفيذ عمايل  

م
1
2
3

�جلهة طالبة �لتنفيذ   
 حممد وحيد مياه جوجلار مياه 

هال مهر علي بيباري 
ميان مياه عبد�لأول 

 ر�سم التنفيذ   
857 درهم 

1037 درهم 
920  درهم   

 املبلغ املنفذ به   
 8732 درهم 
11663 درهم 
7460 درهم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن جمموعة �إعالن بالن�سر       
                      �ىل �ملنفذ �صدها : �لقمة للديكور - �س ذ م م    مبا �ن طالبي �لتنفيذ 
�قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�صحة بالك�صف �دناه- وذلك للز�مك ب�صد�د �ملبالغ �ملو�صحة به 
خال )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �صتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم �لق�سايا �لعمالية  

ر�صم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
981 درهم

920 درهم

10860 درهم

9349 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
 �وزيت بي�ص�صا�س كاتان 

بي�ص�صا�س
ليتون �صاندر� �صركار 

�صو�صيندر� �صاندر� �صركار 

 2017/3114
تنفيذ عمايل

 2017/3108
تنفيذ عمايل

م
1

2

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�إعالن بالن�سر
رقم 2017/5655   

�ملنذر : �بر�هيم �بو �حل�صن �بر�هيم حممد - م�صري �جلن�صية 
�ملنذر �ليه : فد�ء حممد م�صطفى �صمور - �ردنية �جلن�صية 

�ملو�صوع : �نذ�ر عديل بخ�صو�س �صد�د مبلغ وقدره )700.000( درهم 
�ملرت�صد  �ملبلغ  ب�صد�د  باللتز�م  �ملنذر  مع  �لكامل  �لتعاون  ب�صرورة  �ع��اه  ��صمه  �ملذكور  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بذمته مبلغ �ل�صيك �ملرجتع )208( �ل�صادر بتاريخ 2015/4/13 مببلغ وقدره ل�صالح �ملنذر حتى تاريخه �لبالغ 
خ��ال فرتة  بدبي( يف  ز�ي��د  �ل�صيخ  �صارع  )ف��رع  �لوطني  �بوظبي  بنك  على  �مل�صحوب  للمنذر  دره��م   )700.000(
مبلغ  ب�صد�د  هذ�  طلبة  باجابة  �ملنذر  ويطالبها  �لعديل  �لن��ذ�ر  لهذ�  ��صتهامها  تاريخ  من  �ي��ام  �صبعة  �ق�صاها 
�ىل  �للجوء  �ىل  ��صفا  ي�صطره  �صوف  �ملنذر  فان  و�ل   ، �لعديل  بالنذ�ر  �ملحددة  �ملهلة  �ملرجتع يف خال  �ل�صيك 
�لقانونية كاملة دون  و�لتي حتفظ له حقوقه  �ل�صاأن  �ملتبعة يف هذ�  �لقانونية  �لق�صاء لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت 
نق�صان مبا فيها �قامة كافة �نو�ع �لدعاوى ودعوى �مر �أد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل �لعطل و�ل�صرر بال�صافة 

�ىل �لر�صوم و�مل�صارف و�تعاب �ملحاماة و�يةم�صاريف �خرى ترتتب على ذلك �لإجر�ء. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21855   
للمحاماة  ن�صيب  عبد�لرحمن  مكتب  بوكالة  �جلن�صية  م�صري   - �ل�صباغ  �حمد  رفعت  حممود   : �ملنذر 
و�ل�صت�صار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�صدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�صفته 
وكيل عن بنك �أبوظبي �لتجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�صدقة من �لكاتب �لعدل �بوظبي.   
�ملنذر �ليه : �ك�ص�س لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة - �س ذ م م  - �لعنو�ن : دبي - ديرة - �م �لرمول مكتب 

رقم 9 ملك �صعيد �حمد ر��صد بن �صبيب - هاتف رقم )0502987234(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  135.750.05  درهم 

مب��وج��ب ذل���ك �لخ��ط��ار - ف��اإن��ن��ا ن��ن��ذرك��م ب�����ص��رورة ���ص��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���ص��د بذمتكم و�ل��ب��ال��غ قيمته مبلغ 
)135.750.05( درهم )مائة وخم�صة وثاثون �لف و�صبعمائة وخم�صون درهما وخم�صة فل�س ل غري( وذلك 
خال مدة �صبعة �يام من تاريخ هذ� �لعان - و�ل �صن�صطر ��صفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع �ل�صيارة 
�لتايل مو��صفاتها و�ملرهونة للمنذر )تويوتا كو�صرت / �بي�س/خ�صو�صي( رقم E/75098 ترخي�س دبي - 

طبقا لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامات �لتجارية   - مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21097   
�ل�صباغ - م�صري �جلن�صية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�صيب للمحاماة  �ملنذر : حممود رفعت �حمد 
و�ل�صت�صار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�صدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�صفته 
وكيل عن م�صرف �لإم��ار�ت �ل�صامي - مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�صدقة من �لكاتب 

�لعدل دبي  
�مل���ن���ذر �ل��ي��ه : ب�����ص��ت ه���وم - �ل��ع��ني - ���ص��ن��اع��ي��ة �ل��ع��ني ، م���ب���ارك ر�����ص���د ع��ل��ي ر�����ص���د �ل��ن��ع��ي��م��ي - ه��ات��ف رقم 

  )0561502058(
مو�صوع : مطالبة مببلغ  26.110  درهم 

�ملبلغ �ملرت�صد بذمتكم و�لبالغ قيمته مبلغ )26.110(  مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صد�د 
درهم )�صتة وع�صرون �لف ومائة وع�صرة درهما ل غري( وذلك خال مدة �صبعة �يام من تاريخ هذ� �لعان - 
و�ل �صن�صطر ��صفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�صيارة �لتايل مو��صفاتها و�ملرهونة للمنذر )كيا بيكانتو/ 
�ملعامات  قانون  من   172&175 �مل��ادة  لن�س  طبقا   - �بوظبي  ترخي�س   14/99605 رقم  خ�صو�صي(  �بي�س/ 

�لتجارية   مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 �إخطار عديل

رقم 2017/21865   
للمحاماة  ن�صيب  عبد�لرحمن  مكتب  بوكالة  �جلن�صية  م�صري   - �ل�صباغ  �حمد  رفعت  حممود   : �ملنذر 
و�ل�صت�صار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�صدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�صفته 
وكيل عن بنك �أبوظبي �لتجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�صدقة من �لكاتب �لعدل �بوظبي.   
�ملنذر �ليه : �صومكو فودز - �س ذ م م - �لعنو�ن : دبي �لق�صي�س - م�صتودع رقم 7 ملك موؤ�ص�صة دبي �لعقارية 

رقم )0561755007(   
مو�صوع : مطالبة مببلغ  50.989.83  درهم 

مب��وج��ب ذل���ك �لخ��ط��ار - ف��اإن��ن��ا ن��ن��ذرك��م ب�����ص��رورة ���ص��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���ص��د بذمتكم و�ل��ب��ال��غ قيمته مبلغ 
)50.989.83( درهم )خم�صون �لف وت�صعمائة وت�صعة وثمانون درهما وثاثة وثمانون فل�س ل غري( وذلك 
خال مدة �صبعة �يام من تاريخ هذ� �لعان - و�ل �صن�صطر ��صفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع �ل�صيارة 
�لتايل مو��صفاتها و�ملرهونة للمنذر )ني�صان فان / �بي�س/ خ�صو�صي( رقم P/15017 ترخي�س دبي - طبقا 

لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامات �لتجارية   - مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�نذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2017/5661
�ملنذر : جرب�ن علي علي مق�صع - بوكالة �ملحامي / ب�صار عبد�هلل �مل�صايبة 

�ملنذر �ليه : مازن �صوقي حممد لقمان - جمهول حمل �لقامة 
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره )1.835.000( مليون وثمامنائة وخم�صة وثاثون 
ب�صبب  ذمتكم  يف  مرت�صدة  �ملديونية  وه���ذه   ، جت��اري��ة  تعامات  مب��وج��ب   ، دره���م  �ل��ف 
�متناعكم عن �صد�د �ل�صيكات �مل�صتحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�صد�د 
هذه �ملديونية �ل �نكم مل تبادرو� �ىل �ل�صد�د حتى تاريخ �لنذ�ر ، وعليه نرجو �ل�صتجابة 
لدو�عي هذ� �لنذ�ر وذلك ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد يف ذمتكم خال �صبعة �يام من 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  ��صت�صد�ر  �ىل  ن�صطر  �صوف  و�ل   ، �لن�صر  هذ�  تاريخ 
�لخرى  موكلي  حقوق  كافة  حفظ  مع  و�مل�صروفات  �لر�صوم  حتميلكم  �ىل  بال�صافة 

جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5662

�ملنذر :   علي علي ح�صني مق�صع - بوكالة �ملحامي / ب�صار عبد�هلل �مل�صايبة 
�ملنذر �ليه : مازن �صوقي حممد لقمان - جمهول حمل �لقامة 

حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره )19.350.000( ، مبوجب تعامل �لتجاري  ، وهذه 
�مل�صتحقة يف ذمتكم،  �ل�صيكات  �ملديونية مرت�صدة يف ذمتكم ب�صبب �متناعكم عن �صد�د 
�ل�صد�د  �ىل  ت��ب��ادرو�  مل  �نكم  �ل  �ملديونية  ه��ذه  ب�صد�د  لكم  مطالبتنا  من  �لرغم  على 
، وعليه نرجو �ل�صتجابة لدو�عي هذ� �لن��ذ�ر وذلك ب�صرعة �صد�د  حتى تاريخ �لن��ذ�ر 
�ملبلغ �ملرت�صد يف ذمتكم خال �صبعة �يام من تاريخ هذ� �لن�صر ، و�ل �صوف ن�صطر �ىل 
��صت�صد�ر �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بال�صافة �ىل حتميلكم �لر�صوم و�مل�صروفات 

مع حفظ كافة حقوق موكلي �لخرى جتاهكم. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2014/789  ��ستئناف عقاري    

2-رويف  م  م  ذ   - و�لن�������ص���اء�ت  ل��ل��ع��ق��ار�ت  1-رويف  ���ص��ده/  �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ىل 
للو�صاطة  /�لتوفري  �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  للعقار�ت  
�لعقارية - وميثله : علي عبد�هلل ماجد �ل�صام�صي - قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم : 2010/1026 عقاري بتاريخ 2014/11/17    
وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/9/6  �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2017/420   تنفيذ �سرعي  
�ىل �ملنفذ �صده/1- حميد �صرور عبد�لكرمي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/بدرية حممد �صليمان �ل�صحي وميثله : حممد ر��صد �صامل علي �لعوي�س  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك لتنفيذ �حلكم �ل�صادر 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  م�صلمني  نف�س  �ح��و�ل   957/2016 رق��م  �لدعوى  يف 
)177196 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف وفق منطوقه من تاريخ �ل�صتحقاق.  
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2017/623 تنفيذ �سرعي  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد ماجد حممد �ل�صيخ �حمد بن �ل�صيخ ح�صن  جمهول حمل 
وميثله  �لفا�صي  كنيد  بن  خمي�س  �صامل  علي  �لتنفيذ/حمده  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  �لعوي�س قد  : حممد ر��صد �صامل علي 
و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 53/2016 �حو�ل نف�س م�صلمني و�ملعدل 
��صتئناف �حو�ل �صخ�صية ومو�ريث و�ملميز بالطعن رقم  بال�صتئناف رقم 2016/784 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )308214 درهم( وفق  ، ب�صد�د  41/2017 طعن �حو�ل �صخ�صية 
منطوق �حلكم �صاما للر�صوم و�مل�صاريف من تاريخ �ل�صتحقاق. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

مذكرة �إعالن بالن�سر  
باالحالة �ىل حمكمة �ال�ستئناف �لتجارية �لد�ئرة �لثانية

�لرقم 2017/64 ��ستئناف جتاري
1- �ي �ي �ي ل�صتري�د وجتارة مو�د �لبناء - ذ م م  �ىل �مل�صتاأنف �صدهما 

2- عمر�ن عا�صق حممد عا�صق      
1- عبد�هلل حممد علي عبد�هلل �هلي  حيث �ن �مل�صتاأفني  

2- حممد عادل عبد�لعزيز       
قد �قاما عليكما �ل�صتئناف رقم 2017/64 ��صتئناف جتاي 

�ملقام بحقكما  ر�أ���س �خليمة يف  �ل�صتئناف  ��صتئناف  وعليه يقت�صي ح�صورك لدى حمكمة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/9/7 م �ل�صاعة �لتا�صعة �صباحا وذلك لاجابة على �ل�صتئناف ، 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حال تخلفك عن �حل�صور �و �ر�صال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد �عاه فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى غيابيا. 
حممد �أحمد ر�أفت
 مدير �إد�رة �لدعوى

 حكومة  ر��س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1111 جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليهما/1 - مطعم �ب�صار )�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( 2-ح�صن غامر�صا 
بردبار  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك ملي �ير�ن - فرع �صركة �جنبية - قد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/8/24  �حلكم 
�لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة ح�صوريا وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع بندب �خلبري �ملخت�س 
�صاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي :-  �لطاع على ملف �لدعوى وم�صتند�تها 
�لمر  ل��زم  �ن  عليها  و�مل��دع��ي  �ملدعية  مقر  �ىل  و�لن��ت��ق��ال  �خل�صوم  يقدمه  �ن  ع�صى  وم��ا 
�لتجارية  و�لدفاتر  �ل�صجات  �ن وجدت  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��صات  و�لط��اع على 
�لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها ع�صرون �لف درهم و�لزمت �لبنك �ملدعي 
 9  : �ل�صاعة 30  �ملو�فق 2017/9/14   �ملحكمة جل�صة يوم �خلمي�س  لها   ب�صد�دها.  وح��ددت 

 Ch2.E.21 صباحا يف �لقاعة�
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2016/746  ��ستئناف جتاري   
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- ملتي لينك �صتار للتجارة - ذ  م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /فادي �صومل   قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 
بتاريخ  رق���م  2015/1061 جت���اري كلي  ب��ال��دع��وى  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م 
  2017/9/10 �مل��و�ف��ق  �لح���د   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت   2016/5/19
ch2.E.23 وعليه يقت�صي  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
�صتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  �و  ح�����ص��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2093  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-مريكوري �نرتنا�صونال �لكرتوميكانيكال كونرت�تينج - �س ذ م 
م م وميثله  ذ  �لعامة - �س  للتجارة  ��صتيك  �ملدعي/  �ن  م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�صوعها �صم ملف  �أق��ام عليك  قد   - �لكبان  ريا�س عبد�ملجيد حممود   :
�ملدعي عليها بان  �لر�هنة و�ل��ز�م  �لدعوى رقم 2017/986 نز�ع جتاري مللف �لدعوى 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )52.800( درهم بو�قع 9% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د 
�لحد  �ملو�فق  2017/9/17  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�صتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�صور 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2659  جتاري جزئي              

�لخ��ر���س  جمهول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��ود عبد�لقادر حممد  �ىل 
��صماعيل  : علي  ع وميثله  م  �س   - �لهال  �ملدعي/ م�صرف  �ن  �لقامة مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    - �جل��رم��ن  �بر�هيم 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )45070.75 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة   2017/9/10
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2523  جتاري جزئي              

�ملدعي/  �ن  �ىل �ملدعي عليه / 1- �صاجد علي وه��اب  جمهول حمل �لقامة مبا 
بنك �م  �لقيوين �لوطني - �س  م ع وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ل�صام�صي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )22.580.90 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %2.49 
�صهريا من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س  
�ملو�فق  2017/10/12   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7298  عمايل جزئي
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  للتجميل جمهول حم��ل  مارميد  ديفا  1-���ص��ال��ون   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  عثمان  مو�صى  �صليمان  /�صافه  �ملدعي 
مب�صتحقات عمالية وقدرها)31646 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم 
�لحد  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB175431490AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف 
�ملو�فق:2017/10/1 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5205  عمايل جزئي
�لقامة  حم��ل  جمهول  حممود  م�صطفى  حممود  1-ع��م��ر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  �لفنية  للخدمات  �نرتنا�صيونال  �ملدعي /فاير  �ن  مبا 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)6150 درهم( و�لر�صوم 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    mb174187692ae:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة م�صاء�   15.00 �ل�صاعة  �مل��و�ف��ق:2017/8/30  �لربعاء 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، و�مرت بتق�صري �ملدة .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7896  عمايل جزئي
�لقامة  �ل���ص��ن��ان جم��ه��ول حم��ل  ل��ط��ب  �ك�����س دي  / 1-دي  ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل���دع���وى ومو�صوعها  ع��ل��ي��ك  �أق������ام  ق���د  ك��ري�����ص��م��ا  �مل���دع���ي /م��ارت��ي��ن��ا  �ن  مب���ا 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره����م(  وق����دره����ا)4418  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
�لحد  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    MB175907812AE:ل�صكوى� رق��م 
ف��اأن��ت مكلف  ل���ذ�  �ل��ق��ا���ص��ي  �ل�����ص��اع��ة 08.30 ���س مبكتب  �مل�����و�ف�����ق:2017/9/10 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/8236  عمايل جزئي
�ملدعي /ر�ز  �ن  ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-فندق دبي نوفا  �ىل 
علي خان �صري علي خان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية 
رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)13519 
�ل�صكوى:MB176499050AE  وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق:2017/9/10 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�صي  مبكتب  �س   08.30 �ل�صاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6936  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مهنتي للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /ثاقب ��صيت حممد ��صيت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )8051 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�صوم و�مل�صاريف يف �ل�صكوى رقم:AE173515220MB  وحددت لها 
جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/10 �ل�صاعة 08.30 �س مبكتب �لقا�صي لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/8328  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ج��ل��ف ب��ورجن جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /عطا 
�ملطالبة مب�صتحقات  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد  �ل��وه��اب   ن��ور  �لرحمن 
و�لر�صوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   8600( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB176081596AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف 
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 �ل�صاعة   2017/9/10 �مل��و�ف��ق  �لح��د 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/8288  عمايل جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لكهربائية  للطاقة  1-د�ن��ة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �صر�ج خان  قد  �ملدعي /نيلوفر  �ن  مبا 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13049( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB176490704AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/10 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/8278  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  و�جل��ر�ن��ي��ت  ل��ل��رخ��ام  �لنيل  1-م�صنع   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ص��دي��ق حم��م��د ج��م��ال �ل��دي��ن خ���ان  ق��د �أقام 
 11561( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( و�ل���ر����ص���وم و�مل�������ص���اري���ف رقم 
�ل�صكوى:MB176033232AE/2017  وحددت لها جل�صة يوم �لحد 
�ملو�فق 2017/9/10 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/2782  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- هايتك �نرتيورز �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/31  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/فيجايان 
ت���وؤدي للمدعي مبلغ  ب���اأن  ب��ال��ز�م �مل��دع��ى عليها  ب��اين مبثابة �حل�����ص��وري  ن��اري��ان��ان  ب��اين 
)55996( درهم و�لفائدة عنه بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف:2017/4/5 
نهائيا  �حلكم  �صريورة  فيمن  �لتع�صفي  �لف�صل  عن  �لتعوي�س  ع��د�  �لتام  �ل�صد�د  وحتى 
قيمتها  �و  عينا  �ل�صياحية  �لدرجة  على  موطنه  �ىل  ع��ودة  وبتذكرة  �لتام  �ل�صد�د  وحتى 
وقت تنفيذ �حلكم نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�صب 
من �مل�صروفات ومبلغ �لفي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�صوري قابا 
�لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم  �ليوم  لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2786  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- موجنو فا�صتينج تكنوليجي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 
وميثله:بدر  ف��اري��ر  �لتنفيذ/بيرت  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
عبد�هلل خمي�س عبد�هلل قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
طالب  �ىل  دره���م   )401742.06( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )20400( درهم ر�صوم خلزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2798  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �لفنار �لفخم لل�صياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مطر  ع��ل��ي  وميثله:ح�صن  ني�صتريينكو  �لتنفيذ/فيكتور  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لريامي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )503163( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )20940( مبلغ  �ىل  بال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2837  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للمقاولت  �صتار  و�ج���د  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أق��ام  عليك  �لتنفيذ/فد� حممد نور حممد قد  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ص��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )9389(
مبلغ )890( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/2871  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ل��اث��اث  �لريامي  م�صنع  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/6/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�صالح/بيج�س متى مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)مائة وثاثة ع�صر �لف ومائة و�صبعة وخم�صون درهما( و�لفو�ئدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف:2017/4/5 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها 
بامل�صروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/8174  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-وورلد لينك للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / خادم بخ�س �هلل ح�صني  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)17284 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 
درهم( وبالر�صوم و�مل�صاريف يف �ل�صكوى:AE175381059MB  وحددت 
�لقا�صي  �ل�صاعة 08.30 �س مبكتب  �مل��و�ف��ق:2017/9/10  لها جل�صة يوم �لحد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/8058  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رو�صان ر�توري خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / جر��صيل بينوت دوجن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
وقدره  وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)4397  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية 
  AE176034232MB:ل�صكوى� يف  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  درهم(   1400(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة ي����وم �لح����د �مل�������و�ف�������ق:2017/9/10 �ل�����ص��اع��ة 08.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/3528  عمايل  جزئي 

