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احلليب وجوزة الطيب ملحاربة الأرق
اأحياناً ال ميكن التعّرف على �سبب وا�سح للأرق و�سعوبة اال�ستغراق 
يف النوم. اإذا وجدت اأنك تعاين من هذه امل�سكلة لعدة لياٍل متتالية ال 
اجل�سم  على  ذلك  اأ�سرار  الأن  النوم،  �ساعات  وتقليل  لل�سهر  ت�ست�سلم 

والذهن عديدة.
احلليب  من  كوباً  تناول  للنوم  اجل�سم  وتهيئة  اال�سرتخاء  ال�ستعادة 
ت�ساعد هذه  الطيب.  ج��وزة  م��ن م�سحوق  ر���ّس��ة �سغرية  م��ع  ال��داف��ئ 
بالراحة  االإح�سا�س  واإع��ادة  لتوازنه،  اجل�سم  ا�ستعادة  على  الرتكيبة 

وبالتايل اال�ستغراق يف النوم كطفل �سغري.
واإذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة يف الع�ساء وت�سعر اأنها �سبب اإ�سايف 
وجوزة  احلليب  اإىل  الربكة  حبة  م�سحوق  من  القليل  اأ�سف  ل��لأرق 
الطيب. تعّزز حبة الربكة توازن �سغط الدم وال�سكر وت�ساعد اجل�سم 

على مزيد من اال�سرتخاء.
وتذّكر اأن الكثري من حبة الربكة اأو جوزة الطيب لي�س �سحياً، لذلك 
وقّلبه جيداً  الدافئ،  اإىل احلليب  ر�سة �سغرية من كل منهما  اأ�سف 

قبل تناوله، لتنعم بنوم هادئ.

كيف تعرف اأنك م�ساب بنق�ص املغني�سيوم
كبرية  باأهمية  يتمتع  املغني�سيوم  اأن  االأمل��ان��ي��ة  "اإيلي"  جملة  اأوردت 
اأعرا�س  اأن  مو�سحة  واالإن���زمي���ات،  واالأع�����س��اب  الع�سلت  لوظيفة 
نق�س هذا املعدن املهم تتمثل يف التقل�سات الع�سلية و�سعف الرتكيز 

وال�سداع والتعب واال�سطراب الداخلي. 
اأن  املعنية بال�سحة واجلمال يف موقعها االإلكرتوين  واأ�سافت املجلة 
االإف��راط يف ممار�سة  ع��دة، منها  اأ�سباب  اإىل  املغني�سيوم يرجع  نق�س 
والقهوة،  ال�سكر  ت��ن��اول  يف  واالإف�����راط  النف�سي  وال��ت��وت��ر  ال��ري��ا���س��ة 

باالإ�سافة اإىل تعاطي حبوب منع احلمل. 
الغنية  االأطعمة  بتناول  "اإيلي"  تن�سح  املغني�سيوم،  نق�س  وملواجهة 
الع�سلي  ال��ق��رع  وب���ذور  امل��وز واالأف��وك��ادو والفا�سولياء  اأال وه��ي:  ب��ه، 
واملك�سرات والكاكاو. كما ميكن اللجوء اإىل تناول املكملت الغذائية، 

ولكن حتت اإ�سراف الطبيب. 
وحتتاج املراأة اإىل 300 ملليغرام من املغني�سيوم يومياً، يف حني يحتاج 

الرجل اإىل 350 ملليغرام. 

هل يعالج الليزر اآلم الركبة؟
يعترب الليزر علجاً بديًل فيما يتعّلق باآالم الركبة، واليزال ُينظر له 

من قبل الدرا�سات كعلج جتريبي. 
اأو باردة كما  وتعترب درجة الليزر امل�ستخدمة يف هذا العلج خفيفة، 

تو�سف يف التعابري الطبية. 
اجلروح،  �سفاء  على  ي�ساعد  الليزر  اأن  �سابقة  درا���س��ات  اأظ��ه��رت  وق��د 
وغ�سروف  ع�سلت  اأن�سجة  اإ���س��لح  على  اأي�ساً  ي�ساعد  اأن��ه  وُيعتقد 

الركبة.
جانبية  اآث��ار  بالليزر  للعلج  كان  اإذا  كافية  علمية  معرفة  توجد  وال 

بعيدة املدى، فقد ا�ستطلعت االأبحاث االآثار قريبة املدى فقط.
ويختلف الليزر البارد عن الليزر ال�ساخن الذي ُي�ستخدم يف العمليات 
اإ�سلحها  اأ�سرار ال ميكن  اإىل  اأن يوؤدي  اجلراحية، فال�ساخن ميكن 
اأثناء اجلراحة، اأما الليزر البارد فهو اآمن وال ي�سبب  اإذا حدث خطاأ 

حروقاً للجلد.
البارد  الليزر  اأن  2005 و2008  اأجريت عام  اأظهرت درا�سات  وقد 
كما  املفا�سل،  يف  وخا�سة  االلتهابات  ويقلل  الروماتويد،  اآالم  ي�سّكن 

ي�ساعد على منو اأن�سجة جديدة �سحية.
وبالن�سبة الآالم الركبة اأظهرت درا�سة اأجريت عام 2009 اأن الليزر 
البارد قادر على تخفيف اآالمها ملدة 22 اأ�سبوع دون اجلمع بينه وبني 
االآثار  ع��ن  تختلف  ال  ال�ستخدامه  اجلانبية  االآث���ار  واأن  اآخ���ر،  ع��لج 

اجلانبية للعلجات االأخرى.
ل الليزر فيمكنك االعتماد على الكّمادات الباردة،  اأما اإذا كنت ال تف�سّ
وم�سّكنات  الع�سلت،  تقوية  ومتارين  الركبة،  يف  املو�سعية  واحلقن 

اآالم التهاب املفا�سل، اأو اجلراحة.
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فح�ص الثدي يقلل وفيات ال�سرطان
قال باحثون اأمريكيون اإن الفح�س ال�سنوي للثدي باالأ�سعة ال�سينية للن�ساء 
الوفيات  دون معظم حاالت  �ساأنه احليلولة  االأربعني من  �سن  اعتبارا من 

الناجتة عن االإ�سابة ب�سرطان الثدي.
ت��اأخ��ذ يف  اأك���ر حتفظا  تو�سيات طبية  ال��درا���س��ة يف مواجهة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

االعتبار فوائد واأ�سرار الفح�س باالأ�سعة ال�سينية.
يف  املتخ�س�سة  اآرل��ي��و  اإليزابيث  االأ�سعة  طبيبة  بقيادة  الدرا�سة  وتو�سلت 
نيويورك  وم�ست�سفى  كورنيل  وي��ل  طلب  كلية  يف  باالأ�سعة  الثدي  فح�س 
�سن  بني  ال�سينية  باالأ�سعة  للثدي  ال�سنوي  الفح�س  اأن  اإىل  بر�سبيرتيان، 
يخف�س الوفيات بال�سرطان بن�سبة 40 يف املئة. اأن  ميكن  عاما  و80   40

ب��امل��ئ��ة يف ظل   31 و   23 ب��ني  بن�سبة  ال��وف��ي��ات  م��ع خف�س  ه���ذا  وي���ق���ارن 
بوترية  للثدي  االأ�سعة  فحو�سات  الإج��راء  تدعو  التي  احلالية  التو�سيات 
اأقل واعتبارا من �سن اأكرب. وقالت اآرليو، التي ن�سرت درا�ستها يف جورنال 
اأربعني عاما هو  بدءا من عمر  باالأ�سعة  للثدي  ال�سنوي  "الفح�س  كان�سر 
اال�سرتاتيجية االأف�سل للحيلولة دون الوفاة املبكرة ب�سبب �سرطان الثدي". 
وقال الدكتور اأوتي�س براويل املدير الطبي جلمعية ال�سرطان االأمريكية اإن 
الراأي القائل باأن الفح�س ال�سنوي باالأ�سعة للثدي ينقذ مزيدا من االأرواح 
ال�سرطان  جمعية  وبينها  اجلمعيات،  من  الكثري  وتعرتف  ج��دي��دا.  لي�س 
االأمريكية وفريق العمل االأمريكي للخدمات الوقائية وهي جلنة مدعومة 
الن�ساء  االأربعني لدى  �سن  ب��دءا من  باالأ�سعة  الفح�س  ب��اأن  من احلكومة، 
ال�سن  الفح�س يف هذا  بال�سرطان، لكن  االإ�سابة  املزيد من حاالت  يك�سف 
الفريق  وتو�سل  اخلاطئ.  الت�سخي�س  ح��االت  اأك��رب عدد من  اأي�سا  يعطي 
االأربعني  �سن  من  ب��دءا  منتظم  ب�سكل  باالأ�سعة  ال�سنوي  الفح�س  اأن  اإىل 
رمبا يقود اإىل ا�ستدعاء معظم الن�ساء اإىل مكاتب االأطباء ب�سبب االنذارات 
اخلاطئة واأخذ عينة لتحليلها يت�سح الحقا اأنها �سلبية واأن �ساحبة العينة 

لي�ست م�سابة بال�سرطان.