�ملدعي/جنيب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لل�صتائر  �صوبرة  عليه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
بتاريخ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب���ان  نعلنكم  خ���ان  �ل��غ��ف��ار  ع��ب��د  �ل��رح��م��ن 
2017/8/3  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/جنيب �لرحمن عبد �لغفار خان بالز�م 
�ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )51634( درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنه على 
يلتحق بخدمة رب  نقد� ما مل  تنفيذ �حلكم  �و قيمتها وقت  �ل�صياحية عينا  �لدرجة 
ن�صيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�صروفات  من  باملنا�صب  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �خر  عمل 
لا�صتئناف  قابا  �حل�صوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عد�  ما  ورف�صت  منها 
با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لع��ان �صدر  �ليوم  �عتبار� من  خال ثاثني يوما 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/2430  جتاري جزئي              
�مل��دع��ي عليه / 1-  ميليند� ج��ال��ف دج���دج���ان  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ىل 
: عبد�هلل حمد  عبد�هلل  ع وميثله  م  �س   - �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  �مل��دع��ي/  �ن 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  قد   - �ل�صام�صي  �لعمر�ن  عمر�ن 
بالر�صوم  عليها  �ملدعي  وت�صمني  درهم(   22.379.89( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 2.49% �صهريا من 2011/12/20 وحتى �ل�صد�د 
�ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة يوم �لرب��ع��اء  �ملو�فق  2017/9/20  �ل�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1465  جتاري كلي               

�ل��ع��ام��ة - ذ م م  2-ع��ل��ي ح�صن  ل��ل��ت��ج��ارة  �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- ���ص��رك��ة �ل��ك��اك��ي  �ىل 
عبد�حل�صني علي 3-�حمد علي ح�صن عبد�حل�صني - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك دبي �ل�صامي - �س م ع وميثله : �حمد مهري خمي�س عبيد بن م�صحار 
بالت�صامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   -
و�لتكافل مببلغ وقدره )3085481.42 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  
بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �س  �مل��و�ف��ق  2017/9/25   ي��وم �لثنني   وح��ددت لها جل�صة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/2308  جتاري جزئي              

جمهول  موري�س   جو�صيف  2-تلفورد  ح  م  م   - لوجي�صتيك�س  1-�إنفينيتى   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ذ م م - وميثلها / جوبا  �ن �ملدعي/ �صركة جلف وورل��د و�ي��د بيريجنز -  حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن  مني�س فور� - قد 
و�لت�صامم مببلغ وقدره )130.851.79 درهم( )مائة وثاثون �لف وثمامنائة و�حد وخم�صون 
درهم وت�صعة و�صبعون فل�صا( بال�صافة �ىل �لفائدة �لفائدة �لقانونية بن�صبة 12% �صنويا من 
�مل��وؤرخ يف 2013/3/5 وحتى �ل�صد�د �لتام - و�ل��ز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم  تاريخ �ل�صتحقاق 
و�مل�صاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/9/11  �ل�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1579  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- رينتال �صوليو�صنز �آند �صريفي�صيز - �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ نورثربيج )ميدل �ي�صت( - م م ح وميثله : 
حممد �صالح حممد �حمد �لهاجري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة  باحلكم ب�صحة �حلجز وتثبيت �حلق و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/9/6   �ل�صاعة 
�أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/2202  جتاري جزئي              
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول   - علي  عبد�لكرمي  �صبيل  �هلل  1-عبد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أحمد  حممد  ع��ب��د�هلل  من�صور   : وميثله  ف��رع   - �ل��ت��ج��اري  �بوظبي  بنك  �مل��دع��ي/  �ن 
باأن  �ملدعي عليه   ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �ل��زرع��وين -  قد 
يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )235.936.00 درهم( )فقط مائتان وخم�صة وثاثني 
بو�قع  بالتعوي�س  للمدعي  للق�صاء  بال�صافة  دره��م(  وثاثني  و�صتة  وت�صعمائة  �لف 
10% �صنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.   
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة     2017/9/13 �مل��و�ف��ق   �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   Ch1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

  �عالن قر�ر بالتنفيذ
                         يف �لدعوى رقم  2013/217   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �صده/1- �صينما بوليود حاليا - �س ذ م م 
)�لقوز توين �صينما �صابقا - �س ذ م م( 

مبا �ن طالب �لتنفيذ/ خليل �بر�هيم مزنر 
�خطاركم   2017/8/21 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت 

بال�صري يف �جرء�ت �لتنفيذ. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2017/62  ��ستئناف تظلم جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صي تي �ل - �س م ح  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�صتاأنف /بنك �صادر�ت �ي��ر�ن   قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر 
بالدعوى رقم : 2017/23 تظلم جت��اري    وح��ددت لها جل�صه يوم 
�لربعاء   �ملو�فق 2017/9/20  �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.B.7

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1599  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-هيلي �ليد �وفر �صيز - �س ذ م م 2-عبد�لر�صول غام عبا�س 
��صمعيلي 3- �صركة مربوكة �لتجارية - ذ م م 4- ح�صني ر�صا بور نق�س بند  جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �صادر�ت �ير�ن - �لفرع �لرئي�صي -  قد �أقام عليك 
 29228991.52( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
بو�قع  �لتفاقية  �لتاأخريية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م( 
�ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة يوم �لثنني   �ل�صد�د  تاريخ �ل�صتحقاق وحتى  14% من 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�صاعة    2017/10/2 �مل��و�ف��ق  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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املال والأعمال

خالل ندوة يف غرفة دبي حتت عنوان “املراأة يف املجتمع وقطاع االأعمال«

وز�رة �القت�ساد وغرفة دبي يحتفيان بيوم �ملر�أة �الإمار�تية

•• دبي-الفجر: 

حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س ���ص��ل��ط��ان ب���ن �صعيد 
�لقت�صاد  وز�رة  نظمت  �لقت�صاد،  وزي��ر  �ملن�صوري 
وغرفة جتارة و�صناعة دبي ندوة حتت عنو�ن “�ملر�أة 
وذلك �صمن �مل�صاركة  يف �ملجتمع وقطاع �لأعمال” 
�لإمار�تية”،  �مل����ر�أة  “يوم  ب���  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��الت  يف 
و�لذي تقام فعالياته لهذ� �لعام حتت عنو�ن “�ملر�أة 
توجهات  م��ع  �ن�صجاما  و�ل��ع��ط��اء  �خل��ري  يف  �صريك 

�لدولة باإعان عام 2017 عام �خلري.
�ملن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  �ملهند�س  معايل  ق��ال 
وزي���ر �لق��ت�����ص��اد، �إن �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ط��امل��ا �أثبتت 
�إليها �صمن خمتلف  كفاءة يف خمتلف �ملهام �ملوكلة 
و�خلا�س،  �حل��ك��وم��ي  �لقطاعني  يف  �لعمل  م��و�ق��ع 
يف ظل �لروؤية �حلكيمة �لتي تبنتها دولة �لإمار�ت 
م�صتقبل  ر���ص��م  يف  دوره����ا  وت��ع��ظ��ي��م  �مل�����ر�أة  لتمكني 
م�صرق ومزدهر، ونحن نفتخر �ليوم مبا حققته من 
من  �لعديد  بها  �صبقت  نوعية  و�إجن���از�ت  مكت�صبات 

ن�صاء �ملنطقة و�لعامل.
�حتفالت  مبنا�صبة  خا�صة  كلمة  يف  معاليه  وت��اب��ع 
�ليوم  �إن��ن��ا نحتفي  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل���ر�أة  �ل��دول��ة بيوم 
مببادرة ر�ئدة �لعمل �لن�صائي بالدولة �صمو �ل�صيخة 
�لعام  �لن�صائي  �لحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
رئي�صة  �لأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�صة 
�ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة، بتخ�صي�س يوم 
28 �أغ�صط�س من كل عام ليكون يوم �ملر�أة �لإمار�تية، 
�أبرز  ل�صتعر��س  �صنوية  منا�صبة  لنا  �تاحت  و�لتي 
�مل��ت��ح��ق��ق��ة و�ل��ف��ر���س �ل��ر�ه��ن��ة لتنمية  �لإجن������از�ت 
وتطوير دور �ملر�أة يف �ملجتمع مبا يعزز من �لأهد�ف 

و�لتوجهات �ل�صرت�تيجية للدولة.
يف  �صريك  )�مل���ر�أة  �صعار  �ختيار  �أن  معاليه  و�أ���ص��اف 
�خلري و�لعطاء( على �حتفالت يوم �ملر�أة �لمارتية 
خال �لعام �جلاري، يعك�س �لدور �لرئي�صي للمر�أة 
�إذ  للدولة،  �لتنموية  �ملبادر�ت  تعزيز  يف  �لإمار�تية 
2017 عام �خلري،  عام  �إع��ان  ياأتي من�صجما مع 
لرت�صيخ  و��صحة  ومنهجية  ��صرت�تيجية  و�إط��اق 
يف  �ل��دول��ة  تعَول  و�لتي  و�لعطاء،  �خل��ري  ممار�صات 
�لقطاع �خلا�س لتفعيل دوره  جزء كبري منها على 
�مل�صوؤولية  ثقافة  وتر�صيخ  �لج��ت��م��اع��ي  و�ل��ت��ز�م��ه 

�ملجتمعية.
�مل��ك��ان��ة �ملتميزة  �أن���ه يف ظ��ل  �إىل  �مل��ن�����ص��وري  و�أ����ص���ار 
عرب  بالدولة  �لأع��م��ال  ل�صيد�ت  �ل��ق��وي  و�حل�صور 
��صهاماتهن يف ردف �لن�صاط �لقت�صادي و�لتجاري، 
�لعديد  �صت�صهد  �ملقبلة  �ملرحلة  ب��اأن  ثقة  على  فاإننا 
قبل  من  و�لبناءة  �لهادفة  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  من 
ممار�صات  ل�صتد�مة  �لإم��ار�ت��ي��ات  �لأع��م��ال  �صيد�ت 
�خلري و�لعطاء مبا ين�صجم مع توجهات �لدولة يف 

هذ� �ل�صدد.
وقال �صعادة ماجد �صيف �لغرير، رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  �إن  دبي  غرفة جتارة و�صناعة 
وم�صاهمتها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  مبكانة  �ح��ت��ف��اء  ه��و 
قطعت  حيث  �ل��دول��ة،  و�قت�صاد  جمتمع  يف  �لقّيمة 
ك��ب��ري�ً يف �لإجن����از�ت �لتي  �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �صوطاً 
�لعر�قيل  وتخطت  �ل�صاحات،  خمتلف  يف  حققتها 
وح��ق��ق��ت �ل��ن��ج��اح��ات �مل��ت��ن��وع��ة �ن��ط��اق��اً م���ن دعم 
�لإمار�تية،  ل��ل��م��ر�أة  ومتكينها  �ل��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�إىل  لت�صل  وعلمها  و�إمكاناتها  بقدر�تها  مت�صلحًة 

�أعلى �ملر�تب �ملهنية و�ل�صخ�صية و�لجتماعية.
ول��ف��ت �ل��غ��ري��ر �إىل �أن �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �أث��ب��ت��ت يف 
ز�لت  وم��ا  ولعبت  ومتيزها،  تفوقها  �لعمل  م��ي��د�ن 
دور�ً رئي�صياً يف منجز�ت �لإحتاد، وهي �ليوم عن�صر 
و�لتنمية،  �لزده���ار  م�صرية  يف  �لرجل  ل��دور  مكّمل 
و�حلمد هلل فاإن ذلك هو مبعث فخر لنا جميعاً لأن 
�لكفاءة  �أمثال يف  �أ�صبحت م�صرب  �لإمار�تية  �ملر�أة 

و�ملهنية و�لنجاح يف �لعامل.
دبي  �لندوة يف مقر غرفة جت��ارة و�صناعة  و�أقيمت 
مب�����ص��ارك��ة ���ص��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س حم��م��د �أح��م��د ب��ن عبد 
لل�صوؤون  �لق��ت�����ص��اد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ص��ح��ي،  �ل��ع��زي��ز 
�صالح  عي�صى  رجاء  �لدكتورة  و�صعادة  �لقت�صادية، 
غرفة  �إد�رة  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو  �لقرق، 
دب��ي، وبح�صور  �أعمال  �صيد�ت  رئي�صة جمل�س  دب��ي، 
غرفة  وموظفي  �خلا�س  �لقطاع  ممثلي  من  نخبة 

دبي ووز�رة �لقت�صاد.
قطاع  ت��ط��وي��ر  يف  �مل�����ر�أة  م�صاهمة  �ل���ن���دوة  ت��ن��اول��ت 
ت��ع��زي��ز ممار�صات  ودوره������ا يف  ب���ال���دول���ة،  �لأع���م���ال 
�مل�صوؤولية �ملجتمعية لدى �لقطاع �خلا�س، �إذ �صملت 
��صتعر��س ملبادر�ت �مل�صوؤولية �ملجتمعية للدولة مع 
تقدمي عدد من �لنماذج �لناجحة لر�ئد�ت و�صيد�ت 
�مل������ر�أة يف تطوير  ����ص��ه��ام��ات  �أع����م����ال، ف�����ص��ا ع���ن 
�ملوؤ�ص�صات  من  لعدد  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  ممار�صات 
منا�صب  توليها  ���ص��وء  يف  ب��ال��دول��ة  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 

قيادية يف تلك �ملوؤ�ص�صات.
�لعزيز  �أحمد بن عبد  �ملهند�س حممد  وقال �صعادة 
�ل�صحي، وكيل وز�رة �لقت�صاد لل�صوؤون �لقت�صادية، 
ر�ئد�  دور�  تلعب  �أن  يف  �لإمار�تية جنحت  �مل��ر�أة  �إن 
�صاهمت  �إذ  ب��ال��دول��ة،  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ص��ار�ت  دع���م  يف 
�لإمار�تية  �لن�صائية  ل��ل��ك��و�در  �ملتتالية  �لنجاحات 
و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي  �لعمل  ميادين  خمتلف  يف 
�لعديد  يف  �ل��دول��ة  تقدم  يف  و�ل��ث��ق��ايف  و�لجتماعي 
�لإقليمية  �ل�صاحتني  على  �لتناف�صية  موؤ�صر�ت  من 

و�لدولية.
�ملر�أة  دور  تعزيز  �أن  �ل��ن��دوة،  كلمته يف  وتابع خ��ال 
يف �لعملية �لتنموية للدولة بد�أ مع موؤ�ص�س �لدولة 
نهيان، طيب  �آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ  له  �ملغفور 
�إذ �أر�صى قو�عد ت�صريعية وتبنى �صيا�صات  �هلل ثر�ه، 
بدورها  للنهو�س  �مل����ر�أة  ومت��ك��ني  دع��م  يف  �صاهمت 
د�خل  �لعمل  ميادين  ك��اف��ة  يف  و�ل��دخ��ول  �لتنموي 
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  و����ص��ل��ت  وق��د  �ل��دول��ة، 

�ل��ع��ام �لرئي�صة  �ل��ن�����ص��ائ��ي  م��ب��ارك رئ��ي�����ص��ة �لحت����اد 
�ملجل�س  رئي�صة  �لأ���ص��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى 
�لأعلى لاأمومة و�لطفولة، �جلهود �لر�مية لتنمية 

وتطوير دور �ملر�أة يف �ملجتمع.
�ملر�أة  بيوم  �ل�صنوي  �لحتفال  �أن  �ل�صحي  و�أ���ص��اف 
�لإمار�تية ي�صكل �إ�صافة لتوجهات �لدولة يف متكني 
�أن دول��ة �لإم���ار�ت خ��ال �لأربع  �إىل  �مل���ر�أة، م�صري� 
�قت�صادي  ت��ق��دم  حتقيق  يف  جنحت  �ملا�صية  ع��ق��ود 
وتنموي �صكل منوذجا يحتذى به عامليا، وقد مثلت 
�ملر�أة رقما مهما يف معادلة �لنجاح و�لريادة للدولة 

يف هذ� �ل�صدد.
�ملنطقة  يف  بلد  �أول  تعد  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  وت��اب��ع 
�لعربية و�لثاين يف جميع �أنحاء �لعامل، �لتي تتبنى 
�ل�صركات،  �إد�ر�ت  جمال�س  يف  �مل��ر�أة  تعيني  �إلز�مية 
�لعديد  على  عربيا  �ل��ري��ادة  �لدولة  حتقيق  و�أي�صا 
بني  و�ل��ت��و�زن  �مل���ر�أة  بتمكني  �ملتعلقة  موؤ�صر�ت  من 
�ملعنية  �لدولية  �ملنظمات  عن  �ل�صادرة  �جلن�صيني 
بهذ� �ل�صاأن، ف�صا عن �لنمو �ملتز�يد لن�صبة تو�جد 
وتوليها  و�لت�صريعية  �حلكومية  �ملجال�س  يف  �مل��ر�أة 