ماليني الأمريكيني 
يتابعون ك�سوف ال�سم�ص 
اأم�س  ن���ه���ار  م��ن��ت�����س��ف  ال�����س��ف��ق يف  ح���ل 
االإثنني وتلأالأت النجوم وعادت الطيور 
تابع  بينما  غريب،  �سكون  يف  الأع�سا�سها 
مليني االأمريكيني والزوار اأول ك�سوف 
املتحدة  ال��والي��ات  ت�سهده  لل�سم�س  كلي 

منذ 99 عاماً.
مير  ال��ق��م��ر  ظ��ل  م�����س��اه��دة  وت�ستقطب 
اإياها كلية  اأمام ال�سم�س حاجباً  مبا�سرة 
جمهور  اأكرب  ال�سم�سية  الهالة  با�ستثناء 
تاريخ  يف  �سماوياً  ح��دث��اً  مبا�سرة  يتابع 
الذين  اأول��ئ��ك  اإ���س��اف��ة  وع��ن��د  الب�سرية. 
يتابعون عرب البث احلي وعرب االإنرتنت 

حطم اجلمهور االأرقام القيا�سية.
وق����ال ع���امل ال��ف��ل��ك ري���ك ف��اي��ن��ربغ من 
�سيكون  االأم��ري��ك��ي��ة:  الفلكية  اجلمعية 
بالتاأكيد الك�سوف الكلي االأكر م�ساهدة 

يف التاريخ .
بداأ الك�سوف م�ساره على �ساحل اأوريغون 
وق���ت متاأخر  ال���ه���ادي يف  امل��ح��ي��ط  ع��ل��ى 
�ساوث  �ساحل  اإىل  وو���س��ل  ال�سباح.  م��ن 
بعد  االأطلنطي  املحيط  على  ك��اروالي��ن��ا 

نحو 90 دقيقة.

هذه الأعرا�ص تنذر 
مب�ساكل الغدة الدرقية

للوقاية  "بابيلون"  م��ب��ادرة  قالت 
م��ن اأم���را����س ال��غ��دة ال��درق��ي��ة اإنه 
مي���ك���ن اال�����س����ت����دالل ع���ل���ى وج����ود 
م�ساكل بالغدة الدرقية من خلل 
م��ث��ل خفقان  االأع�����را������س،  ب��ع�����س 
وجفاف  النوم  وا�سطرابات  القلب 

ال�سعر وتق�سفه وت�ساقطه.
الدالة  االأخ�����رى  االأع���را����س  وم���ن 
على م�ساكل الغدة الدرقية التعب 
وال�������س���ع���ور ب���اخل���م���ول واالإع�����ي�����اء 
املزاج  وتقلبات  ب��ال��ك��اآب��ة  وال�����س��ع��ور 
وزي��ادة ال��وزن رغ��م �سعف ال�سهية 
ال�سهرية  ال�����دورة  ان��ت��ظ��ام  وع����دم 
ال�سوت مع  النب�س وبحة  و�سعف 

تورم العنق.
لذا تو�سي املبادرة االأملانية باإجراء 
فوق  باملوجات  منتظمة  فحو�سات 
املرحلة  يف  للأ�سخا�س  ال�سوتية 
عاماً،  و40   15 ب���ني  ال��ع��م��ري��ة 
وذلك الكت�ساف وجود ُعقد بالغدة 

الدرقية مثًل يف الوقت املنا�سب.

طبيب اآيل يتفوق 
على الب�سر 

املعاهد  م����ن  جم���م���وع���ة  ط��������ّورت 
ال�سينية،  وال�سركات  واجل��ام��ع��ات 
برنامج  ع��ل��ى  يعتمد  اآل���ي���اً  طبيبا 
ل��ل��ذك��اء ال�����س��ن��اع��ي، ي��ت��ف��وق على 
االأطباء يف دقة ت�سخي�س اأكر من 
واالكتئاب. ال�سل  مثل  ا  مر�سً  30

ال�سينية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
مت  الربنامج  هذا  اأن  “�سينخوا”، 
منتدى  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ط��رح��ه 
مقاطعة  يف  ه��ن��غ��ي��ان��غ،  مب���دي���ن���ة 
ه����ون����ان و�����س����ط ال�������س���ني. وح����ول 
اأو�سحت  ال��ربن��ام��ج،  عمل  طريقة 
ل�سكوى  اال�ستماع  بعد  اأنه  الوكالة 
الطبيب  يقدم  واأعرا�سه،  املري�س 
للمري�س  فحو�سات  قائمة  االآيل 
نتائج،  اإىل  ت�ستند  طبية  ون�سيحة 
ذلك  بعد  الب�سر  من  اأطباء  ليقوم 
اأن  واأ�سافت  العلج.  بالتحقق من 
برنامج الطبيب االآيل يحتوي على 
 30 الأك��ر من  ت�سخي�سية  من��اذج 
مر�ساً مثل ال�سل واالكتئاب، والتي 
قد يكون هناك خطاأ يف ت�سخي�سها. 
وا�ستناًدا اإىل اختبارات جتريبية يف 
تتفوق  امل�ست�سفيات،  م��ن  ال��ع��دي��د 
الت�سخي�س  يف  االآيل  الطبيب  دقة 
ت�سخي�س  ع���ل���ى   20% ب��ن�����س��ب��ة 
االأطباء من الب�سر، بح�سب الوكالة 
الذكاء  لطبيب  وميكن  ال�سينية. 
ال�سناعي موا�سلة تلقي املعلومات 
الطبية،  والت�سخي�سات  واخل��ربات 
بيانات  ق��اع��دة  على  يحتوي  حيث 
ت�سم ع�سرات املليني من احلاالت 

الطبية.

وحجم و�سكل احل�سوات يف املرارة ميكن اأن يكون خمتلفا. 
ن�سبة  على  املحتوية  ال�سفراء  الكبرية  وت�سكل احل�سوات 
ح�سوات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   80 نحو  الكول�سرتول  م��ن  عالية 
املرارة. اأما احل�سوات ال�سوداء والتي يطلق عليها ت�سمية 
ح�سوات "بيلريوبني" فت�سكل نحو 20 باملائة منها، وهي 
االأكر خطورة اإذ ميكنها التنقل داخل املرارة وقد ت�سبب 

االإ�سابة مبر�س الريقان ا�سفرار اجللد .
اأم����ا االل���ت���ه���اب يف امل������رارة ف��ت��ح��دث غ��ال��ب��ا ع��ن��دم��ا متنع 
وتظهر  فتتجمع  امل���رارة  م��ن  ال�سوائل  ت��دف��ق  احل�����س��وات 

البكترييا، فتلتهب عندئذ املرارة.
وميكن علج االآالم الناجتة عن ح�سوات املرارة بامل�سكنات 
اإىل حل  ي��وؤدي دائما  اأو امل�سادات احليوية، ولكن ذلك ال 
مربحة  وت�����س��ب��ح  االآالم  تت�ساعف  م��ا  وغ��ال��ب��ا  امل�����س��ك��ل��ة. 
اأو  امل���رارة  يف  التهابات  تظهر  اأو  خا�سة  البطن  اأع��ل��ى  يف 
ي�ساب املري�س بالريقان. ويف هذه احلالة يتطلب اإجراء 
عملية جراحية ال�ستئ�سال احل�سوات، كما ن�سح الطبيب 

يان�سن.
اأغلب  ب��امل��ن��ظ��ار يف  بعملية ج��راح��ي��ة  امل����رارة  اإزال����ة  وت��ت��م 
اإج����راء عملية  االأم����ر  اأن يتطلب  ال��ن��ادر  احل����االت. وم���ن 

جراحية تقليدية.

متى ي�ضبح ا�ضتئ�ضال املرارة �ضروريا؟
مبغ�س  االإ�سابة  وراء  ال�سبب  تكون  قد  امل���رارة  ح�سوات 
للمري�س  ميكن  ال  اأع��را���س  يف  تت�سبب  واأح��ي��ان��ا  �سديد 
التعاي�س معها. ثمة علج باالأدوية، لكن التقدم ال�سديد 
حل  اجلراحة  يجعل  جراحيا  امل��رارة  ا�ستئ�سال  طرق  يف 

مثاليا لبع�س احلاالت.
االآالم  �سارت  اإذا  �سرورة  ت�سبح  امل��رارة  ا�ستئ�سال  عملية 
اخلوف  اأن  كما  معها،  التعاي�س  ميكن  وال  حمتملة  غري 
من انزالق ح�سوات املرارة لت�سد القناة الرئي�سية وت�سبب 

التهاب البنكريا�س، يحتم اإجراء العملية.

احل�سوات  لتفتيت  االأدوي���ة  ا�ستخدام  االأط��ب��اء  يحبذ  وال 
تظهر  حتى  عامني  لنحو  يحتاج  ال��دوائ��ي  ال��ع��لج  اأن  اإذ 
حوايل  يف  اأخ���رى  م��رة  تعود  احل�سوات  اأن  كما  فاعليته، 
الدكتور  ي��ق��ول  ك��م��ا  احل����االت،  م��ن  ب��امل��ئ��ة   50 اإىل   40
براندنبورغ،  يف  العامة  اجلراحة  اأخ�سائي  قادري  مهدي 

.DW يف مقابلة مع
�سارت  امل���رارة  ال�ستئ�سال  اجل��راح��ي��ة  العملية  اأن  ورغ��م 
راأ�سها  على  متطورة  ج��دي��دة  اأ�ساليب  ظهور  بعد  �سهلة 
املنظار، اإال اأن هناك بع�س اخلطوات التي يجب اأن يتبعها 

املري�س بعد العملية لتجنب حدوث م�ساعفات.
اجلراحة  بعد  �سحي  غ��ذائ��ي  بنظام  االل��ت��زام  املهم  وم��ن 
احليوانية  الدهون  الدهون وحتديدا  يرتكز على جتنب 
والتقليل من املقليات. ومن املهم العمل على نق�س الوزن 
وممار�سة  ب��احل��رك��ة  ال��ي��وم��ي  االه��ت��م��ام  م��ع  العملية  بعد 