�أرفع �ملنا�صب.
و�أكد �ل�صحي على �أن ندوة �ليوم توفر من�صة متميزة 
�ملجتمع  يف  �مل��ر�أة  ��صهامات  فقط  لي�س  ل�صتعر��س 
�ملتاحة  �أبرز �لفر�س  وقطاع �لأعمال و�إمنا ملناق�صة 
ومبا  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ��ال  �مل����ر�أة  دور  يف  للتو�صع 
يخدم توجهات �لدولة، م�صري� �إىل �أنه �صمن تويل 
وز�رة �لقت�صاد ومعايل �ملهند�س �صلطان بن �صعيد 
�ملن�صوري وزير �لقت�صاد، م�صار �مل�صوؤولية �ملجتمعية 
�ملنبثق عن �ل�صرت�تيجية �لوطنية لعام �خلري، فاإن 
�لوز�رة تعمل على تفعيل عدد من �ملبادر�ت �لر�مية 
�لقطاع  لدى  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  مفهوم  لرت�صيخ 
�خلا�س وحتفيزه على �للتز�م بدوره جتاه �ملجتمع 
�أننا على  عرب مبادر�ت تنموية وجمتمعية.   وتابع 
ثقة كبرية يف �لدور �لنوعي �لذي ميكن �أن تقدمه 

�صيد�ت �لأعمال يف �لدولة لتعزيز هذ� �مل�صار.
وق����دم ���ص��ع��ادت��ه ن��ب��ذة ���ص��ري��ع��ة ع���ن �أب�����رز �مل���ب���ادر�ت 
�ملقبلة  �ملرحلة  خ��ال  تفعليها  على  �لعمل  �جل��اري 
من بني �ل�11 مبادرة �لتي مت �إطاقها �صمن م�صار 

�مل�صوؤولية �ملجتمعية،
يف  �صت�صهم  و�لتي  �لإلكرتونية  �ملن�صة  بينها  وم��ن   
�لن�صاط  بيانات متخ�ص�صة عن هذ�  قاعدة  تطوير 
على م�صتوى �لدولة، ف�صا عن عدد من �ملبادر�ت 

�لر�مية �إىل توفري حو�فز وت�صهيات مالية وعينية 
لتعزيز ممار�صات �مل�صوؤولية �ملجتمعية. ودعا �ل�صحي 
�صيد�ت �لأعمال �لإمار�تية �إىل �مل�صاركة يف تخطيط 
وتنفيذ �ملبادر�ت �لتي من �صاأنها تنمية دور �لقطاع 

�خلا�س يف دعم �ملتطلبات �لتنموية د�خل �لدولة.
�صعادة  �أك��دت  �لندوة،  �لفتتاحية يف  كلمتها  وخال 
�لدكتورة رجاء �لقرق، ع�صو �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س 
�إد�رة غرفة دبي، رئي�صة جمل�س �صيد�ت �أعمال دبي، 
على �لدور �لريادي �لذي ت�صطلع به �ملر�أة �لإمار�تية 
يف م�صرية منو �ملجتمع �لإمار�تي، معتربة �إن �ملر�أة 
�لإمار�تية �أثبتت قدر�تها و�إمكاناتها كمكون رئي�صي 
يف �لأ�صرة، وجزء هام من �ملنظومة �لقت�صادية �لتي 

جعلت من دولة �لإمار�ت مركز�ً عاملياً لاأعمال.
ولفتت �لقرق يف كلمتها �إىل �أن �لدعم �لذي حظيت 
فتح  قد  �لر�صيدة  �لقيادة  من  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  به 
�لطبيعي يف  دوره���ا  لتلعب  �لأب����و�ب  �أم��ام��ه��ا جميع 
�لأعمال،  وبيئة  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  و�زده���ار  تقدم 
�أن �ملر�أة �لإمار�تية باتت قدوة يحتذى  م�صريًة �إىل 
�إن  وم��وؤك��دًة  و�لتميز،  �لعمل  ميادين  جميع  يف  بها 
�لثقة �لتي �أولتها �لقيادة �لر�صيدة للمر�أة �لإمار�تية 
جمتمعها  خلدمة  و�لب��ت��ك��ار  �لإب���د�ع  على  حفزتها 

ووطنها.  
�لتي حققتها  �إن �لإجن��از�ت  و�أ�صافت �لقرق قائلًة: 
�ملر�أة �لإمار�تية هي مبعث فخر لنا حيث ��صتطاعت 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل �صديدة  �ل��ن��ج��اح يف  �مل������ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة 

�لتناف�صية، 
م��رم��وق��ة يف كربى  ت��دي��ر وحت��ت��ل منا�صب  وب��ات��ت 
�ل�صركات �ملحلية و�لعاملية. و�إذ� ما نظرنا �إىل غرفة 
دبي، جند �إن ن�صبة �لن�صاء �لإمار�تيات من �إجمايل 
عدد موظفي �لغرفة بلغ %34 ، يف حني تبلغ ن�صبة 
 ،18% ح��و�يل  دبي  �إد�رة غرفة  �لن�صاء يف جمل�س 
مما يعك�س �لتز�م �لغرفة بالعمل على متكني �ملر�أة، 
و�لإميان بقدر�تها يف حتقيق �أهد�ف �لغرفة وخدمة 

جمتمع �لأعمال.
و�أو�صحت �لقرق �أن جمل�س �صيد�ت �أعمال دبي جنح 
يف فرتة ق�صرية منذ تاأ�صي�صه يف �لتحول �إىل من�صة 
مثالية لتحفيز �ملر�أة، م�صريًة �إىل �رتفاع عدد �أع�صاء 
�ملجل�س �إىل 500 ع�صوة، �لأمر �لذي �نعك�س تعزيز�ً 

لدوره يف دعم م�صرية منو �قت�صاد دبي. 
و�أعلنت �لقرق عن �إطاق مركز �أخاقيات �لأعمال 
�صمن  ج��دي��دة  عمل  جمموعة  دب��ي  لغرفة  �ل��ت��اب��ع 
“ �ملر�أة  م�صمى  لا�صتد�مة حتت  دبي  �صبكة غرفة 

�لإمار�تية يف م�صرية �لتنمية” 
و�لتي �صتكون م�صوؤوليتها م�صاعدة �ملر�أة �لإمار�تية 
على لعب دور ��صا�صي يف �أجندة �لتنمية �لقت�صادية 
 ،2021 و�لجتماعية بالتناغم مع روؤية �لإم��ار�ت 
�ملبادرة  �مل�صاركة يف هذه  �إىل  �ملر�أة �لإمار�تية  د�عيًة 
�لتي �صتحدد �صر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

خللق فر�س �إ�صافية ومميزة للمر�أة �لإمار�تية.
وكلمات  تعريفية  عرو�صاً  كذلك  �لحتفال  و�صهد 
عام  م��دي��ر  عبد�للطيف،  م�صطفى  ليلى  م��ن  لكل 

جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية، 
وخدمة  �ل�صتد�مة  �صوؤون  �أول  مدير  كمايل،  ود�ن��ا 
و�صمال  �لأو������ص�����ط  �ل�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع 
ر��صد،  وهند  �صي”،  بي  ��س  “�ت�س  بنك  �أفريقيا يف 
�لهيئة  و�لبيئة يف  و�ل�صامة  �ملهنية  �ل�صحة  مدير 

�لحتادية للمياه و�لكهرباء. 

-�ملن�سوري:  نتطلع خالل �ملرحلة �ملقبلة �إىل مبادر�ت جمتمعية نوعية من �سيد�ت �الأعمال �الإمار�تيات
- �لغرير: �ملر�أة �الإمار�تية �أثبتت يف ميد�ن �لعمل تفوقها ومتيزها و�أ�سبحت مثااًل للمهنية و�لكفاءة و�لنجاح
-�ل�سحي: �لنجاحات �ملتتالية للكو�در �لن�سائية �ساهمت يف تقدم �لدولة على �لعديد من موؤ�سر�ت �لتناف�سية 
- رجاء �لقرق: جنحت �ملر�أة �الإمار�تية بف�سل دعم �لقيادة �لر�سيدة يف �إثبات ح�سورها يف جمتمع �الأعمال 

وباتت عن�سرً� وم�ساهمًا �أ�سا�سيًا يف م�سرية �لنمو

بلووم �لعقارية تعلن عن بدء �الأعمال 
�الإن�سائية �لتمهيدية مل�سروع " بلووم تاورز "

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لقاب�صة،  لبلووم  �لتابعة  �ل�صركات  �إح��دى  �لعقارية،  بلووم  �صركة  �أعلنت 
�ملتكاملة  �ملجتمعات  �ملتخ�ص�صة يف تطوير  �ل�صركات  وت�صم جمموعة من 
و�مل�صتد�مة، عن بدء �لأعمال �لإن�صائية �لتمهيدية مل�صروع “بلووم تاورز” 
�ل�صركة  وق��ام��ت  ب��دب��ي.  �صريكل  جمري�  قرية  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع  �ل�صكني 
جمال  يف  و��صعة  خ��ربة  متتلك  �لتي  لاأ�صا�صات،  �لوطنية  �صركة  بتعيني 
من  �لأوىل  �ملرحلة  لتنفيذ  �مل��دن��ي��ة،  �لهند�صة  و�أع��م��ال  �لعامة  �مل��ق��اولت 

�مل�صروع �ملقرر �لنتهاء منه يف �لربع �لأخري من �لعام 2020.
ومت �إطاق م�صروع “بلووم تاورز” قبل ثاثة �أ�صهر خال �لدورة �حلادية 
�لعديد من  �مل�صروع  و��صتقطب  �أبوظبي،  �صكيب  �صيتي  ع�صرة من معر�س 
�مل�صتثمرين نظر�ً ملوقعه �ل�صرت�تيجي �ملتميز وقدرته على حتقيق عو�ئد 

��صتثمار متميزة من �رتفاع قيمة �لعقار ودخل �لإيجار�ت.
وي�صتهدف �مل�صروع �لذي يعد �لثاين من نوعه ل�بلووم �لعقارية يف منطقة 
ويتميز  �لإم��ارة،  �ملتو�صط يف  �لدخل  �أ�صحاب  بدبي،  �صريكل  قرية جمري� 
مبوقعه �ملتميز على �صارع �خليل وقربه من مر�كز �لأعمال و�ملناطق �حلرة 
يف �إمارة دبي، �إ�صافة �إىل توفري جمموعة من �ملر�فق �لتي ت�صاعد �ل�صكان 

على حتقيق �لتو�زن بني �لعمل و�حلياة �ل�صخ�صية.
944 وحدة  ت��وف��ر م��ا جم��م��وع��ه  �أب����ر�ج  ث��اث��ة  ت����اورز  ب��ل��ووم  و�صيت�صمن 
�صكنية. و�صي�صم �لربجان �ملخ�ص�صان للبيع 689 �صقة ع�صرية مكونة من 

��صتديوهات، وغرف نوم و�حدة م�صممة ب�صكل �أنيق وع�صري. 
بلووم  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  م��ه��ت��دي،  �صامح  ق��ال  �ملنا�صبة،  وب��ه��ذه 
�لقاب�صة : نحن �صعد�ء ببدء �لأعمال �لتمهيدية مل�صروع بلووم تاورز �لذي 
يعد م�صروعنا �لثاين يف منطقة قرية جمري� �صريكل بدبي. وقد حر�صنا 
على تعيني �ملقاول خال وقت قيا�صي مما يوؤكد �لتز�منا با�صتكمال �مل�صروع 
عايل  عمل  فريق  �مل�صروع  تنفيذ  وي��ت��وىل  �مل��ح��دد.  �لزمني  للجدول  وفقا 
�لع�صري�ة  للحي�اة  عاملية  معايري  �إر�صاء  يف  �ملتمثل  لتحقيق هدفنا  �لكفاءة 
وفق �أف�صل �مل�صتويات. �إن �أهم ما مييز هذ� �مل�صروع هو �أنه يلبي �حتياجات 
�أ�صلوب حياة ن�صط. �تباع  �ل�صكان ملر�فق وت�صهيات عاملية ت�صاعدهم على 
�لوطنية  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أليك�س،  �صرييان  ق��ال  جانبه  وم��ن 
لاأ�صا�صات: نحن فخورين بالعمل مع بلووم �لعقارية يف �إجناز هذ� �مل�صروع 
�ملتميز، ونتطلع �إىل �ل�صتفادة من خرب�تنا و�صجلنا �حلافل يف تنفيذ �لعديد 
من �مل�صاريع  �لعقارية �لر�ئدة على م�صتوى دولة �لإمار�ت ل�صمان ت�صليم 
�ملرحلة �لأوىل من م�صروع بلووم تاورز وفق �أعلى معايري �جلودة وح�صب 
�جلدول �لزمني �ملحدد.ويتميز م�صروع بلووم تاورز ب�صهولة �لو�صول �إىل 
�لطرق �ل�صريعة �لرئي�صية يف دبي. عاوة على ذلك، يقع �مل�صروع بالقرب 
من �صريكل مول �ملزعم �إقامته يف قرية جمري� �صريكل، �إ�صافة �إىل قربه 
و�ملاعب  و�مل��د�ر���س  �لتجزئة  ومتاجر  و�ملتنزهات  �لجتماعي  �ملركز  من 

و�مل�صاجد �ملحيطة.  
�مل�صروع  �صيقدم  و�ل�صحية،  �لريا�صية  �حلياة  �أمن��اط  لتعزيز  منه  و�صعياً 
وم�صمار�ً  �ل�صباحة،  �أحو��س  تت�صمن  �لتي  �ملر�فق  من  و��صعة  جمموعة 
للجري، ومر�فق مغلقة ومفتوحة ملمار�صة �لتمارين �لريا�صية، وحمامات 
�لطعام،  لتناول  ومنطقة خا�صة  �لأطفال،  لألعاب  ومنطقة  وبخار،  �صاونا 
ت�صمل  كما  خا�صاً.  وم�صرحاً  �لفعاليات،  ل�صت�صافة  وم�صرحاً  و�أرجوحات، 
�ل�صاعة، وخدمات  م���د�ر  على  �لأم��ن��ي��ة  �خل��دم��ات  �لأخ���رى  �مل��ي��ز�ت  بع�س 

�لكون�صريج، ومو�قف لركن �ل�صيار�ت. 

جمارك  ر�أ�س �خليمة تنظم مبادرة  »�أنت متعامل عظيم �ل�ساأن« لعمالئها
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�جلمارك  بد�ئرة  �جلمركية  �ل�صوؤون  ب��اإد�رة  �جلمركية  �ل�صيا�صات  ق�صم  نظم 
��صتهدفت عمائها    )vip �ل�صاأن  �أنت متعامل عظيم  بر�أ�س �خليمة مبادرة ) 
عمائها  �إ�صعاد  �إىل  �لهادفة  �ل��د�ئ��رة  م��ب��ادر�ت  ك��اإح��دى  تنفيذها  ياأتي  و�لتي 
وم�صاهمة منها يف  تقدمي خدمات تفوق �لتوقعات .وقالت �آمنة �جلادي مدير 
م�صمونها   يف  ت�صتهدف  �مل��ب��ادرة  �ن  �جلمركية  و�لج����ر�ء�ت  �ل�صيا�صات  ق�صم 
�لعمل على  يتم  وق��ت ممكن حيث  �أ���ص��رع  �ل��د�ئ��رة يف  �جن��از معامات عماء 
�إنهاء �ملعامات �لتي ي�صتغرق �جنازها ثاثة �أيام ليتم �إجنازها يف نف�س �ليوم 
�صينعك�س على حتقيق  ر�صوم تذكر مقابل هذه �خلدمة مما  �أي��ة  دون  وذل��ك   ،
�لد�ئرة لأعلى م�صتويات ر�صا و�صعادة �ملتعاملني.و�أعربت مدير ق�صم �ل�صيا�صات 
و�لج��ر�ء�ت �جلمركية عن �صكرها  ملوظفي ق�صم �لت�صجيل و�لرت�خي�س على 
�لتعاون �لد�ئم يف كل خطوة مت تنفيذها لإجناح هذه �ملبادرة وبالأخ�س يف ر�صد 
وتوثيق ردود فعل �ملتعاملني �لذين حظو� بالإعفاء�ت �جلمركية نتيجة تطبيق 
هذه �ملبادرة حيث عرب �ملتعاملون عن �صعادتهم  �لغامرة باملبادرة �لتي ت�صهم يف 

زرع �لفرحة يف نفو�صهم. 
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  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/04578/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/05175/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �صده : ماملو للهو�تف �ملتحركة - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: ق�صر �مللوك للعقار�ت - �س م خ   
 �ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�صي بالتي:

1- �لز�م �ملنفذ �صدها زيادة �لقيمة �ليجارية من 50000 درهم لت�صبح 60000 
درهم يف �ل�صنة �لو�حدة 

2- �لز�م �ملنفذ �صدها ب�صد�د مبلغ 1000 درهم ر�صوم خدما
3- �لز�م �ملنفذ �صدها ب�صد�د مبلغ وقدره 5000 درهم ر�صوم تغيري �صركاء 

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
يتم  �صوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خال  �متناعكم عن  �لن�صر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28

 �إعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�صاد باأن �ل�صادة/�صركة رويال بنك �وف كند� )�جلن�صية: كند�( قد تقدمت 
برج   - بردبي   - ز�يد  �ل�صيخ  )�لعنو�ن:�صارع  دبي  �إمارة  �ل�صركة يف  بطلب �صطب قيد فرع 
ق�صر �حلديقة - �لطابق 14 - �س �ل�صيخ ز�يد - �س.ب:3614 ، �س.ب:3614( و�ملقيدة حتت 
رقم )101( يف �صجل �ل�صركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم 
)2( ل�صنة 2015 م يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية وتعدياتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�صنة 
2010م يف �صاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة باخلارج 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��صحاب  �ل�صادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
�لتايل:  �لعنو�ن  �لن�صر على  تاريخ  �صهر من  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز  باعرت��صهم �ىل 

وز�رة �لقت�صاد �إد�رة �لت�صجيل �لتجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 
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املال والأعمال

"�أمانة تنفيذي �أبوظبي" تطلع على جهود م�ستقبل �لطاقة �لنظيفة يف "�إك�سبو �أ�ستانا"

�سركة برتول �الإمار�ت �لوطنية “�ينوك” تن�سم لدبي �لعطاء 
لدعم �لدورة �ل�ساد�سة من مبادرة "�لتطوع يف �الإمار�ت "

•• اأ�ستانا -وام:

�لنيادي  مطر  فهد  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  ز�ر 
للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة  ع����ام  م��دي��ر 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة �أب���وظ���ب���ي و�ل���وف���د 
�مل�صارك �صمن  �ل��دول��ة  له جناح  �مل��ر�ف��ق 
�إك�صبو �أ�صتانا 2017 �ملقام يف �لعا�صمة 
�صبتمرب   10 حتى  وي�صتمر  �ل��ك��از�خ��ي��ة 
�ململكة  �أج��ن��ح��ة  �ل��زي��ارة  �ملقبل.و�صملت 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة وج��م��ه��وري��ة م�صر 
�لعربية وجمهورية كاز�خ�صتان - �لدولة 
حتت  ي��ق��ام  �ل����ذي  ل��ل��ح��دث  �مل�صت�صيفة 

�صعار “طاقة �مل�صتقبل« .
�صعادة   .. �ل��زي��ارة  �صعادته خ��ال  ور�ف���ق 

�لدكتور حممد �أحمد بن �صلطان �جلابر 
�صفري �لدولة لدى جمهورية كاز�خ�صتان 
�لعامة  �لأم����ان����ة  مم��ث��ل��ي  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
�لوطني  و�ملجل�س  �لتنفيذي  للمجل�س 