الريا�سة، كما يوؤكد الدكتور قادري.
اأعرا�س متكررة

ال��ك��ث��ري من  امل�����رارة ع��ن  اأع���را����س م�����س��ك��لت  وال تختلف 
ال�سعور  اإذ ترتكز غالبا على  االأخ��رى  االأمرا�س  اأعرا�س 
النا�س  م���ن  ال��ك��ث��ري  ون���ظ���را الأن  ب��االم��ت��لء واالن���ت���ف���اخ. 
يهملون هذه االأعرا�س، فل يتم عادة اكت�ساف امل�سكلة اإال 

بعد تدهور احلالة وال�سعور باآالم �سديدة.
التي  ال�سفراوية  للع�سارة  خ��زان  عن  عبارة  هي  وامل��رارة 
ه�سم  يتم  حيث  ع�سر،  االثني  عرب  ومت��ر  الكبد  ينتجها 
توازن  ا�سطرابات يف  اأحيانا حتدث  الد�سمة. ولكن  املواد 
االأملح باملادة ال�سفراء، ما يوؤدي اإىل حتجر الكولي�سرتول 
وغريه من امل��واد لتت�سكل ح�سى امل��رارة التي متنع مرور 
االإف��رازات البولية وهو ما يت�سبب يف مغ�س موؤمل. ومن 
اإىل  ال�����س��ف��راوي��ة  ال��ق��ن��اة  احل�����س��ى يف  يت�سبب  اأن  امل��م��ك��ن 

االإ�سابة ب�سرطان املرارة يف بع�س االأحيان.

كيف نتخل�س من ح�سى املرارة بدون تدخل جراحي

رغم اأن ح�سى املرارة �سغرية جدا، اإال اأنها موؤملة، وبقاوؤها 
ي��ن�����س��ح االأطباء  ل���ه ع���واق���ب وخ��ي��م��ة، وه��ن��ا  يف اجل�����س��م 
من  خوفا  املر�سى  بع�س  يرف�سه  م��ا  وه��و  با�ستئ�سالها 
ال��ت��دخ��ل اجل����راح����ي. ف��ك��ي��ف ن��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا؟ وم����ا هي 

االأطعمة التي تقلل من ت�سكل احل�سى؟
اآالم حادة يف اأعلى البطن ت�سبه وخز االإبر وفقدان لل�سهية 
وع�سر يف اله�سم وغثيان وتقيوؤ، هي اأعرا�س رمبا يكون 
�سببها وجود التهاب حاد يف البنكريا�س. فغدة البنكريا�س 
االأن�سولني،  واإن��ت��اج  اله�سم  عملية  يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب 
الربوتينات  تق�سم  اأن��زمي��ات  ن  ت��ك��وِّ دوره���ا يف  ع��ن  ف�سل 
البنكريا�س  التهاب  اأ���س��ب��اب  وال��ده��ون.  وال��ك��رب��وه��ي��درات 
اإىل  ي��وؤدي  امل���رارة  خمتلفة، لكن وج��ود احل�سى يف كي�س 
املمر  ب��اإغ��لق  احل�سى  تقوم  فحني  ال��غ��دة.  ه��ذه  التهاب 
ال�سيق يف البنكريا�س تتوقف ع�سائر اله�سم عن اجلريان 
ب�سكل �سحيح ما يت�سبب بالتهاب هذه الغدة وتبداأ به�سم 

ذاتها. وهنا ين�سح الكثري من االأطباء با�ستئ�سال املرارة.
املرارة، فيتوجب عليهم  ا�ستئ�سال  يرف�س بع�س املر�سى 
ال��ه��رم��ون��ات وح��ق��ن االأن�����س��ول��ني. لكن بقاء  ت��ن��اول بع�س 
احل�سى يف املرارة من املمكن اأن يوؤدي اإىل عواقب وخيمة، 

وهنا يلجاأ االأطباء اإىل اإزالة احل�سى بتفتيتها.

العالج بالأمواج ال�ضوتية 
تفتيت  يف  االأمل����ان  االأط��ب��اء  ي�ستخدمها  طريقة  واأح����دث 
عال،  ب�سغط  �سوتية  موجات  با�ستخدام  تكون  احل�سى، 
الباطنية  االأم��را���س  اأخ�سائي  االأط��ب��اء  ه��وؤالء  وم��ن بني 
عربية   DW لقناة  حديثه  ففي  ن��ام.  �سيو  فو  الطبيب 
عرب برنامج �سحتك بني يديك، يرى اأن تفتيت احل�سى 
باملوجات ال�سوتية هو بديل اأف�سل من التدخل اجلراحي، 
فهو يحفظ البنكريا�س وخليا النغرهان�س فيه. بينما يف 
العملية اجلراحية ُيزال كل �سيء على حدا اعتبار فو �سيو 

نام.

ت�ضكل احل�ضوات الكبرية التي حتتوي على ن�ضبة عالية من الكول�ضرتول 
الدالة  املرارة. وهنالك بع�ض الأعرا�ض  80 باملائة من ح�ضوات  نحو 
على املر�ض مثل ظهور اآلم يف اأعلى البطن. ولكن ما هي اأف�ضل طريقة 

للعالج؟
ح�ضوات املرارة من امل�ضاكل الطبية ال�ضائعة. وهنالك بع�ض الأعرا�ض 
التي تدل عليها، مثل ظهور اآلم يف اأعلى البطن اأو وعكة �ضحية خفيفة 

�ضة اأو الوجبات مرتفعة الدهون. بعد تناول الأغذية املحمَّ
املخت�ض  الطبيب  اإىل  بالذهاب  ٌين�ضح  الأع��را���ض  ه��ذه  ظهور  وبعد 
لإجراء معاينة �ضاملة. اإذ تت�ضابه هذه الأعرا�ض مع اأعرا�ض اأمرا�ض 
ولذا  املعدة.  التهاب  اأو  ع�ضري  الثني  اأو  املعدة  قرحة  مثل  اأخ��رى، 
ا�ضتئ�ضال  عملية  اإج��راء  قبل  املعدة  لفح�ض  املر�ضى  معظم  ُيخ�ضع 

املرارة، كما ذكر الربوفي�ضور مارك يان�ضن امل�ضوؤول يف ق�ضم اجلراحة 
اإمييل  هيليو�ض  م�ضت�ضفى  يف  واملناظري  الأح�ضاء  وجراحة  العامة 

فون بريينغ يف برلني.
واأ�ضاف الربوفي�ضور يان�ضن ل�DW قائال: املوجات فوق 

ال�ضوتية هي الو�ضيلة الأجنع للك�ضف عن وجود 
ح�ضوات يف املرارة. 

تناول ثمرة رمان 
يوميًا يقوي املناعة

اأو�������س������ت جم����ل����ة ف���روي���ن���دي���ن 
ب��ت��ن��اول ث���م���رة رمان  االأمل���ان���ي���ة 
ي���وم���ي���اً، ح��ي��ث اإن����ه ي��ع��م��ل على 
ت��ق��وي��ة ج��ه��از امل��ن��اع��ة ك��م��ا اأنه 

�سديق للقلب. 
املعنية  امل����ج����ل����ة  واأو������س�����ح�����ت 
الرمان  اأن  واجل��م��ال  بال�سحة 
التي  االأك�سدة،  مب�سادات  غني 
امل����ن����اع����ة على  ت�������س���اع���د ج����ه����از 
والبكترييا  اجلراثيم  مواجهة 

ب�سورة اأف�سل. 
االأك�������س���دة  م���������س����ادات  اأن  ك���م���ا 
االلتهابات،  مكافحة  يف  ت�ساعد 

حيث اأظهرت الدرا�سات اأن املواد 
الرمان  يف  امل����وج����ودة  ال��ف��ع��ال��ة 
العمليات  ت��ث��ب��ي��ط  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
التهاب  االلتهابية لدى مر�سى 
تخفيف  وب���ال���ت���ايل  امل���ف���ا����س���ل، 

املتاعب اإىل حد كبري.
يعمل  ذل�����ك،  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
م�ستوى  خ��ف�����س  ع��ل��ى  ال���رم���ان 
الكولي�سرتول وتنظيف االأوعية 
الدم  �سغط  وخف�س  ال��دم��وي��ة 
امل���رت���ف���ع، مم���ا ي��ح��د م���ن خطر 
القلبية  ب�����االأزم�����ات  االإ����س���اب���ة 

وال�سكتات الدماغية. 

ح�سوات املرارة .. اأعرا�سها وطرق عالجها
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�ش�ؤون حملية

متتاز بخ�ضائ�ض ا�ضتثنائية ميكن اأن توفر بدياًل لزيت النخيل
باحثون من جامعة نيويورك اأبوظبي يكت�سفون نوعًا فريدًا من الطحالب اخل�سراء الإماراتية 
 اخل�ضائ�ض املتنوعة لطحالب الكلوروديوم ميكن اأن ت�ضاعد على احلد 