لاإعام.
و�أكد �لدكتور فهد �لنيادي - يف ت�صريح 
دول����ة  �أن ج���ن���اح   - �مل��ن��ا���ص��ب��ة  ب���ه���ذه  ل����ه 
�أ�صتانا2017”  “�إك�صبو  يف  �لإم�����ار�ت 
�جلهود  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  ي�صعى 
�لتي تبذلها �لدولة يف جمال  و�ملبادر�ت 
�لطاقة �ملتجددة وتعزيز �لوعي ب�صرورة 
�لتي  و�خل��ط��ط  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  تبني 
و�ملتجددة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل���ط���اق���ة  ت����وؤم����ن 
لأجيال �مل�صتقبل وتعك�س مو�طن �جلدة 

�لدولة  جناح  �أن  و�لبتكار.و�أ�صاف  فيه 
�مللهمة  �ل��روؤي��ة  يعك�س  �أ�صتانا  �إك�صبو  يف 
�لناجع يف  و��صتثمارها  للقيادة �حلكيمة 
�لإن�صان كونه �لركيزة �لأ�صا�صية للعملية 
كل  يف  �ل��دول��ة  ت�صهدها  �ل��ت��ي  �لتنموية 
�ملجالت وعلى �لأخ�س �لطاقة �ملتجددة 
ر�ئدة  مكانة  �لإم����ار�ت  بها  حققت  �لتي 
لي�س على �مل�صتوى �لإقليمي وح�صب بل 
على �مل�صتوى �لدويل حيث يقدم �جلناح 
�لنه�صة  تعك�س  �صورة م�صرقة وم�صرفة 

�حل�صارية  للدولة.
�لعامة  �لأم����ان����ة  ع����ام  م���دي���ر  و�أ�����ص����اف 
يف  توؤكد  �لدولة  �أن  �لتنفيذي  للمجل�س 
�أ�ص�س  �إر���ص��اء  �أه��م��ي��ة  �ملنا�صبات  خمتلف 

ي�صمن  فعال  نهج  و�ت��ب��اع  وثابتة  �صلبة 
لاأجيال �لقادمة �حل�صول على خمتلف 
�لذي  �ملت�صارع  �لتطور  ومو�كبة  �مل���و�رد 

ت�صهده �لدولة على �ل�صعد كافة.
و�أكد �أن �لتنمية �مل�صتد�مة هي نهج ر��صخ 
لدى دولة �لإمار�ت منذ قيامها .. م�صيفا 
�ل��ر�ئ��دة على م�صتوى  �ل���دول  �أن��ه��ا م��ن 
�ملنطقة يف جمال �لطاقة �لنظيفة حيث 
متميزة يف حتويل  للعامل من��اذج  قدمت 
�إىل  �لنظيفة  �لطاقة  وم��ب��ادر�ت  خطط 

و�قع ملمو�س.
�أبوظبي”  “نور  حم��ط��ة  �إىل  و�أ�����ص����ار 
للطاقة �ل�صم�صية و�لتي تعد �أكرب حمطة 
وكذلك  �لعامل  م�صتوى  على  نوعها  من 

�أبوظبي  �إم������ارة  يف  م�صدر”  “مدينة 
حممد  وجممع  م�صدر  �صركة  وم�صاريع 

بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية.
�لزيارة  �ل��ن��ي��ادي خ���ال  ���ص��ع��ادة  و�ط��ل��ع 
ع��ل��ى م���ا ي��ت�����ص��م��ن��ه ج���ن���اح �ل����دول����ة من 
مبادر�ت ر�ئدة يف جمال �لطاقة ودورها 
�لنظيفة يف  �لطاقة  م�صتقبل  �صناعة  يف 
�لدويل.. مبديا  �لتعاون  �لدولة وتعزيز 

�إعجابه مبا �صاهده يف �جلناح.
�ل���ت���ي يبذلها  ���ص��ع��ادت��ه �جل���ه���ود  وث���م���ن 
تنظيم  ل���اإع���ام يف  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س 
و�إد�رة جناح �لدولة يف “�إك�صبو �أ�صتانا”.. 
ي�صهده  �ل���ذي  �لكبري  ب��الإق��ب��ال  م�صيد� 

�جلناح.

•• دبي-الفجر: 

�إحد�ث  �إىل  �ل�صاملة و�لهادفة  �لعطاء  ملهمة دبي  دعماً 
خال  م��ن  و�ل�صباب  �لأط��ف��ال  حياة  يف  �إيجابي  ت��اأث��ري 
�لتعليم، وقعت �صركة برتول �لإمار�ت �لوطنية �ينوك 
مبادرة  من  �ل�صاد�صة  �لن�صخة  لرعاية  تفاهم،  مذكرة 
لتوفري  �ملبادرة  هذه  وتهدف  �لإمار�ت”.  يف  “�لتطوع 
حقائب مدر�صية لاأطفال �ملتعففني �مل�صجلني يف كافة 

�ملد�ر�س �لأهلية �خلريية يف دبي و�ل�صارقة وعجمان.
عبد�هلل  ق��ال  �لتفاهم،  م��ذك��رة  توقيع  خ��ال  متحدثاً 
بدبي  �مل�صاندة  �لعمليات  �إد�رة  رئي�س  �ل�صحي،  �أح��م��د 
�لعطاء: نحن فخورون يف دبي �لعطاء بتو�صيع �صر�كتنا 
مع �ينوك �لتي تعترب م�صاهمتها قّيمة للغاية بالن�صبة 
لنا للو�صول �إىل �لعديد من �لأطفال و�ل�صباب �ملتعففني 
�إليه  يحتاجون  �ل��ذي  �لتعليم  م�صتوى  رف��ع  �أج��ل  م��ن 
لتحقيق �إزدهارهم. ومع بد�ية �لعام �لدر��صي �جلديد، 
�لتطوع يف  م��ب��ادرة  م��ن  �ل�صاد�صة  �ل���دورة  وم��ن خ��ال 
10،800 طالب وطالبة  �أك��رث من  �صُنمكن  �لإم��ار�ت 
من �تخاذ خطوة تقدمية نحو م�صتقبلهم، و ذلك من 
خال �لتاأثري �لإيجابي على �لتعلم و�لتنمية و�ل�صعادة 

مثل  �ل�صركاء  من  �ل�صخي  �لدعم  وبف�صل  و�لإجن���از. 
�إحد�ث  يف  �لتعليم  بقوة  حقاً  يوؤمنون  �ل��ذي��ن  �ي��ن��وك، 
و�قع  �إىل  �أه��د�ف��ن��ا  حتقيق  م��و����ص��ل��ة  بو�صعنا  ت��غ��ي��ري، 

ملمو�س.
من جانبه، قال �صعادة �صيف حميد �لفا�صي، �لرئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة �ي���ن���وك: ن��ح��ن يف �ي��ن��وك نوؤمن 
ب��اأه��م��ي��ة حت��دي��د و�إق���ام���ة ���ص��ر�ك��ات ط��وي��ل��ة �لأم�����د يف 
فاإن  وعليه،  و�لإب���د�ع.  و�لبتكار  �لتعليم  تعزيز  جمال 
تعاوننا �لأخ��ري مع دبي �لعطاء وّفر لنا فر�صة كبرية 
للم�صاهمة يف �إثر�ء حياة �لأطفال. ومن خال رعايتنا 
ملبادرة �لتطوع يف �لإمار�ت، نتطلع �إىل متكني �لأطفال 
قدر�تهم.  ع��ن  �لك�صف  ع��ل��ى  وم�صاعدتهم  �ملتعففني 
ملجتمعنا  �مل�صاعدة  تقدمي  باأهمية  ر��صخاً  �إمياناً  لدينا 
�لتي  �خلري”  “عام  م��ب��ادرة  قيم  تعزيز  على  و�لعمل 
�أطلقها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، 

رئي�س �لدولة.
 هذ� وقد مت توقيع مذكرة �لتفاهم يف �ملقر �لرئي�صي 
�لفا�صي،  حميد  �صيف  �صعادة  قبل  من  �إينوك  ل�صركة 
�أحمد  �إينوك، وعبد�هلل  �لتنفيذي للمجموعة  �لرئي�س 

�ل�صحي، رئي�س �إد�رة �لعمليات �مل�صاندة بدبي �لعطاء.

خالل ور�سة ع�سف ذهني

�لتميز  منظومة  حماور  " ت�ستعر�س  �لتحتية  �لبنية  " تطوير 
�حلكومي و�سبل ربطها بعمل قطاع �الإ�سكان و�لتخطيط �حل�سري

•• دبي-الفجر:

“ع�صف  ور�صة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  عقدت 
وربط  �لتميز،  منظومة  عر�س  خالها  مت   “ ذهني 
�مل��ع��اي��ري مب���ب���ادر�ت �خل��ط��ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة لقطاع 
�ل�صكان و�لتخطيط �حل�صري، كما تطرق �مل�صاركون 
يف �لع�صف �إىل �صرورة �لتكاملية و�ل�صمولية يف �لعمل 
لتحقيق  �ملتاحة  �مل���و�رد  ملختلف  �لم��ث��ل  و�ل�صتغال 
.2021 –  2017 �ل�صرت�تيجية  �خلطة  �أه���د�ف 
�لوز�رة  نظمتها  �لتي  �لذهني  �لع�صف  ور�صة  وت��اأت��ي 
يف دبي، برعاية �صعادة �ملهند�صة عائ�صة �ملدفع �لوكيل 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �حل�صري،  �ل���ص��ك��ان  ل��ق��ط��اع  �مل�����ص��اع��د 
وموظفي  �لق�صام  وروؤ���ص��اء  �لد�ر�ت  م��در�ء  وح�صور 
�إث�����ر�ء وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �لتميز  �ل������وز�رة، يف �إط����ار 
و�لتخطيط  �لإ�صكان  قطاع  بعمل  وربطها  �حلكومي 
�حل�صري، وذلك تعزيز�ً  لروؤية �لوز�رة نحو  �لريادة 
وتخطيط  �مل���و�ط���ن���ني  ����ص��ك��ان  و�لب���ت���ك���ار يف جم����ال 
�مل�صاريع وفق منظومة متميز تر�عي �أف�صل �ملو��صفات 

و�ملقايي�س �لعاملية.
�أبرز  مناق�صة  �لذهني  �لع�صف  ور���ص��ة  خ��ال  مت  كما 
�ملحاور �لتي ت�صتمل عليها خطة وز�رة تطوير �لبنية 
موجهاتها  ت�صتمد  و�ل��ت��ي  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  �لتحتية 
 2021 �لإم�����ار�ت  روؤي���ة  م��ن  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  وعنا�صرها 

دول  �أف�صل  من  و�ح��دة  دولتنا  تكون  �أن  �إىل  �لهادفة 
�لإمار�ت  دول��ة  لقيام  �لذهبي  �ليوبيل  بحلول  �لعامل 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وك���ذل���ك حت��ق��ي��ق��ا لأج���ن���دة �لعمل 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقها  �لتي  �لوطني 
بن ر��صد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لع�صف  وت�صمن  �هلل”،  رع���اه  دبي”  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
�ل��ذه��ن��ي ك��ذل��ك م��ن��اق�����ص��ة م��ع��اي��ري م��ن��ظ��وم��ة �لتميز 
و�لعنا�صر �ل�صا�صية �لتي �صيتم �لرتكيز عليها خال 
�أكدت  �لذهني  �لع�صف  هام�س  �ملقبل.وعلى  �ل��ف��رتة 
و�لتخطيط  �ل���ص��ك��ان  لقطاع  �مل�صاعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل 
�حل�صري، �أن �لوز�رة تاأخذ يف �حل�صبان عند �عتمادها 
�لتحتية  �لبنية  ق��ط��اع  تنظيم  عملية  �لعمل  خطط 
�لإد�ري من  �ل��ع��م��ل  ع��ن  �مل��و�ط��ن��ني، ف�صا  و�إ���ص��ك��ان 
�ملعايري  �أع��ل��ى  وف���ق  �مل��ت��م��ي��ز  �مل��وؤ���ص�����ص��ي  �لأد�ء  خ���ال 
بعمل  �ل�صلة  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع  وب��ال�����ص��ر�ك��ة  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�لقطاعات  خمتلف  وتنظيم  تطوير  ب��ه��دف  �ل����وز�رة 
تطوير  على  �ل���وز�رة  حر�س  �أك��دت  �لعاقة.كما  ذ�ت 
�ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  جمال  يف  �ملتميزة  جتربتها 
ونتائجها  معطياتها  م��ن  و�ل���ص��ت��ف��ادة  عليها  و�لبناء 
مبا ميكنها من مو��صلة م�صرية �لتميز و�لإبد�ع �لتي 
�لأمر  عمرها  م��ن  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خ��ال  حققتها 
ت�صهم  �لتي  �جلهات  مقدمة  يف  تكون  �أن  �أهلها  �ل��ذي 

بفاعلية يف حتقيق روؤية �لإمار�ت 2021.

»جممع �أبر�ج �الإمار�ت لالأعمال« نقلة نوعية يف توفري م�ساحات �أعمال من �لفئة �ملمتازة لل�سركات �لعاملية
•• دبي-الفجر:

رحب �ل�صيد ديني�س خاجيمور�توف موؤ�ص�س 
aqaratdubai. دب��ي  )ع��ق��ار�ت  من�صة 
مببا�صرة جمموعة »تيكوم«، �لع�صو يف   )ae
»جممع  و�إد�رة  تطوير  مهام  �لقاب�صة،  دب��ي 
�أب���ر�ج �لإم����ار�ت ل��اأع��م��ال«. وم��ن ���ص��اأن هذ� 
بيئة  �زده���ار ومن��و  يعزز  �أن  �ل��و�ع��د  �مل�صروع 
�لأع����م����ال يف دب����ي و�مل��ن��ط��ق��ة .وك����ان����ت دبي 
�لقاب�صة �أطلقت �مل�صروع موؤخر�ً بعد �إطاع 
وم���ب���ارك���ة ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ص��د 

رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل، 
و�صمو �ل�صيخ مكتوم بن حممد بن ر��صد �آل 
دبي  م��رك��ز  رئي�س  دب��ي  ن��ائ��ب ح��اك��م  مكتوم، 
و�صرح  �مل�����ص��روع  �ل��ع��امل��ي، على جم�صم  �مل���ايل 
تف�صيلي لأهم مر�فقه ومن�صاآته.�كد �ل�صيد 
يتناغم  �جلديد  �مل�صروع  �ن  خاجيمور�توف 
�لعاملي  �مل���ايل  دب���ي  م��رك��ز  ��صرت�تيجية  م��ع 
�ملايل  دب���ي  م��رك��ز  ب��ا���ص��ر  ف��ق��د  لعام2024 
للنمو  طموحة  ��صرت�تيجية  تنفيذ  �لعاملي 
تعزيز  �إىل  وترمي  �صنو�ت  ع�صر  م��دى  على 
مكانة �ملركز كج�صر يربط بني بلد�ن �ل�صرق 
�لأو���ص��ط و�أف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ���ص��ي��ا. وت�صمل 

�أه���د�ف �ل���ص��رت�جت��ي��ة: رف��ع ع��دد �ل�صركات 
�ملالية �لعاملة يف �ملركز �إىل 1000 �صركة؛ 
�إىل  �ملركز  يف  �لعاملة  �لقوى  �إجمايل  ورف��ع 
�لقطاع  م�صاهمة  وزي��ادة  �أل��ف موظف؛   50
�مل����ايل يف �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل لإم����ارة 
دبي لت�صل �إىل %18 بنهاية �ملدة �لزمنية 
مركز  ��صرت�تيجية  وت�صكل  لا�صرت�تيجية. 
دبي �ملايل �لعاملي جزء�ً �أ�صا�صياً من روؤية دبي 
�لقت�صادي  �لنمو  حتقيق  �إىل  وم�صاعيها 
�مل�����ص��ت��د�م و�ل���ق���ائ���م ع��ل��ى �أ����ص���ا����س �ل���ق���در�ت 
يف  �لب�صرية  للمو�رد  و�لإبد�عية  �لبتكارية 
�ل�صيد خ��اج��ي��م��ور�ت��وف  �ىل  �ل��ب��اد.و�أ���ص��ار 

ت�صكل  �لتي  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  م��ز�ي��ا 
�لعاملية،  �لتجارية  لل�صركات  �لأمثل  �مللتقى 
800 �صركة مبا فيها  �أكرث من  حيث ي�صم 
�أك���رب 25 م�����ص��رف��اً ع��امل��ي��اً و8 من  18 م��ن 
 10 �أك��رب  �لأ���ص��ول و6 من  �أ�صخم مديري 
�صركات تاأمني، بالإ�صافة �إىل 6 من �أكرب 10 
�لقانونية  و�ل�صت�صار�ت  للمحاماة  �صركات 
خاجيمور�توف  �ل�صيد  �ل��ع��امل.و�أو���ص��ح  يف 
يف  �لتطوير  عمليات  تنطلق  �أن  �ملتوقع  من 
حميط »�أبر�ج �لإمار�ت« بالتعاون مع مركز 
�مل�صرع  �أن  �مل���وؤك���د  �ل��ع��امل��ي وم���ن  �مل����ايل  دب���ي 
���ص��ي��وف��ر ب��ي��ئ��ة ق��ان��ون��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة تعتمد 

�لعاملية.  و�ل�صفافية  �لنز�هة  معايري  �أرق��ى 
�ملجمع �جلديد خيار�ت  يتيح  �أن  نتوقع  كما 
من  و�ملكاتب  �لأع��م��ال  م�صاحات  من  و��صعة 
�لتي تتطلع  �لعاملية  �ملمتازة لل�صركات  �لفئة 

�إىل نقل �أو تو�صعة �أعمالها يف �ملنطقة. 
فاخرة  ف��ن��ادق   3 يحت�صن  �جل��دي��د  �مل�صروع 
5 جنوم، وم�صاحات جتزئة �صت�صم  من فئة 
�لتجارية  �ل��ع��ام��ات  م���ن  ب�����ارزة  جم��م��وع��ة 
و�ملقاهي،  �مل��ط��اع��م  م��ن  و�صل�صلة  �ل��ع��امل��ي��ة، 
لحت�صان  خم�����ص�����ص��ة  م���رك���زي���ة  و����ص���اح���ة 
�ملنا�صبات �إ�صافة �إىل مر�فق لتي�صري وخدمة 

�لأعمال و�ل�صركات.

�ملائة ن�سبة  يف   61 " م�سدر" : 
�الإمار�تيات من �لقوى �لعاملة �لن�سائية

•• اأبوظبي -وام: 

و�لهوية  �ل�صتد�مة  لإد�رة  �لتنفيذي  �ملدير  �حلو�صني  ن��و�ل  �لدكتورة  �أك��دت 
�ملوؤ�ص�صية يف �صركة �أبوظبي لطاقة �مل�صتقبل “م�صدر “ مدير �إد�رة جائزة ز�يد 
لطاقة �مل�صتقبل .. �أن �ملر�أة �لإمار�تية تعد جزء� ل تتجز�أ من م�صرية �لإجناز 
�لتي حتققها �ل�صركة.وقالت �حلو�صني يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت “ و�م 
�أغ�صط�س من  28 من �صهر  �مل��ر�أة �لإمار�تية �لذي ي�صادف  �� مبنا�صبة يوم   “
كل عام �� �إن �صركة �أبوظبي لطاقة �مل�صتقبل م�صدر و�نطاقا من روؤية �لقيادة 
�أن ن�صبة �لن�صاء من  �إىل  �مل��ر�أة .. م�صرية  �لر�صيدة ت�صعى دوما �إىل تعزيز دور 
�إجمايل �لقوى �لعاملة يف “ م�صدر “ تبلغ 33 يف �ملائة .. 61 يف �ملائة منهن 
�إمار�تيات.و�أ�صافت �أننا يف �صركة م�صدر على قناعة ر��صخة باأهمية منح �لفر�س 
للمر�أة وتوفري من�صة متكنها من �لتطور و�لتقدم و�إبر�ز �إمكاناتها .م�صرية �إىل 
حتتاج  �مل�صتد�مة  و�لتنمية  �ملتجددة  �لطاقة  قطاع  يف  كثرية  جم��الت  ثمة  �أن 

�إىل �إ�صهام �ملر�أة وعملها و�نطاقا من 
�ل�صتثمار  على  م�صدر  حتر�س  ذل��ك 
ومهار�تها. �مل���ر�أة  وخ���رب�ت  باإمكانات 
ولفتت �حلو�صني �إىل �أن تكرمي و�إلهام 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  جم����ال  يف  �ل������رو�د 
ز�يد  “ جائزة  و�ل�صتد�مة من خال 
متكني  يف  ي�صهم   “ �مل�صتقبل  ل��ط��اق��ة 
�لفائز  درب  �مل��ث��ال  �صبيل  فعلى  �مل����ر�أة 
�أك��رث من  ب��ارو�  �لأول باجلائزة ديبال 
جمال  يف  كفنيات  �م���ر�أة  �آلف  خم�صة 
عام  تكرميه  منذ  �ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة 

.2009
حكومتنا  �أن  �حل���و����ص���ن���ي  و�أك����������دت 
بتمكني  بالغا  �هتماما  �أول��ت  �لر�صيدة 

�ملر�أة م�صتلهمة من �إرث �ملوؤ�ص�س �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان - 
طيب �هلل ثر�ه - �لذي �آمن منذ تاأ�صي�س �لحتاد بالدور �ملحوري للمر�أة و�أهمية 

متكينها يف �ملجالت و�لقطاعات �ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لجتماعية كافة.
و�أ���ص��اف��ت �أن��ه �نطاقا م��ن ذل��ك باتت دول��ة �لإم����ار�ت م��ن �ل���دول �ل�صباقة يف 
�ملنطقة �لتي تفتح �ملجال �أمام �ملر�أة لتويل منا�صب قيادية مهمة وخري دليل 
�لقيادة  يوؤكد �صري  وزي���ر�ت مما  �ل��ذي ي�صم ثمان  �ل���وزر�ء  ذل��ك جمل�س  على 
�لكافية  �مل�صاحة  �مل��ر�أة  �إعطاء  خال  من  �ملوؤ�ص�س  �لو�لد  خطى  على  �لر�صيدة 
ع��دد� من  �لإم���ار�ت  دول��ة  �صن  ناهيك عن  �لكبرية  و�إمكاناتها  لإب��ر�ز قدر�تها 
�لت�صريعات و�لقو�نني �لتي توفر �حلماية �لقانونية للمر�أة وتعزز من فر�صها 

للم�صاركة يف بناء دولتنا �حلبيبة.
وقالت �حلو�صني �إنه “ لطاملا �حتلت �لإم��ار�ت موقعا متقدما يف متكني �ملر�أة 
ومنحها حقوقا مت�صاوية مع �لرجل ودجمها يف م�صرية �لتطور �ملتميزة �لتي 

ت�صهدها �لدولة ».
و�أكدت �ملدير �لتنفيذي لإد�رة �ل�صتد�مة و�لهوية �ملوؤ�ص�صية يف �صركة �أبوظبي 
�صمو  ج��ه��ود  يج�صد  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ب��ي��وم  �لح��ت��ف��ال  �أن   .. �مل�صتقبل  لطاقة 
�لأعلى  �لرئي�صة  �لعام  �لن�صائي  �لحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
دعم  يف  و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة 
�ملر�أة .. م�صرية �إىل �أن �صموها مل تدخر جهد� يف �صبيل �لرتقاء مبكانة �ملر�أة 
وجعلها �صريكا �أ�صا�صيا يف بناء م�صتقبل �لدولة .. فيما يعد و�صول دولة �لإمار�ت 
�إىل �ملرتبة �لأوىل بني �لدول �لعربية يف موؤ�صر �ل�صعادة و �صغلها �إحدى �أعلى 
�ملر�تب من حيث متكني �ملر�أة دليا على جناح جهود �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 

مبارك منذ �نطاق م�صرية �لحتاد.
و�أو�صحت �أن جهود �صموها �أثمرت و�صول ن�صبة تعليم �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت 
�إىل 91 يف �ملائة فيما و�صلت ن�صبة �لتحاق �ملر�أة بالتعليم �لعايل 77 يف �ملائة 
�لأعمال  �لعامل مما مكنها من خو�س ميادين  �لن�صب يف  �أعلى  وهي من بني 
�أن   .. �حلو�صني  ن��و�ل  �لدكتور  �مل��ائ��ة.و�أك��دت  يف   43 �ل���  تفوق  بن�صبة  بامتياز 
�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك “ �أم �لإمار�ت “ قدوة جلميع بنات �لإمار�ت 
�لأمية ومنحها حقوقها فقد تعززت  �مل��ر�أة وحمو  تعليم  بعطائها يف جم��الت 
مكانة �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت مو�كبة مع منو �لدولة وتقدمها ليت�صنى جلميع 

بنات �لدولة تلقي �لتعليم يف �أف�صل �جلامعات.
و�أ�صارت �إىل �أننا جميعا �أتيحت لنا �أف�صل فر�س �لعمل وهذ� كله نابع من ثقة 
�لقيادة بقوة وقدرة بنات �لإمار�ت وعلينا بذل ق�صارى جهودنا ملو��صلة عك�س 
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  حر�صت  �لتي  �لإمار�تية  للمر�أة  �مل�صرفة  �ل�صورة 

مبارك على �إي�صالها للعامل يف �ملحافل �لعاملية كافة.
�ملر�أة  ي��وم  مبنا�صبة  �لأب���ر�ر  �لوطن  �صهد�ء  �أ�صر  �إىل  كلمة  �حلو�صني  ووجهت 
�لإمار�تية .. م�صرية �إىل �أن �أمهات �ل�صهد�ء هن �أمهات �لوطن ورمز �لت�صحية 
و�لعطاء و�ل�صرب يف �صبيل �إعاء ر�ية �لوطن و�صون تر�به فقد متيزت �لأمهات 
�لإمار�تيات بتحمل �ل�صعاب وكان هذ� جليا منذ تاأ�صي�س دولتنا �حلبيبة �لتي 

مهما قدمنا لها لن نوفيها حقها.
و�أ�صافت �أن �أمهات �ل�صهد�ء تربني يف كنف �لو�لد �ملوؤ�ص�س ز�يد �خلري و�لعطاء 
�لغايل  �لوطن وتقدمي  �ل��ذي زرع يف نفو�صنا جميعا حب   - ث��ر�ه  - طيب �هلل 

و�لنفي�س ل�صتمر�ر رفعته.

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/04580/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/05366/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �صده : ماملو للهو�تف �ملتحركة - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ: ق�صر �مللوك للعقار�ت - �س م خ   
 �ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�صي بالتي:

1- �لز�م �ملنفذ �صدها زيادة �لقيمة �ليجارية من 50000 درهم لت�صبح 60000 
درهم يف �ل�صنة �لو�حدة 

2- �لز�م �ملنفذ �صدها ب�صد�د مبلغ 1000 درهم ر�صوم خدما
3- �لز�م �ملنفذ �صدها ب�صد�د مبلغ وقدره 5000 درهم ر�صوم تغيري �صركاء 

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�صة ع�صر يوم من 
يتم  �صوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خال  �متناعكم عن  �لن�صر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية
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�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6841  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة �ملدينة لاعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  مبا �ن �ملدعي / حبيب �لرحمن �بو�لها�صم  قد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)23957 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB173466573AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2017/9/21 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5657  عمايل جزئي

�ن  ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-بهارتي للمقاولت 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  �ملدعي / �صفيق �ل�صام عناية �هلل  قد 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)22476  مب�صتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB172028345AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
جل�صة يوم �لحد �ملو�فق:2017/10/1 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6848  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بو�بة �لمل لاعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  يون�س مبارك  قد  ��صرف علي   / �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)33990 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb174800928ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2017/9/21 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/8023  عمايل جزئي
�لقامة  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  �ملكاتب  1-�مل��ت��ح��دة لنظمة   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  مبا �ن �ملدعي / ميز�ن �لرحمن منري علي  قد 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)8420  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
�ل�صكوى:MB176037711AE  وحددت  رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق:2017/9/10 �ل�صاعة 08.30 �س مبكتب �لقا�صي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/3281  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-م���ارو����س ل��ت��اج��ري �ل�����ص��ي��ار�ت ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ح��ب��ي��ب �ل��رح��م��ن �صعيد �ل��رح��م��ن  ق��د �أق����ام عليك 
درهم(   12959( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
�ل�صكوى  يف  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لح���د  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE169266506MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/9/10
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5437  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  و�ل�صحن  للنقل  �لعا�صمة  1-�صم�س   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  در�ز   ج��ان مري  /�صيبا  �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
وتذكرة  دره���م(   11185( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�ل�صكوى  يف  و�مل�������ص���اري���ف  وب���ال���ر����ص���وم  دره������م(   800( وق������دره  مب��ب��ل��غ  ع�����ودة 
�ملو�فق  �لح���د  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE174289049MB:رقم
باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�صي  مبكتب  �س   08.30 �ل�صاعة   2017/9/10
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6777  عمايل جزئي
�لبناء و�لديكور جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملدعي عليه / 1-�صيلفر �صباد للمقاولت 
مبا �ن �ملدعي /ح�صن حممد �ل�صيد عو�س �هلل �ل�صقر  وميثله : �أحمد ح�صن حممد 
عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ملازمي  عبد�هلل 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   3000( ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   31837( وق��دره��ا 
�ل��ت��ام رقم  �ل�صد�د  �ل��دع��وى وحتى  �ق��ام��ة  ت��اري��خ  و�ت��ع��اب �ملحاماة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن 
�لثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    MB174718813AE/2017:ل�صكوى�
�ملو�فق 2017/8/29 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/8022  عمايل جزئي

و�لكهربائية  �لل��ك��رتون��ي��ة  �لج��ه��زة  ل���ص��اح  ����س  1-�ي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  ق��د  �مل��دع��ي /�ح��م��د ر�زة �صهباز منظور   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
 8576( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ص���وم و�مل�������ص���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �لحد  يوم  لها جل�صة  �ل�صكوى:MB174955105AE  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/9/10
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6702  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جيهان حممود حممد علي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى  �لن�صائية  قد  �ملدعي /مركز توب �صو للعناية �ل�صخ�صية 
و�لر�صوم  دره��م(   10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها 
لها  �ل�صكوى:MB173600518AE/2017  وحددت  رقم  و�مل�صاريف 
جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/10 �ل�صاعة 08.30 �س مبكتب �لقا�صي لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7593  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�م �ت�س �صي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /ندمي �كرم حممد �كرم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )20963 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت    mb175872309ae:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
�لقا�صي  مبكتب  ���س   08.30 �ل�صاعة   2017/9/7 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�صة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/8048  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ريال هايت�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /يا�صر �قبال �صهز�د مري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   3600( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb171277339ae  وحددت لها جل�صة 
يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/10 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2912  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  �لكهروميكانيكية  لاعمال  �مل�صتقبليه  �ل�صورة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/24  يف �لدعوى 
باأن توؤدي  �ملذكورة �عاه ل�صالح/حممد مامون ف�صل �لرحمن بالز�م �ملدعى عليها 
للمدعي مبلغ )21367( درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�صياحية عينا 
�و قيمتها وقت تنفيذ �حلكم نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي 
قابا  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبه  من 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/4662  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �ل�صيار�ت  لقطر  �ل��ه��دف  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/7/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�صالح/حممد �ف�صل ميان خان بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )7.189( 
درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى 
�صاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�صب من �مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها 
ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/2838  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �لبناء  �ىل �ملحكوم عليه/1- �لندى و�لنور ملقاولت 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/25  يف �لدعوى �ملذكورة 
باأن توؤدي للمدعي  �عاه ل�صالح/حممد معتمد حممد �لكرت بالز�م �ملدعى عليها 
مبلغ )15.742( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق 
�ملدعي  و�ع��ف��ت  �مل�صروفات  م��ن  باملنا�صب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �صاحب  ل��دى  بالعمل 
قابا  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبه  من 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/5902  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-رويال �نرتن�صيونال خلدمات �حلر��صة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�كرب علي عبد�للطيف  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )28.840 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�صكوى:MB173197372AE  وحددت  رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/9/13 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/6346  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعطات  بيوت  لتاأجري  1-ن��ريف��ان��ا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �صتبانوفا   /�صوفيا  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )55629 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb171641396ae  وحددت لها 
جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/24 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/5827  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ديفوكر�فت�س للحلول ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / نور �لكبري �بو �حل�صن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)24742  مب�صتحقات عمالية 
  mb174533534ae:ل�صكوى� رق��م  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
�ل�����ص��اع��ة 08.30 �س  �مل��������و�ف��������ق:2017/10/1  ي����وم �لح�����د  ل��ه��ا ج��ل�����ص��ة  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/6062  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-��صيان تايجر للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �ز�د �ن�صاري خور�صيد �ن�صاري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)14840 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb173880214ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق:2017/8/30 �ل�صاعة 15.00 م�صاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، و�مرت بتق�صري �ملدة  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7754  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبري يو�صف �بو �لرو�س خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد فهد حممد �خرت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)13951 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
جل�صة  لها  وحددت    MB175804984AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �س  �مل��و�ف��ق:2017/8/30  �لربعاء  يوم 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�صري مدة �لعان  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/8140  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  ب��رمي��ري  �مل��دع��ي عليه / 1-مطبعة  �ىل 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �صري�صثا   ر�مي�س   / �مل��دع��ي  �ن 
مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)15308 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 
درهم( وبالر�صوم و�مل�صاريف يف �ل�صكوى:AE176223190MB  وحددت 
�لقا�صي  �ل�صاعة 08.30 �س مبكتب  �مل��و�ف��ق:2017/9/10  لها جل�صة يوم �لحد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/7763  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تاج حمل للحفات ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  جوترييز   ��صيب  /رينو�صا  �ملدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB175792720AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/8/28 �ل�صاعة 15.00 م�صاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7388  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نيو �ل�صبلي للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�نار �صيخ ثور�ب �صيخ  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18883( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB175599030AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/9/21 �ل�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/4537  عمايل جزئي

�لقامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اولت  1-�لقطب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
مب���ا �ن �مل���دع���ي /ف��ي��ج��ن��ي�����س ب���ي���اي ل��ك�����ص��م��ي ومي���ث���ل���ه:ع���ب���د�هلل ي��و���ص��ف �حمد 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات  �ل��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ن��ا���ص��ر  ق��د  �ن��وه��ي �ل 
رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لعودة  تذكرة  �صامل  دره��م(   31800( وقدرها  عمالية 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB172097347AE:ل�صكوى�
فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �س   2017/8/29
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

      مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/7485  عمايل جزئي

�لتجارية جمهول حمل �لقامة مبا  �م جي للو�صاطه  �ىل �ملدعي عليه / 1-�ت�س 
�ن �ملدعي /ليجو تونديل فارجي�س  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )15718 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�صوم و�مل�صاريف يف �ل�صكوى رقم:AE175246684MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/8/30 �ل�صاعة 15.00 م�صاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2471  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ملرجان  ركن  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   �لتنفيذ/برفيز �خرت ب�صري �حمد قد  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )7000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )770( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2998  تنفيذ عمايل 

�لب�صائع  وت��ف��ري��غ  خ��دم��ات حتميل  ب��ريل  دي���زرت  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �نام �حلق 
حممد لل ميا قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17353( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1393( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3040  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- رينجر�س �نرتنا�صيونال خلدمات �حلر��صه جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد علي حاجي حممد عبد�هلل 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )12478(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة �ىل مبلغ )1094( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2817  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  خلدمات  �لنوبي  خالد  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   �لتنفيذ/�صاه ح�صني غام ح�صني قد  �ن طالب  �لقامة مبا  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9712( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )891( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2946  تنفيذ عمايل 
�مل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- حمم�صة ر�ب��و���ص��ت��ا جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مبا  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام   ق��د  �حمد  نظري  �حمد  �لتنفيذ/عزيز  طالب  �ن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )62750( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )4593( 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3022  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- مطعم �صو ميا جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لدعوى  عليك  �أق����ام   ق��د  �صليمان  ح�صن  د�ود  �ح��م��د  �لتنفيذ/حممد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3120( 
�و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )900(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2498  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �بر�ء للحفات جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ليونيا هرينانديز ميديل قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14900( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1243( درهم ر�صوم 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/499  تنفيذ �سرعي 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد عبد�لقادر �حمد �لهاجري جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/رويد� حممد �حمد عبد �لرقيب وميثله:ز�يد �صعيد 
�مل��ذك��ورة �عاه  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  ق��د  �ل�صحي  �صعيد  ر����ص��د 
و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رق��م:1755/2016 �حو�ل نف�س 
�صاما  نفقة موؤقتة  دره��م  وق��دره )3220(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  م�صلمني 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ل�صتحقاق.   تاريخ  من  و�مل�صاريف  للر�صوم 
�ملذكور خال  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  �لج��ر�ء�ت 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/3112  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م جمهول  �ملباين  روي��ال خلدمات تنظيف  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
�أقام   قد  عبد�لغفور  مياه  �لتنفيذ/جال  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9248( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )920( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/21  ��ستئناف جتاري    
بدر ح�صن عبد�هلل  بدرية  توينى 2-  كاميليا حممدي   -1 �مل�صتاأنف �صده/  �ىل 
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  توينى   حممدي  لكاميليا  �صامن  ب�صفتها   -
قد  لوتاه  علي  �صلطان  وميثله:فهد  ����س.م.ع  �لوطني  �لحت��اد  /بنك  �مل�صتاأنف 
����ص��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2016/1406 جت���اري جزئي 

بتاريخ:2017/1/4     
�صباحا    10.00 �ل�صاعة   2017/9/26 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2017/365  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �صده / 1-حممد �ف�صل �صاه عبد�للطيف �صاه - ب�صفته �صامن ملحمد 
جهانكري للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / بنك �لحتاد 
�ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  لوتاه  �صلطان علي  ���س.م.ع وميثله:فهد  �لوطني 
�عاه ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لمر على عري�صة رقم 2017/537 
و�لر�صوم و�مل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/9/24   �ل�صاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قبل �جلل�صة  للمحكمة  �و م�صتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1231  ��ستئناف عمايل    

 - )ف��رع(  �جل��اه��زة  للماب�س  بانيا�س  موؤ�ص�صة   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
موؤ�ص�صة فردية جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / كارولينا ماهيناي 
ماجيانو�  قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2016/8797 عمايل 