من تدمري الغابات املطرية الناجم عن ا�ضتخال�ض زيت النخيل

حر�ضا من �ضرطة اأبوظبي على  التميز

ال�سريفي يحث العاملني مبركز القيادة والتحكم على الرتقاء بجودة اخلدمات

تعزيزًا لل�ضعادة املوؤ�ض�ضية يف الدولة

كلية العلوم بجامعة الإمارات تعقد لقاء مع وفد من "الربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية" لبحث �سبل التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلن باحثون من جامعة نيويورك اأبوظبي، بالتعاون 
م��ع جم��م��وع��ات اأخ����رى م��ن ال��ب��اح��ث��ني، ع��ن تو�سلهم 
للطحالب  ال��ف��ري��دة  اجلينية  ال�سفات  اأن  الكت�ساف 
 ، املتحدة  العربية  االإم���ارات  بدولة  املحلية  اخل�سراء 
املناخ  يف  احلياة  قيد  على  البقاء  ق��درة  متنحها  والتي 
االأثر  بعيدة  اإمكانات هامة  لها  يكون  ال�سحراوي، قد 
 ميكن ا�ستخدامها يف تطبيقات التكنولوجيا احليوية.
قال كورو�س  االكت�ساف،  تعليقه على هذا  ويف معر�س 
االأحياء يف  علم  امل�سارك يف  االأ�ستاذ  اأ�ستياين،  �ساحلي 
الطحالب  ه��ذه  "تنتمي  اأب��وظ��ب��ي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
اإىل فئة الكلوريديوم، وهو نوع قمنا بعزله م��راراً من 

مواقع خمتلفة يف االإمارات العربية املتحدة.
خ�سائ�س  الطحالب  هذه  اأظهرت  اأ�ستياين:  واأ�ساف 
متنوعة متكّنها من التكّيف مع املناخ املحيط بها، وذلك 
العذبة وكذلك  املياه  النمو يف  من خلل قدرتها على 
ت��ق��در ب�سعف  ال��ت��ي  العالية  امل��ل��وح��ة  ذات درج���ة  امل��ي��اه 
على  ق��ادرة  كونها  اإىل  باالإ�سافة  البحر،  مياه  ملوحة 
وعن  النباتات  مثل  الذاتية  التغذية  طريق  عن  النمو 
اأو  الفطريات  الع�سوية مثل  التكافل والتغذية  طريق 

اخلليا احليوانية اأي�ساً.
وتقدم الدرا�سة نظرة معّمقة على التغريات التي مرت 
بها هذه الطحالب لكي تنجح يف التكيف والنمو يف هذه 
املنطقة، وتخل�س الدرا�سة اإىل اأن اخل�سائ�س املتنوعة 
مثاليا  م��ر���س��ح��اً  ال��ك��ل��ورودي��وم  م��ن  جت��ع��ل  للطحالب 

للتنمية البيئية.
يف  االأب��ح��اث  ع��امل  نيل�سون،  ديفيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 

جامعة نيويورك اأبوظبي، والكاتب الرئي�سي للدرا�سة، 
"متتلك  العلمية:  الي���ف  اإي  جم��ل��ة  يف  ن�����س��رت  وال��ت��ي 
الطحالب الكثري من ال�سفات الفريدة، وتربز من بني 
هذه اخل�سائ�س قدرتها على ا�ستهلك جمموعة وا�سعة 
املعززة،  ال�سكريات  ذل��ك  يف  مبا  الكربون،  م�سادر  من 
لتتمكن من حتّمل اجلفاف ومراكمة وتخزين كميات 
حلم�س  العايل  الرتكيز  ويعزز  البامليتات.  من  كبرية 

النخيل )باملتيك( من قدرة اإنتاج زيت الكلوروديوم ذو 
البنية الع�سوية امل�سابهة لزيت النخيل.

اأ�ستياين: نظراً لكونه من الزيوت  وبهذا ال�سدد، قال 
العاملي  اإن��ت��اج��ه��ا  ي��ب��ل��غ  وال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 
ارتبط  ال�سنة، فقد  60 مليون طن م��رتي يف  ح��وايل 
ا�ستخل�س زيت النخيل �سابقاً باإزالة وتدمري الغابات 
املطرية يف جميع اأنحاء اآ�سيا، االأمر الذي اأثار خماوف 
االأوروبية  االأ�سواق  العديد من  بيئية كبرية مع حظر 

ا�ستخدام زيت النخيل يف منتجاتها.
الطحالب ميكن  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  نعتقد  واأ���س��اف: 
زيت  ل��زراع��ة  بيئياً  اآم��ن��اً  بديًل  تطويره  بعد  يوفر  اأن 
وبيئية  جت��اري��ة  لفوائد  التو�سل  ميكن  كما  النخيل، 
ال��درا���س��ات وا�سعة  امل��زي��د م��ن  ه��ام��ة كنتيجة الإج����راء 

النطاق حول هذا املو�سوع.
وجت���در االإ����س���ارة اإىل اأن���ه ق��د مت اإج�����راء م��ق��ارن��ة بني 
االأخرى،  اخل�سراء  الطحالب  و�سلالت  الكلوروديوم 
االأمر الذي ك�سف عن الطبيعة اال�ستثنائية للبيولوجيا 
اخل�سراء  الطحالب  ت�ستخدمها  التي  واملرنة  القوية 
من اأجل النجاح يف التكّيف والعي�س يف البيئة القا�سية 
لل�سواحل ال�سحراوية يف االإمارات العربية املتحدة، وهو 
 االأمر الهام واجلدير باإجراء املزيد من الدرا�سات عنه.