جزئي بتاريخ:2017/6/20     
وحددت لها جل�صه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/9/10 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/356  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة �يه تي �يه �صتار للعقار�ت جمهول حمل �لقامة مبا 
ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لتميمي  �حمد  يعقوب  �بر�هيم  �ملدعي/  �ن 
رق����م:2017/37  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  �لتحكيمي  �حلكم  على  بالت�صديق  �ملطالبة 
حتكيم و�عطائه قوة �ل�صند �لتنفيذي وتذييله بال�صيغة �لتنفيذية متهيد� لتنفيذ 
 . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  م�صمونه 
بالقاعة  �س   9.30 �ل�صاعة    2017/9/19 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2016/1824  جتاري كلي 

�مل��دع��ي/ �ن  �لعامة ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  ت��ي للتجارة  ي��و �ف  ع��ل��ي��ه/1- �صركة  �مل��دع��ي  �ىل 
بان  نعلنكم  �لعبدويل  حممد  ع��ب��د�هلل  وميثله:ح�صن  ذ.م.م  �لغذ�ئية  لل�صناعات  �مل��اأك��ولت  بيت  �صركة 
بيت  ل�صالح/�صركة  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/2/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 
�لوىل  عليها  و�مل��دع��ي  �ملدعية  بني  �ملربمة  �لتفاقية  �ول:بف�صخ  ذ.م.م  �لغذ�ئية  لل�صناعات  �مل��اأك��ولت 
للمدعية  ت��وؤدي  �ن  �لوىل  عليها  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   2016/8/17: �مل��وؤرخ  وملحقها  بتاريخ:2016/3/24 
�لق�صائية  �ملطالبة  مبلغ  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )3.137.540( وق���دره  مبلغ 
يف:2016/11/22 وحتى متام �ل�صد�د وعلى �ن ل تزيد �لفائدة على مبلغ �ملق�صي به ومع �لز�مها بالر�صوم 
حكما  �لثاين.  عليه  �ملدعي  قبل  �لدعوى  وبرف�س  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�صروفات 
مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�نذ�ر عديل بالن�سر
 رقم 2017/5749 

�ملنذر : �صيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�صام�صي - �إمار�تي �جلن�صية - ميثله بالوكالة / ها�صم �بو �لقا�صم 
عبد�للطيف عبد�لغفار - برقم �ملحرر )2014/1/132951( 

�للولو هايرب ماركت  �صنرت مكتب رقم 110 - خلف  بزن�س  ي�س  بناية   -  1 �لرب�صاء   - دبي   : �لعنو�ن 
ومقابل �كادميية دبي �لمريكية - ت : 044478808  - 0552201058 

�ملنذر �ليه : جر�ند ميدتك للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
�للولو هايرب ماركت  �صنرت مكتب رقم )303( خلف  بزن�س  بناية ي�س   -  1 �لرب�صاء   - : دبي  �لعنو�ن 

ومقابل �كادميية دبي �لمريكية - ت : 055/8011271 
�ليه ب�صرورة دفع متاأخر�ت بدل �ليجار و�ملقدرة بقيمة )26.000 درهم( )�صتة  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
وع�صرون �لف درهم �إمار�تي( يف مدة �ق�صاها �صهر من تاريخ �لن�صر لهذ� �لنذ�ر بالن�صر و�ل �صي�صطر 
و�لر�صوم  �مل�صروفات  �لز�مه بجميع  �ليه مع  �ملنذر  �لازمة �صد  �لقانونية  �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت 

�لق�صائية وفو�ئد �لتاأخري و�تعاب �ملحاماة وبدل �لعطل و�ل�صرر. 
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2017/1285  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �نوبريا جاجيندر� كومارجاين جاين جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/7/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
مبلغ  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  دبي  فرع  �لول  �خلليج  ل�صالح/بنك 
)مائة وثاثة ع�صر �لف و�ربعة وخم�صني درهم وثاثة و�صبعني فل�صا( و�لفائدة �لقانونية 
و�لزمتها  �ل�صد�د  متام  وحتى   2016/11/23 يف   �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع 
قابا  �حل�صوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومببلغ  بامل�صروفات 
�لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم  �ليوم  لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/3088  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  ولوتاه  �لنيل  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام  عليك  �صينغ قد  �لتنفيذ/مالكيت  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12248( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1078( 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3087  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  ولوتاه  �لنيل  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جوجيندر �صينغ بوتا �صينغ قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )12271(
مبلغ )1170( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3086  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  ولوتاه  �لنيل  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�مريك �صينغ بيار� �صينغ قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )12095(
مبلغ )1067( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2955  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة مباين دملا للمقاولت �لعامة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد كاظم خان عزت �صاه قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )4186( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )1389( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/2843  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  لل�صحن  �نرتنا�صيونال  رن��وي  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  �لتنفيذ/�صمري بريومبال حممد  �ن طالب  �لقامة مبا  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )4433( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )920( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2450  تنفيذ عمايل 

.ذ.م.م  و�حل��اف��ات  �ل�صيار�ت  لتاجري  ����س  بي  �ي��ه  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�صينغ جوكار�ن  �لتنفيذ/جا�صبري  �ن طالب  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�صينغ قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )14317( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1208( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/2993  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �لنا�س للخدمات  �ختيار  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
�أقام   قد  بخ�س  رحيم  �لتنفيذ/عبد�لغفار  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6689( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )834( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12108 بتاريخ 2017/8/28   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/3168  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ح�صني  عرفان  حممد  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
كل  �صخي  ع��ارف  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )11641(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة �ىل مبلغ )1020( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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اإحدى اأبرز امل�ساكل ال�سحية التي يواجهها

�أعر��س �لتهاب �الأذن �لو�سطى لدى �الأطفال وطرق عالجها

خفقان �لقلب �ل�سريع وكيفية �لتعامل معه

�ملوؤ�صر�ت  ب��ع�����س  ع��ل��ى  �لت���ك���ال  مي��ك��ن 
�لأذن  �ل��ت��ه��اب  �أع����ر������س  �إىل  ل��ل��ت��ع��رف 
�تخاذ  �لأط��ف��ال، من ثم  ل��دى  �لو�صطى 
م��ط��ّول، حمى  زك��ام  �ملنا�صبة:  �ل��ت��د�ب��ري 
م����ت����ز�ي����دة، ������ص����ط����ر�ب �ل�����ن�����وم، ف���رط 
فقد�ن  �أو  ه�صمية  ����ص��ط��ر�ب��ات  ح��رك��ة، 

�ل�صهية...
�أي  ت�صتعملي  ل  باحلالة،  �ل�صتباه  عند 
�أذن م��ن دون  ق��ط��ر�ت  �أو  م��ن��زيل  ع���اج 
��صت�صارة �لطبيب �أوًل لأن هذه �خليار�ت 

قد ت�صيء �إىل طبلة �لأذن �ملثقوبة.
�لأذن  طبلة  �لطبيب  يفح�س  �أن  يجب 
من  و�صعها  لتقييم  �لأذن  قناة  مبنظار 
بر�صد  �لطريقة  ه��ذه  ت�صمح  �ل��د�خ��ل. 
�أي �صائل لزج وثابت يف �لأذن �لو�صطى. 
�لأذن  �ل���ت���ه���اب  �حل����ال����ة  ه�����ذه  ُت�������ص���ّم���ى 
�ل��و���ص��ط��ى �مل�����ص��ل��ي، وه���ي ل��ي�����ص��ت موؤملة 
وتختفي من تلقاء نف�صها غالباً. لكن �إذ� 
��صتمرت �مل�صكلة، قد ي�صبح �لتهاب �لأذن 

متكرر�ً.

�لطبيب  ي�����ص��ف  �حل��������الت،  ب��ع�����س  يف 
م�������ص���اد�ت ح��ي��وي��ة م��ن��ذ �لأي������ام �لأوىل 
ل���اأط���ف���ال ق��ب��ل ع��م��ر �ل�����ص��ن��ت��ني، لكن 
بانتظار  �ليوم  �ل�صحية  �جلهات  تو�صي 
�لأولد  �إىل  بالن�صبة  �صاعة   48 م���رور 

�لأكرب �صناً، �إل �إذ� �أ�صيبو� بحّمى قوية.
يف حالت �أخرى، ل يعيد �لطبيب تقييم 
�لو�صع �إل �إذ� ��صتمرت �مل�صكلة بعد تلك 
�أخ��ذ م�صاد�ت  �إىل  �مل��دة وب��رزت �حلاجة 

حيوية.
قبل  م��دة طويلة  د�ع��ي لنتظار  لكن ل 
ب�صكل متكرر وميكن  �لطفل  �أن��ف  غ�صل 
�مل�صكنات،  �إع��ط��ائ��ه  ع��رب  �لأمل  تخفيف 

�أبرزها �لبار��صيتامول.
عموماً  ك���اف���ي���ان  �ل����ت����دب����ري�ن  ه�������ذ�ن   
ثماين  يف  �لطبيعي.  �لو�صع  ل�صرتجاع 
حالت من �أ�صل ع�صر، ت�صمح �لدفاعات 
�أنها  حتى  تلقائياً،  بال�صفاء  �لطبيعية 
��صتعد�د�ً  �ملناعية  �ل��دف��اع��ات  ت��ق��ّوي  ق��د 

للهجوم �ملقبل.

خطوات وقائية ب�سيطة
رغم جميع �لتد�بري، قد ي�صتمر �لتهاب 
�لأذن يف بع�س �حلالت. ميكن �ل�صتفادة 
غ�صل  مثل  ب�صيطة  خ��ط��و�ت  م��ن  حينها 
خال  فيزيولوجي  مب�صل  �لطفل  �أن��ف 
ف��رتة �ل��زك��ام وجت��ّن��ب �أم��اك��ن �لتدخني. 
من �لأف�صل �أي�صاً �لمتناع عن �لذهاب 
تناول  م��ع  تز�مناً  �ل�صباحة  حو�س  �إىل 
ي�صمح  �حل��دي��د.  على  م��اأك��ولت حتتوي 
ح��ل��ي��ب �ل��ن��م��و �ل��غ��ن��ي ب��احل��دي��د بتلقي 
500 ملل يف  �ملنا�صبة، مبعدل  �جلرعة 

�ليوم، حتى عمر �لثالثة.
باأخذ  �لتفكري  ميكن  �آخ���ر،  �صعيد  على 
�إلز�مياً(  )لي�س  �لرئوية  �مل��ك��ور�ت  لقاح 
�لتهاب  ف�����ص��ول  بتخفيف  ي�����ص��م��ح  لأن����ه 
�لطفل  لإخ������ر�ج  د�ع����ي  ل  ل��ك��ن  �لأذن. 
حا�صنة  بيئة  باعتبارها  �حل�صانة  م��ن 

للجر�ثيم.
ك��ل طفل  ي��ط��ّور  �لأوىل،  �لأ���ص��ه��ر  ب��ع��د 
دفاعاته �ملناعية باإيقاعه �خلا�س. وبعد 

�ل�صنة �لر�بعة، ي�صبح �لطفل �أقل عر�صة 
لهذه �مل�صكلة �لتقليدية، ولن يو�جه �أي 

تد�عيات �صمعية لحقة �إذ� جرت متابعته 
بال�صكل �ملنا�صب منذ �لبد�ية.

غالباً ما تعك�س �حلالة ردة فعل فيزيولوجية حميدة. 
يت�صارع �إيقاع �لقلب لتعزيز تدفق �لدم وتلبية حاجات 
�جل�صم �ملتز�يدة. حت�صل هذه �حلالة مع �لأ�صخا�س 
�لذين مل يعتادو� �لن�صاطات �جل�صدية �أو لديهم قلب 
�صريع طبيعياً، بني 80 و90 �صربة يف �لدقيقة. قد 
�إىل ت�صارع �صربات �لقلب  يوؤدي نق�س �حلديد �أي�صاً 

�أثناء بذل �جلهود.
ي��رت�ج��ع. يجب  ق��د  لأن �صغطك  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �جل�س 
�صربات  بت�صارع  �ملحيطة  �لظروف  �أي�صاً  تاحظ  �أن 
�إىل �لطبيب. يف ظل  �لتفا�صيل  �أدق  �لقلب كي تقّدم 
�لن�صاطات  �لتدّرب على  وح��ده  �صبب طبي،  �أي  غياب 
�إيقاعه خال �جلهود.  �إبطاء  �لقلب على  ي�صاعد  قد 

يجب �أن تكون �لن�صاطات منتظمة وتدريجية.

يت�سارع اخلفقان
تتعلق �مل�صكلة عموماً باختال تو�زن �جلهاز �لع�صبي 
ب�صهولة  �لقلب  ي�صطرب  �لقلب.  �إيقاع  ينّظم  �ل��ذي 
ل  لكن  �لع�صيبة،  �لظروف  �أو  �لقوية  �لعو�طف  بعد 
�أخ��رى هذه  تكون �حلالة خطرية. قد ت�صبب عو�مل 
�لإكثار  �أو  �لدرقية  �لغدة  ن�صاط  فرط  مثل  �لنوبات 

من ��صتهاك �لقهوة �أو �أي عنا�صر من�ّصطة �أخرى.
��صرتجاع  يف  �لقلب  تناغم  ��صتعادة  مت��اري��ن  ت�صاهم 
�إيقاع طبيعي. يجب �أن تتعّلم �لتحكم ب�صربات قلبك 
تنف�صية  دور�ت  ب�صت  �ل��ق��ي��ام  ميكنك  �لتنف�س.  ع��رب 
�أخرى  ث��و�ن  لل�صهيق وخم�س  ث��و�ن   5 مع تخ�صي�س 
للزفري. �إذ� كانت �لنوبات مقبولة، لن تتطلب �حلالة 
�أ�صبح �لنزعاج �صديد�ً، قد ي�صف  �إذ�  �أي عاج. لكن 
�إيقاع  لإب��ط��اء  �لبيتا  ح��ا���ص��ر�ت  م��ث��ل  دو�ًء  �لطبيب 

�لقلب.

ي�سطرب القلب بال �سبب
�أو   180 �إىل  ثم ت�صل نب�صاتك  يكون و�صعك هادئاً 
�إيقاع �لقلب  200 �صربة يف �لدقيقة فجاأًة. يت�صارع 
با �صبب وقد ترت�فق �لنوبة مع �صعور بالنزعاج �أو 
�لتعرق �أو �صيق �لتنف�س عند وجود �أمر��س �صابقة يف 
�لقلب و�لأوعية �لدموية. �حر�س على قيا�س نب�صك 

�إذ� �أمكن كي يح�صل �لطبيب على معلومات مفيدة:
ت�صارع  يرتبط  منتظمة،  غري  �ل�صربات  كانت  • �إذ� 
وت���زد�د �حل��ال��ة �صيوعاً  ب��الأذي��ن  �لأرج���ح  �لقلب على 
ل���دى �مل�صابني  ب����دء�ً م��ن ع��م��ر �ل�����ص��ت��ني، وحت���دي���د�ً 

تت�صّكل جلطة دم يف  �أن  �ل��دم. وميكن  بارتفاع �صغط 
هذه �حلالة �أي�صاً. يجب ��صت�صارة �لطبيب �صريعاً كي 

ي�صف م�صاد�ت �لتخرث.
وتتمتع  �صاباً  وكنت  منتظمة  �ل�صربات  كانت  �إذ�   •
)بوفرييه(  مبر�س  م�صاباً  تكون  قد  جيدة،  ب�صحة 
)خ��ل��ل ك��ه��رب��ائ��ي ب�����ص��ي��ط يف �ل��ق��ل��ب(. مي��ك��ن جتاوز 
�لأزم�����ة ع��رب ���ص��رب ك���وب ك��ب��ري م��ن �مل����اء �ل���ب���اردة �أو 
تطبيق مناورة )فال�صالفا(: خذ نف�صاً عميقاً ثم �قطع 
�لطبيب  �صيطلب  �ل�����ص��دري.  قف�صك  و�ن��ف��خ  نف�صك 

منك زيارة �خت�صا�صي �لقلب للتاأكد من �لت�صخي�س. 
�إذ� كانت �لنوبات  �إل  لن ي�صف هذ� �لأخري �أي عاج 

متكررة �أو بد�أت تعيق �حلياة.
تت�صل  �أن  �لأف�صل  من  بال�صوء،  ت�صعر  كنت  �إذ�   •
ب���رق���م �ل�����ط�����و�رئ ف��������ور�ً. ت���ك���ون �حل����ال����ة ح������ادة �إذ� 
�رت��ب��ط��ت ب��ال��ب��ط��ني ل��ك��ن��ه��ا ل ت��ظ��ه��ر ب���ا ���ص��ب��ب بل 
يف  �لنب�س  يكون  قلبية.  ب��اأم��ر����س  �مل�صابني  ت��ط��اول 
هذه �حلالة منتظماً لكن �صريعاً جد�ً وي�صعر �ملري�س 

بانزعاج �صديد. �إنها حالة طارئة.

�مل�ساد�ت �حليوية ت�سّر برئتي طفلك
�ملناعة  جهاز  �إ�صعاف  �إىل  �لرحم  يف  �حليوية  للم�صاد�ت  �لتعّر�س  ي��وؤدي 
ويزيد �حتمال �لإ�صابة باأمر��س �لرئة، يف حالة �لفئر�ن على �لأقل. توؤذي 
ح�صبما  �لأم��ع��اء،  يف  مهمة  بكترييا  بقتلها  �حليو�نات  �حليوية  �مل�صاد�ت 

�كت�صفت در��صة قادها هيت�س دي�صموخ يف م�صت�صفى �أوهايو لاأطفال.
�لرئتني  ُتعلم  �لبكترييا و�لتي  �لتي تطلقها  �لكيماوية  �ملو�د  �لفريق  حّدد 
�جلديدتني متى عليهما بناء خايا مناعية، كم عدد هذه �خلايا، ومتى 
�ملوؤقت يف بكترييا �لأمعاء كان كافياً  �أن �خللل  يجب ��صتخد�مها. و�ت�صح 

جلعل �لفئر�ن �ل�صغرية �أكرث عر�صة للتقاط د�ء ذ�ت �لرئة و�لوفاة.
يف �لوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة، ُتعطى �لن�صاء �مل�صاد�ت �حليوية قبيل 
بالبكترييا  �لإ�صابة  من  �لطفل  حماية  بغية  قي�صرية  جلر�حة  �خل�صوع 
�ملكورة �لعقدية. لكن هذه �لأدوي��ة تقتل من دون متييز جمموعة و��صعة 

من �لبكترييا، �جليد منها و�مل�صر.
يذكر دي�صموخ: )�آن �لأو�ن لنبد�أ بالت�صدي لهذه �ملمار�صة �لطبية �ملعتمدة 
�أك��رث من  نعّر�س  و�ح��د،  �ل��ع��دوى يف حالة طفل  تفادي  بغية  عقود.  منذ 

�ل�صلبية(. �حليوية  �مل�صاد�ت  لتاأثري�ت  طفل   200

فيتامني )D( مهم ل�سحة طفلك
 

)ب(  �لبنف�صجية  ف��وق  �لأ�صعة  تاأثري  حتت   D �لفيتامني  �لب�صرة  ُت�صّنع 
�لتي تبثها �ل�صم�س. ُيعترب هذ� �لعن�صر من �أهم �لفيتامينات للحفاظ على 
�صحة �لكبار و�ل�صغار معاً. خال �لأ�صهر �لتي تغيب فيها �ل�صم�س، ي�صبب 

نق�س �لفيتامني D م�صاكل �صحية متنوعة لاأطفال حتديد�ً!

م�سادره
يف ظل غياب �ل�صم�س ميكن �للجوء �إىل بع�س �خليار�ت �لغذ�ئية، ل �صيما 
�ملاأكولت  ت�صمح هذه  وكبد �حليو�نات.  �لبي�س  و�صفار  �لدهنية  �لأ�صماك 
�آثار �ل�صم�س �لتي  �أ�صهر �ل�صتاء لكنها ل ت�صاهي  للج�صم بال�صمود خال 
بال�صرتخاء  جميعاً  ن�صعر  خمتلفة.  بطر�ئق  �جل�صم  كيمياء  على  تنعك�س 
ب��ت��غ��رّي خليط  �ل��و���ص��ع  �ل��ت��ع��ّر���س لل�صم�س وي�����ص��م��ح ه���ذ�  ع��ن��د  و�ل���ه���دوء 

�لهرمونات د�خل �جل�صم.

دوره
هذ� �لفيتامني بالغ �لأهمية للحفاظ على �أي�س �صليم و�صحة جيدة. كذلك 
�لعظام،  لرتكيبة  �ل�صروريني  و�لف�صفور  �لكال�صيوم  �مت�صا�س  يف  ي�صاهم 
�نق�صام �خلايا  عملية  يف  دور�ً حمورياً  ي��وؤدي   D �لفيتامني  �أن  يعني  ما 

وبالتايل �لوقاية من �أمر��س حادة مثل �ل�صرطان.
حياة  م��ن  �صنة  �أول  خ��ال   D �لفيتامني  �أخ���ذ  ي�صاهم  �آخ���ر،  �صعيد  على 
�لدهنية. ربطت  �لكتلة  مع تر�جع  تز�مناً  �لع�صلية  �لكتلة  �لطفل يف منو 
ُيوؤخذ بكمية  �لذي   D �لفيتامني  �لأوىل بني منافع  در��صة حديثة للمرة 

كافية خال �أول 36 �صهر�ً من حياة �لطفل ومنو �لكتلة �لع�صلية.

اأي اأطفال يحتاجون اإىل مكمالت الفيتامني D؟
يحتاج بع�س �لأطفال �إىل كميات �إ�صافية من �لفيتامني D، �أبرزهم �أولئك 
و�ملو�ليد  �مل�صت�صفى،  �لبقاء يف  �إىل  �أو�نهم ويحتاجون  قبل  يولدون  �لذين 
 ،D �لفيتامني  يف  بنق�س  �مل�صابات  �أمهاتهم  من  ير�صعون  �لذين  �جل��دد 

و�أ�صحاب �لب�صرة �لد�كنة.

احلاد  الو�سطى  االأذن  التهاب  ُيعترب 
التي  ال�سحية  امل�ساكل  اأب���رز  اإح���دى 
حتى  والدتهم  منذ  االأطفال  يواجهها 
املتاحة  ال��ع��الج��ات  اخلام�سة.  عمر 
فاعلة عمومًا، لكن ي�ساب بع�س االأوالد 
بالتهابات متالحقة تف�سل بينها ب�سعة 

اأ�سابيع. ما العمل يف هذه احلالة؟

 يخفق القلب اأحيانًا بوترية �سريعة على نحو غري ماألوف بعد 
بذل جهود اأو من دون مربر.

 هل تكون هذه احلالة خطرية وكيف ميكن التعامل معها؟
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نادين ن�سيب : �أرف�س �ختز�ل م�سرية جناحي بعمل و�إهمال �آخر

�جلزء  من  �لن�صحاب  �أن  جنيم  ن�صيب  نادين  �أّك��دت 
�صغط  مو�جهة  منها  تطّلب  )�لهيبة(،  م��ن  �ل��ث��اين 
ج��م��اه��ريي ع��اط��ف��ي، وك����ان �ل���ق���ر�ر �ل����ذي �تخذته 

بقناعة �صائباً، من وجهة نظرها لكنه �صعب.
و�أو�صحت �ملمثلة �للبنانية يف بيان، �أن )ما ورد عن 
موقفها من �ل�صاح �ملتفلت و�لر�صا�س �لطائ�س 
)�لهيبة(  يف  )عليا(  �صخ�صية  ب��ه  تق�صد  كانت 
وم��ب��ادئ��ه��ا، وه���ي مل ت��ك��ن ت��ت��ح��دث ع��ن نادين 
بدء  �أنها منذ  كاإن�صانة، موؤكدة  ن�صيب جنيم 
�صورة  مو�صوعه  �إن  قالت  �مل�صل�صل  عر�س 
لذلك،  جمتمعاتنا.  يف  يح�صل  مل��ا  وم����ر�آة 
كانت حتّلل يف حديثها �أن �أية عودة لعليا 
يف �جلزء �لثاين �صتغري مبادئها وحتّولها 

من معار�صة لل�صاح �إىل موؤيدة له(.
)�لوكالة  ن�صر  بعد  ج��اء  ن��ادي��ن  ك��ام 
�لوطنية لاإعام( ت�صريحاً للنجمة 
)�ل�صاح  �إن  ف��ي��ه  ت��ق��ول  �للبنانية 
و�لإج��ر�م و�صهد�ء  و�لعنف  �ملتفلت 
�لر�صا�س �لطائ�س عو�مل قادتها 
�إىل �لن�صحاب من �مل�صل�صل لأنها 
ل تتفق م��ع م��ب��ادئ��ه��ا يف م���و�ز�ة 
�ل�����ذي حققه  �ل���ه���ائ���ل  �ل���ن���ج���اح 

�مل�صل�صل(.
)�ل�صباح(  ���ص��رك��ة  �أن  ُي��ذك��ر 
)ل  �أن  �أو���������ص��������ح��������ت 
�أو  �ن���������������ص�������ح�������اب�������ات 
���������ص�������ت�������ب�������د�لت يف 
�جل����زء �ل���ث���اين من 

�لهيبة(. 
ك�صفت  ن�������ادي�������ن 
�أي�������������ص������اً )�أن������ه������ا 
مل�صل�صل  ���ر  حت�������صِّ
�صركة  م��ع  ج��دي��د 
)�ل�����ص��ب��اح( ب���د�أت 
فكرته  ت���ت���ب���ل���ور 

وم�صمونه(، ر�ف�صة )�لإف�صاح عن عناوينه �لعري�صة 
�أمامها عربياً مبعزل عن  �لبطل  يكون  �أن  ومتوقعة 

�لعمر و�لدور(.
و�أع��ل��ن��ت �أن���ه���ا )ت���ق���در جت��رب��ت��ه��ا م���ع �مل��ن��ت��ج��ني زياد 
تكون  �أن  ت�صتطع  مل  لكنها  �صنان،  جمال  �ل�صويري، 
�عتادت  لأن��ه��ا  �لأخ����رى  تلو  �صنة  )�ل�����ص��ب��اح(  م��ع  �إل 
�لطريقة �لتي تو�كب فيها �ل�صركة �لعمل بالتفا�صيل 
كافة حتى ولدت��ه، ل �صيما مع �ملنتج �صادق �ل�صباح 

و�أ�صرته �لتي ت�صعر باأنها فرد منها(.
جناحها  م�صرية  �خ��ت��ز�ل  ترف�س  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ���ص��ارت 
�مل�صل�صات كافة  �إىل  �آخر، فهي تنظر  و�إهمال  بعمل 
�لتي �صّورتها ك�صبحة ل يجوز �أن ت�صقط منها حبة، 
و�أجيال،  �إىل )م��ط��ل��وب رج����ال،  م��ن )خ��ط��وة ح���ب( 
وت�صيللو،  )لو،  كذلك  �لن�صاء(،  وع�صق  �دري�س،  وباب 
معتربة  )�لهيبة(،  �إىل  و�صوًل  ي��وم(،  ون�س  و�صمر�، 
)�أن �لثنائيات �لتي قدمتها مع تيم ح�صن وعابد فهد 

ويو�صف �خلال و�لآخرين جنحت وكانت جيدة(.
���ص��وؤ�ل ح��ول تف�صيلها  ع��ن  �لإج��اب��ة  ن��ادي��ن رف�صت 
�أ�صمر يف �لإخ��ر�ج و�لدر�ما  �أو فيليب  �صامر برقاوي 
وقالت: )�ملقارنة لي�صت جمدية ول منطقية(، فهي 
حت��ّب عمل �لث��ن��ني. وع��ن �جل��ف��اء م��ع �لكاتبة منى 
طايع �أو�صحت: )طايع قدمت يل دور�ً ر�ئعاً هو �أمل 
يف )ع�صق �لن�صاء(، و�أنا منحته جهدي، لكني �أ�صتبدل 
�أحياناً عبارة باأخرى �أ�صعر بتلقائيتها من دون �مل�صا�س 

يف �جلوهر. عموماً، �أحرتم فكر منى وتفكريها(.
فلو(  )ك��ا���س  فيلم  بطولة  ع��ن  �ع��ت��ذرت  �لتي  �ملمثلة 
�أن  �أع��رتف��ت  �ل�صينما،  يف  حم��دودت��ني  جتربتني  بعد 
بعرو�صها وهي حذرة على  تخيفها  �لكبرية  �ل�صا�صة 
هذ� �ل�صعيد، وتعترب �أن �لأعمال �لناجحة حمدودة، 
وفيلم  لبكي  نادين  �ملخرجة  )�أع��م��ال  مثاًل  وتعطي 

)غدي( للفنان جورج خباز(.
�لعام، قالت:  �صوؤ�ل حول )�ملوريك�س( هذ�  ورد� على 
كنت  و�إن  �لآن،  �إىل  موريك�صية  دروع  خم�صة  )ه��ي 
يف  عليا  دور  عن  �ل�صاد�صة  �ملوريك�س  �ل�صنة  �أ�صتحق 

)�لهيبة(، فلن �أنفي �أنني �صاأكون �صعيدة بها(.

انعك�ست االأو�ساع االأمنية يف لبنان على ت�سريحات الفنانني يف االأيام 
واجلي�س  ال�سوريني  النازحني  مو�سوع  معظمها  يف  وتناولت  االأخ��رية، 

التوا�سل  الذي دعمه جنوم كثريون بتعليقات على مواقع  اللبناين، 
االجتماعي من بينهم نادين الرا�سي. 

كذلك تطّرق البع�س اإىل م�سكلة ال�سالح املتفّلت، فاأو�سحت 
اأنه ال يّتفق مع �سخ�سية )عليا( يف  نادين ن�سيب جنيم 

)الهيبة(، لذا قررت االن�سحاب من امل�سل�سل.

مل اأكن اأتخيل اأن التمثيل مرهق لهذه الدرجة

هيثم �ساكر: �أحتاج �إىل �لرتكيز �أكرث على �لدر�ما

يف  مرة  لأول  ظهورك  حول  �لفعل  ردود  كانت  • كيف 
�لتمثيل يف )�أر�س جو(؟

- �حلمد هلل، كانت ردود �لفعل �أف�صل مما توقعت، ومل 
�إنها حتماً  �أن بع�صهم قال  �أي تعليق �صلبي، حتى  �أ�صمع 

لي�صت �ملرة �لأوىل يل يف �لتمثيل، 
�أحد�ً  �أخذل  �أ�صكر �هلل، فاأنا مل  �أ�صعدين جد�ً.  وهو ما 

�مل�صل�صل  على  �لفعل  ردود  عموماً،  يّف.  ثقته  و�صع 
ك��ان��ت �إي��ج��اب��ي��ة ج���د�ً، ف�صًا ع��ن �أن���ه ح��ّق��ق ن�صب 

م�صاهدة عالية.

�مل�صاهدة؟ بن�صب  تهتم  • هل 
�أن  على  يحر�س  عمًا  م  يقدِّ فنان  �أي   -

�أن  �أو  �لت�صدر  فكرة  لكن  معه.  ويتفاعلو�  �لنا�س  ي��ر�ه 
�أن  يهمني  ب��ل  ت�صغلني،  ل  و�ح���د،  �ل��رق��م  �لعمل  ي��ك��ون 

�أظهر ب�صكل جيد لأنني ما زلت يف �لبد�ية.

على  ح��ري�����ص��اً  ك��ن��ت  • ه��ل 
يف  ب����د�ي����ت����ك  ت����ك����ون  �أن 

�لدر�ما؟
�لدر�ما  لأن  ف��ع��ًا،   -
تزور �لنا�س يف بيوتهم، 
ومل���ا ك���ان �جل��م��ه��ور ل 
�صاكر  ه��ي��ث��م  ي���ع���رف 
�أن  يجب  فكان  �ملمثل، 
�أذه���ب �أن��ا �إل��ي��ه يف 
ية،  �لبد�

�لرتكيز  �إىل  �أح��ت��اج  ل��ذ�  �ل�صينما.  يف  لحقاً  ليق�صدين 
�أكرث على �لدر�ما.

دخولك  يف  رئي�صاً  �صبباً  �لر�زق  عبد  غادة  كانت  • هل 
جمال �لتمثيل؟

�أفكر يف  كنت  �صنو�ت  منذ  ولكني  كذلك،  �لأم��ر  لي�س   -
و�لعمل  �ملنا�صب  �ل��وق��ت  �أنتظر  وكنت  �لتجربة  خو�س 
م��ن خاله،  لأب����د�أ  مني  ق��ري��ب��اً  و�أج����ده  ي�صبهني  �ل���ذي 
ب�صكل  �ملو�صوع  مع  �لتعامل  على  حري�صاً  كنت  ولأنني 
�أكرث جدية و�حرت�فية در�صت �لتمثيل منذ عام 2009 
وغادة  علّي،  تعر�س  لأي��ة جتربة جيدة  م�صتعد�ً  لأك��ون 
�ل��ق��وي��ة يف حما�صتي  �أح���د �لأ���ص��ب��اب  �ل����ر�زق ك��ان��ت  عبد 

خلو�س �لتجربة،
�ملعطي �صديق مقرب  �ملوؤلف حممد عبد  �أن   خ�صو�صاً 
يل منذ �صنو�ت وهو يعلم برغبتي يف �أن �أنطلق كممثل، 
حتى فوجئت بات�صاله بي ليخربين بالعمل و�أر�صل �إيّل 

�ل�صيناريو. 
ف��ع��ًا، ق��ر�أت��ه و�أخ��ربت��ه �أن �ل���دور جيد و�أع��ج��ب��ن��ي، ثم 

�أطلعني على �لتفا�صيل �لكاملة.

ليكون  �لدور  هذ�  قبول  على  �صجعك  �لذي  • ما 
نقطة �لنطاق؟

- وج���دت���ه ق���ري���ب���اً م��ن��ي و�أح���ب���ب���ت���ه، و�أخ�����ربت 
�أعرف  �أن  �ل�صيناري�صت بحما�صتي، وذلك قبل 
لغادة  �أن����ه  بينها  وم���ن  �ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  جم��م��ل 
عبد �لر�زق ومن �إنتاج )�صيرنغي( و�إخر�ج 

حممد جمعة.
على  �ل��ع��ن��ا���ص��ر  ه���ذه  �صجعتني  لح���ق���اً،   
ق��ب��ول خ��و���س �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��ي تو�فرت 
لها مقومات �لنجاح كجماهريية غادة 
كذلك  جمعة،  حممد  �مل��خ��رج  وذك���اء 

�صخامة �صركة �لإنتاج، وكلها عنا�صر مل يكن بالإمكان 
رف�صها.

مل  كثريين  �أن  رغم  �لتمثيل  تدر�س  �أن  ف�صلت  • ملاذ� 
يتخذو� هذه �خلطوة؟

�أري��د �أن �أو��صل طريقي، و�لأه��م �أن �ألقى قبوًل  - لأين 
و��صتح�صاناً من �جلمهور. 

تقنيات  �أتعلم  و�أن  مهنية،  �لبد�ية  تكون  �أن  ق��ررت  ل��ذ� 
�لتمثيل على يد متخ�ص�صني، ف�صاركت يف ور�صة �لفنان 

�أحمد كمال ثم �صامح عزت.

تدخلت  فهل  �مل�صل�صل،  يف  مطرب  �صخ�صية  ج�صدت   •
يف بع�س �لتفا�صيل؟

- على �لعك�س.
�لن�س  �أن  �أية تفا�صيل، ف�صًا عن  �لتدخل يف  �أحب   ل 
�أمور  وبيننا  مني  قريبة  فعًا  �ل�صخ�صية  لأن  حّم�صني 

كثرية متطابقة.

للدور؟ تر�صيح  �أول  ل�صت  �أنك  �صحيح  • هل 
- ك��ل م��ا ت���ردد يف ه���ذ� �خل�����ص��و���س غ��ري ���ص��ح��ي��ح، و�أنا 

�لوحيد �لذي عر�س عليه �ل�صيناريو ومل �أعتذر عنه.

�صعبة؟ �لأوىل  �لتجربة  كانت  • هل 
- لي�صت �صعبة ولكنني مل �أكن �أتخيل �أن �لتمثيل مرهق 
لهذه �لدرجة، و�أن �مل�صهد �لذي ل يتجاوز �لثاث دقائق 
على �ل�صا�صة ت�صبقه حت�صري�ت كثرية تتجاوز �ل�صاعات، 
عن  ك��ث��ريون  ع��رّب  فيما  قلقاً  كنت  �أن��ن��ي  �إىل  بالإ�صافة 
�أرى يف  �أملك، كما قالو�، وكنت  �إعجابهم باخلربة �لتي 
هذ� �لكام جمرد جماملة على �صبيل �لتحفيز. و�حلمد 
هلل، مرت �لتجربة على خري وحققت جناحاً من خالها 

�أ�صعدين جد�ً.

خال  نظرك  لفتت  �لتي  �لدر�مية  �لأعمال  هي  • ما 
هذ� �ملو�صم؟

لكني حري�س على  �أي عمل،  �أمتكن من م�صاهدة  - مل 
�مل�صل�صات �لتي لقت جناحاً جماهري�ً،  �أن �أتابع لحقاً 
وهي كثرية، ما يوؤكد �أن م�صتوى �ملو�صم كان عالياً وهو 

�أمر �إيجابي وجيد.

جو(؟ )�أر�س  بعد  �ختيار�تك  �صتكون  • كيف 
�إل يف �لألبوم �لذي توّقف �لعمل عليه  �أفكر ر�هناً  - ل 
ب�صبب �مل�صل�صل، و�أنا حري�س على تدقيق خطوتي �ملقبلة 

ولي�س �صرطاً �أن �أتعّجل �لعودة ملجرد �أنني جنحت.

�لألبوم؟ تطرح  • متى 
�جلاري  �ل�صيف  �ملفرت�س طرحه يف مو�صم  ك��ان من   -
ولكني توقفت عن ت�صجيل �لأغاين كما �أ�صرت كي �أتفرغ 
ل�)�أر�س جو( مع غادة عبد �لر�زق، ما ت�صبب يف تاأجيل 

�لألبوم. ولكني �لآن �أعمل على ��صتكماله.

�لألبوم تفا�صيل  عن  • حدثنا 
-�تعاون، مع كل من بهاء �لدين حممد، و�أمري طعيمة، 
بهجت قمر،  و�أمي���ن  ع��اط��ف،  رف��اع��ي، وحممد  وحممد 

ومع �مللحنني: 
عمرو م�صطفى، ووليد �صعد، وتامر علي، و�صادي ح�صن، 
وحممد �لنادي، ومع �ملوزعني: �أحمد �إبر�هيم، و�صريف 

مكاوي. 
�نتهيت من ت�صجيل ت�صع  �أغنية،   12 �لألبوم  ويت�صمن 

منها و�صيتم طرحه يف �ل�صو�ق قريباً.

�لغاين من  �ي  �صت�صور  • هل 
- �خرتت �أغنيتني ومن �ملفرو�س �أن �أ�صّورهما يف لندن 

مع �ملخرج يا�صر �صامي

در�س املطرب امل�سري هيثم �ساكر التمثيل قبل �سنوات، ولكنه احرتف الغناء، واأطّل اأخريًا على جماهريه الأول مرة كممثل من خالل م�سل�سل )اأر�س جو(. حول 
هذه التجربة كان معه هذا احلوار.
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ن�سائح حلماية �لب�سرة يف �ل�سيف
وحمايتها  ن�صارتها  على  للحفاظ  و�لعناية  �لهتمام  �إىل  �لب�صرة  حتتاج 
من جفاف �جللد وحروق �ل�صم�س و�لأور�م �ل�صرطانية �لتي قد تنتج عن 

�لتعر�س لل�صم�س لفرت�ت طويلة دون حماية.
�لدكتور  ل���اأور�م  �مل�صري  �لقومي  باملعهد  �لأور�م  جر�حة  �أ�صتاذ  ويقدم 
�ل�صيف  �لب�صرة يف ف�صل  �لن�صائح حلماية  �صعان، جمموعة من  حممد 
�لتعر�س لأ�صعة  بارتفاع درج��ة �حل��ر�رة، يف مقدمتها، جتنب  يت�صم  �ل��ذي 
�ل�صم�س مبا�صرًة ولفرت�ت طويلة، و��صتخد�م �لكرمي �لو�قي من �ل�صم�س 
م�صبعة  �أطعمة  بتناول  ن�صح  كما  ح�صا�صيتها.  ودرج��ة  �لب�صرة  ن��وع  ح�صب 
�ملياه للحفاظ على ن�صارة  �ملتكاملة، و�صرب كثري من  �لغذ�ئية  بالعنا�صر 
وحيوية �لب�صرة. و�أ�صار �إىل، �أهمية تناول �لأطعمة �لغنية بفيتاميني )ب( 
و�لبطاطا  و�جل��زر  و�لكبد  �لألبان  ومنتجات  و�لبي�س  �ل�صمك  مثل  و)�أ(، 
باأخذ ق�صط  �لتي حتميها من �جلفاف. كما ن�صح  للب�صرة  �ملفيدة  و�لتفاح 
��ا. و�أخ�����رًي�، ن�صح بالهتمام  ي��وم��يًّ ���ص��اع��ات   7 �إىل   6 �ل��ن��وم م��ن  ك���اٍف م��ن 
�لنظيفة،  غري  و�ل�صو�طئ  �لعامة،  �مل�صابح  وجتنب  �ل�صخ�صية،  بالنظافة 

خا�صًة �إذ� كان �ل�صخ�س يعاين من قلة خايا �لدم �لبي�صاء.

حتليل جديد للدم يعزز �آمال �كت�ساف 
�ل�سرطان يف مر�حله �ملبكرة

حم�س  عن  يبحث  للدم  حتليا  �إن  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �أمريكيون  باحثون  ق��ال 
بال�صرطان يف مرحلة مبكرة لدى  �لإ�صابة  ب��الأور�م ك�صف  ن��ووي مرتبط 
�أكرث من �لن�صف بني 138 م�صابا، وهو ما ميثل �إجناز� مهما جديد� يف 

�لت�صابق نحو هذ� �لنوع من �لتحاليل.
وتوفر �صركات عدة بالفعل �ختبار�ت مبقدورها �كت�صاف �حلم�س �لنووي 
وت�صتخدم  �ل�صرطان.  �ملتاأخرة من  بالدم لدى مر�صى �حلالت  لل�صرطان 
هذه �لتحاليل للم�صاعدة يف توجيه �لعاج �أو حتديد ما �إذ� كانت �لأور�م قد 

عادت للظهور جمدد� بعد �لعمليات �جلر�حية.
وياأمل �لباحثون �أن ي�صهم حتليل �لدم �جلديد يف حتديد �أور�م �ل�صرطان يف 

مرحلة يكون لدى �ملر�صى خالها فر�صة للنجاة.
وقال �لدكتور فيكتور فيلكولي�صكو �أ�صتاذ علم �لأور�م مبركز جون هوبكنز 
تر�نزلي�صنال  )�صاين�س  دوري��ة  يف  در��صته  ن�صرت  و�ل��ذي  لل�صرطان  كيمبل 
تتناول  �لتي  �لدر��صات  �أوىل  و�ح��دة من  "على حد علمنا، هذه  ميدي�صن( 

ب�صورة مبا�صرة �أور�م �ل�صرطان يف �ملر�حل �ملبكرة".
وعند �إجر�ء �لتحليل كان �لتحدي هو حتديد حم�س نووي نادر من �أور�م 
�لتي قد  �لور�ثية  �لتغري�ت  �أخ��رى من  �أن��و�ع  حقيقية وغ�س �لطرف عن 
بها  يولد  �لتي  �ل��ور�ث��ي��ة  �لطفر�ت  �أو  �ل��دم  خايا  تنق�صم  عندما  حت��دث 

�لأ�صخا�س.
وحلل �لباحثون خال در��صتهم عينات للدم من مر�صى م�صابني ب�صرطانات 
�لرئة و�ملبي�س و�لقولون و�مل�صتقيم، بحثا عن 58 جينا مرتبطا عادة بهذه 
باملرحلتني  �إ�صابة   86 و�إجمال، متكنو� من ر�صد  �ل�صرطان.  �لأن��و�ع من 
طفر�ت  �صجلو�  كما  حالة.   138 بني  من  �ل�صرطان  من  و�لثانية  �لأوىل 
يف �أور�م لدى مئة من �ملر�صى �لذين �صملتهم �لدر��صة ووجدو� �أنه يف 82 
مري�صا تطابقت �لتغري�ت ذ�تها �ملوجودة يف �لدم مع تلك �لتي عرث عليها 

يف �أن�صجة �لأور�م. 

: العامل  يف  باملوت  املت�سببة  الزالزل  • اأ�سواأ 
�أ�صخم �أرقام �ل�صحايا من جر�ء �لزلزل هو ذلك �لذي �صرب كل مدن 
�ملعا�صر  و�لإح�صاء   1201 يوليو  �صهر  يف  �ملتو�صط  �لأبي�س  �لبحر 
وهو  موؤكد  غري  رق��م  وثمة   1100000 �إىل  ي�صري  �ل�صحايا  لعدد 
830000 يف �جلزر �ل�صينية ) �صني�س - �صان�س - هونان( من جر�ء 
�أما رقم �ل�صحايا �لأعظم فكان من زلز�ل   - 1556 زلز�ل يف يناير 
تانف�صان - �صرق �ل�صني وقد �صرب �ل�صني يف عام 1976 وبلغت �صدته 
8.2 ريخرت .. وكان �أول رقم ُن�صر فى ذلك كان حو�ىل 65537 وقد 

ُعّدل �لرقم فيما بعد لي�صل �إىل 750000 .
كان  هائلة  وب�صرية  مادية  ت�صبب يف خ�صائر  �ل��ذي  �لأق��وى  و�ل��زل��ز�ل 
ُقدرت  وق��د  منزًل   575000 دم��ر  حيث  ويوكوهاما  طوكيو  زل��ز�ل 

�لأ�صر�ر �ملادية ب� 1000 مليون جنيه �إ�صرتليني .
؟ �لعامل  يف  �ل�صالت  �أعلى  • ماهي 

�أعلى �ل�صالت يف �لعامل هي �صالت )�إجنيل( �لو�قعة يف فنزويا   
ينحدر �ملاء دفعة و�حدة من على �رتفاع 2648 قدما �أما علو �ل�صال 

�لكامل في�صل �إىل 3212قدما  

عامل  هو  �لهيثم  و�بن  �لعلوم.  يف  �لتجريبي  �ملنهج  مبتكر  هو  �لهيثم  �بن  �مل�صلم  �لعامل  �أن  تعلم  هل   •
�آخر  �نقطع يف  �لفاطمي.  باأمر �هلل  �إىل م�صر و�ت�صل باحلاكم  بالعربية رحل  مهند�س طبيب حكيم عارف 
حياته للعلم و�لت�صنيف. وله �لعديد من �ملوؤلفات تزيد على �ل�صبعني ما بني كتاب ور�صالة منها: )�ملناظر( 
على طريقة بطليمو�س، وكيفية �لإظال وتهذيب �ملج�صطي و�صرح قانون �قليد�س. ويعترب �بن �لهيثم مبتكر 

�ملنهج �لتجريبي يف �لعلوم و�لذي يقوم على �ملبادىء �لتالية:
�عتبار �لظو�هر �لطبيعية خا�صعة ملبد�أ �حلتمية �لعلمية.

�لميان بوحدة �حلقيقة.
�لف�صول �لعلمي �ل�صك �ملنهجي �لتجربة و�ملو�صوعية .

�لقيا�س و�ل�صتقر�ء و�لتمثيل.
• هل تعلم �أن خمرتع رقا�س �ل�صاعة )�لبندول( هو �بن يون�س علي بن عبد �لرحمن بن �أحمد بن يون�س 
ب�صحبة  �خت�س  �لعرب.  عند  و�مليكانيك  �لفلك  علماء  من  وه��و  م.  ه�/1009   399 �صنة  �ملتويف  �مل�صري 
�حلاكم باأمر �هلل �لفاطمي. وهو �أول من �خرتع رقا�س �ل�صاعة وقد ��صتعمله لقيا�س �لزمن لأنه متحرك 
حول حمور ثابت ذبذباته متو�قتة نظرياً وقد ن�صب هذ� �لخرت�ع من بعده لاإيطايل غاليلو �ملتويف �صنة 

يون�س. �بن  بعد  ��صتعماله  د�ئرة  و�صع  لأنه  م   1643

الطيب واخلبيث
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الرمان.. �سديق للقلب
)فرويندين(  جم��ل��ة  �أو����ص���ت 
�لأمل���ان���ي���ة ب��ت��ن��اول ث��م��رة رمان 
ي��وم��ي��اً؛ ح��ي��ث �إن����ه ي��ع��م��ل على 
ت��ق��وي��ة ج��ه��از �مل��ن��اع��ة، ك��م��ا �أنه 

�صديق للقلب.
�ملعنية  �مل����ج����ل����ة  و�أو������ص�����ح�����ت 
�لرمان  �أن  و�جل��م��ال  بال�صحة 
�لتي  �لأك�صدة،  مب�صاد�ت  غني 
�مل���ن���اع���ة على  ت�������ص���اع���د ج���ه���از 
و�لبكترييا  �جلر�ثيم  مو�جهة 

ب�صورة �أف�صل.
حيث  �للتهابات؛  مكافحة  يف  ت�صاعد  �لأك�صدة  م�صاد�ت  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت 
�لرمان تعمل على تثبيط  �ملوجودة يف  �لفعالة  �ملو�د  �أن  �لدر��صات  �أظهرت 
�لعمليات �للتهابية لدى مر�صى �لتهاب �ملفا�صل، وبالتايل تخفيف �ملتاعب 

�إىل حد كبري.
م�صتوى  خف�س  على  �ل��رم��ان  يعمل  ذل��ك،  �إىل  بالإ�صافة  �ملجلة:  وتابعت 
�لكولي�صرتول وتنظيف �لأوعية �لدموية وخف�س �صغط �لدم �ملرتفع، مما 

يحد من خطر �لإ�صابة بالأزمات �لقلبية و�ل�صكتات �لدماغية.

ق���ال ت��ق��ري��ر ط��ب��ي ن�����ص��ره م��وق��ع )بولد 
���ص��ك��اي( �ل��ه��ن��دي: �إن����ه ي��وج��د ع���دد من 
�أمر��س  لك��ت�����ص��اف  �مل��ب��ك��رة  �ل��ع��ام��ات 

�لكلى.
�لعامات  ت��ت�����ص��م��ن  �مل���وق���ع  وب��ح�����ص��ب 

�لآتي:
�أو  �لتبول  ك��رثة  �ل��ت��ب��ول:  م�صاكل   1-
�أعلى  وك��م��ي��ة  �ل���ب���ول  رغ�����وة يف  وج�����ود 
�لتهابات  ووج�����ود  �مل��ع��ت��اد  م���ن  �أق�����ل  �أو 

وحرقة.
�نتفاخ  �أو  ت��ورم  و�لنتفاخ:  �لتورم   2-
�أو  �ل�������ص���اق���ني  �أو  و�ل���ك���اح���ل���ني  �ل����وج����ه 
قدرة  ع��دم  ب�صبب  �ليدين  �أو  �لقدمني 

�جل�صم  م��ن  �ل�����ص��و�ئ��ل  ط��رد  على  �لكلى 
ف���ه���ذه و�ح������دة م���ن �أع����ر������س �أم���ر�����س 

�لكلى.
بالتعب:  و�ل�������ص���ع���ور  �ل������دم  ف���ق���ر   3-
�ن��خ��ف��ا���س وظ��ي��ف��ة �ل��ك��ل��ى ي������وؤدي �إىل 
�لربوتيني  �ل��ه��رم��ون  �إن���ت���اج  �ن��خ��ف��ا���س 
ويعمل  �لإري��رثوب��وي��ت��ني  ي�صمى  �ل���ذي 
لذ�  �لأك�����ص��ج��ني،  م��ن  �لكثري  �إن��ت��اج  على 
خالية  �لع�صات  يجعل  �نخفا�صه  ف��اإن 
�ل�صعور  �إىل  ي��وؤدى  �لأك�صجني؛ مما  من 
بالتعب؛ مما يدل على �لإ�صابة باأمر��س 

�لكلى.
ذلك  ي���ح���دث  �جل����ل����دي:  �ل���ط���ف���ح   4-

�لتي  للنفايات  �ل��ز�ئ��د  �ل��رت�ك��م  ب�صبب 
�لكلى  بو��صطة  منها  �لتخل�س  يتم  ل 

فينتج عنها �لطفح �جللدي و�حلكة.
طعم  وج��ود  �لكريهة:  �لفم  ر�ئحة   5-
تر�كم  ب�صبب  �لفم  يف  �ملعدين  كاحلديد 
م����و�د ���ص��ام��ة ت�����ص��م��ى �ل��ب��ول��ي��ن��ا يف �لدم 
�صيئاً ور�ئحة كريهة  و�لتي ترتك طعماً 

يف �لفم.
�لأحيان  ب��ع�����س  يف  �ل��ظ��ه��ر:  �أمل   6-
�إذ  �ل��ظ��ه��ر  ب���اأمل  بالكلى  �مل��ري�����س  ي�صعر 
�لظهر  من  �لعلوي  باجلزء  �لأمل  يكون 
�لتي  �ل��ك��ل��ى  م��ن  ع��ل��ى نف�س �جل��ان��ب  �أو 

يوجد بها م�صكلة.

�لكلى باأمر��س  �الإ�سابة  الحتمال  تنبهك  عالمات   6

رجل يركب دراجته وي�سري عرب �سارع غمرته الفي�سانات يف هانغت�سو مبقاطعة ت�سجيانغ، ال�سني.    )رويرتز(

�أغر��صهم مقابل مبلغ  �لأ�صو�ق �حدهما طيب ير�صى مبا ق�صم �هلل له فيحمل للنا�س  تقابل رجان يف �حد 
ب�صيط �و يقوم باأد�ء بع�س �لأعمال يف �ملحال باأجر، �أما �لآخر فهو خبيث يتل�ص�س على �لنا�س رمبا ي�صتطيع �ن 

ي�صرق �صيئا �و يحاول �ن يعمل يف �ملحال �لكبرية �ملزدحمة لي�صتطيع �أي�صا �ن ي�صرق ما تطاله يد�ه.
بهمة  يعمل  �لطيب  و�خذ  لتنظيف خمازنه  �لدكان  ��صتاأجرهما �صاحب  و�حد فقد  دكان  �لرجان يف  تقابل   
ون�صاط �ما �خلبيث فكان ينظر �إىل باب �لدكان وكلما ر�أى �صاحب �لدكان قادما ��صرع مب�صاعدة �لطيب حتى 
يظن �صاحب �لدكان �نهما يعمان معا بن�صاط! لكن �صاحب �لدكان هو �ي�صا ذكي فلم تدخل عليه حيل �لرجل 
�لرجل �خلبيث  �خذ  �لطيب و�خلبيث..  ير�قب  �خذ  �لدكان  كوة يف حائط  لدكانه ومن  لذلك ذهب  �خلبيت 
يتجول يف �ملخازن وكلما ر�أى �صيئا غاليا �خذه وو�صعه يف جيبه �و �صدره، وكلما ر�أى �صيئا يوؤكل تناول منه حتى 

�متاأت معدته ،بل لقد جل�س لأخذ ق�صط من �لنوم.
 �ما �لطيب فقد كان يعرف �ن �هلل هو �لذي ير�ه فعمل بهمة ون�صاط و�مانة حتى �نتهى من �لتنظيف و�لرتتيب 
و�لتحميل يف �لوقت �لذي �صبع فيه �خلبيث نوما.. فلما ��صتيقظ �صاأل �ن كان �صاحب �لدكان جاء. فقال �لطيب: 

مل يح�صر ومل يرك نائما.
هنا دخل �صاحب �لدكان فما كان من �خلبيث غري �لتظاهر بانهاء �خر عمل يف يده ثم جل�س على �لر�س وقال: 

كفى تعبنا �ليوم كثري� وجعنا �ي�صا .. ف�صحك �صاحب �لدكان وقال: نعم �صاأح�صر �لطعام حال.
و�صفق بيده فدخل رجان عماقان هما ولد�ه وقال لهما: هذ� يريد �ن ياأكل ويرتاح.. و��صار على �لطيب.

 وذ�ك يريد �ن ياأكل ويرتاح وينظف نف�صه.. و��صار على �خلبيث. فاأخذ� �لرجل �لطيب �إىل �لدكان وقدما له 
�لطعام �ل�صهي وفر��صا للر�حة ومبلغا حمرتما نظري تعبه.  ثم دخا و�م�صكا باخلبيث وقلباه ر�أ�صا على عقب 
فاأوقعا كل ما يف جيبه و�صدره ثم نف�صاه جيد� من كل ما �صرقه. وبعد ذلك لقناه در�صا قويا و�عطياه �صربا 
مربحا كاد �ن ي�صيبه بعاهات خمتلفة .. ومن ثم �ألقياه خارج �لطريق ووقف �حدهما ليعلن �ن هذ� �لرجل ل�س 
و�أفاق وحذر من �لتعامل معه مما دفع �لرجل �خلبيث �إىل �ن يجري م�صرعا خارج �ل�صوق قبل �ن يتكاتل عليه 

�لخرون.. �ما �لطيب فقد طلبه �صاحب �لدكان عاما لديه باأجر جيد جز�ء �مانته وطيبته .