•• اأبوظبي - الفجر

دعا �سعادة اللواء مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة 
والتحكم   ال���ق���ي���ادة  م��رك��ز  يف  ال��ع��ام��ل��ني   ، اأب���وظ���ب���ي 
اإىل احلر�س   ، اأبوظبي  �سرطة  العمليات  يف  ب���اإدارة  
بجودة   واالرت��ق��اء  امل�ستمر  والتطوير  التح�سني  على 
اأق�سر  وامل��ه��ام يف  م��ع احل���االت  والتعامل  اخل��دم��ات، 
وقت ممكن �سمن جهود �سرطة اأبوظبي يف االرتقاء 
ب��خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز  االأم�����ن ون�����س��ر ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف  

املجتمع. .   
واآخر  االأنظمة،  على  اطلعه  خلل  ال�سريفي  واك��د 
ب��امل��رك��ز ال�ستقبال  ال��ت��ط��ورات وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 
العن�سر  اأهمية  على   ، اجلمهور  وب��لغ��ات   مكاملات 
والتفاين،  العمل  يف  والتميز  املهام  اأداء  يف  الب�سري 
التوا�سل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م   ال��ع��ام��ل��ني  ج��ه��ود  مثمناً 
البلغات  مقدمي   م��ع   ومتميزة  ح�سارية  ب�سورة 

من اجلمهور و�سرعة اال�ستجابة لها . 

نظام  خ���لل  م���ن  املركز يعمل  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   
متطورة  بيانات  وقاعدة  عالية،  تقنية  ذو  اإلكرتوين 
البلغات  اأن��واع  جميع  ال�ساعة ال�ستقبال  م��دار  على 
الطارئة عرب الهاتف  " 999". والتعامل معها وفق 

اآليات عمل دقيقة و متطورة.
على  املكاملات  ا�ستقبال  العمليات، وفور  اإدارة  وتقوم 
هاتف الطوارئ؛ بتوجيه الدوريات للجهات ال�سرطية 
املعنية  ملواقع البلغات ، وحتر�س على  التن�سيق مع 
بدقة  مهامها   تنفيذ   يف   املعنية  ال�سرطية  اجلهات 
اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  مدير  راف��ق    . عالية  وحرفية 
خلل الزيارة ،العميد علي خلفان الظاهري ، مدير 
�ساهني  ���س��امل  وال��ع��م��ي��د  امل��رك��زي��ة،  العمليات  ق��ط��اع 
ال���ق���ي���ادة،و العميد  ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ق��ط��اع ����س���وؤون 
ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س اإب��راه��ي��م ال��ه��ن��ائ��ي، م��دي��ر مركز 
اال�سرتاتيجية والتطوير املوؤ�س�سي، والعميد مهند�س 
نا�سر اليبهوين الظاهري مدير اإدارة تقنية املعلومات 

 واالت�ساالت بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي. 

•• العني - الفجر

ال�����س��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة يف كلية  عقد ف��ري��ق 
ال��ع��ل��وم ب��ج��ام��ع��ة االإم������ارات ل��ق��اء م��ع وفد 
واالإيجابية"  لل�سعادة  الوطني  "الربنامج 
الكلية  م��ب��ن��ى  يف  ال������وزراء،  ملجل�س  ال��ت��اب��ع 
باحلرم اجلامعي، بح�سور االأ�ستاذ الدكتور 
اأحمد مراد – عميد كلية العلوم، والدكتور 
اأحمد الزعابي-الرئي�س التنفيذي لل�سعادة 
مرمي  وال��دك��ت��ورة  باجلامعة،  واالإي��ج��اب��ي��ة 
كتيت – خبري يف الربنامج الوطني لل�سعادة 
اأع�ساء فريق جلنة  واالإيجابية، وعدد من 

ال�سعادة واالإيجابية من اجلانبني. 
التعاون  �سبل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ل��ق��اء  وي��ه��دف 
لتعزيز  العلمي  البحث  جمال  يف  امل�سرتك 
ال�����س��ع��ادة واالإي���ج���اب���ي���ة، وت���ب���ادل اخل���ربات 
الوطني  والربنامج  االإم���ارات  جامعة  بني 
لل�سعادة واالإيجابية ، كما عر�ست املبادرات 
 42 بلغت  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  قدمتها  ال��ت��ي 
اإىل   34 جهة م�ساركة  تهدف  مبادرة من 
اإ�سعاد  و  ال��ع��م��ل  بيئة  يف  ال�����س��ع��ادة  حتقيق 
جلعل  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  املوظفني 
اأ����س���ع���د بيئات  اإح������دى  ج��ام��ع��ة االإم��������ارات 

ال��ع��م��ل يف دول����ة االإم������ارات وذل����ك متا�سيا 
الر�سيدة  للقيادة  ال�سامية  التوجيهات  مع 
يف ت��ب��ن��ي ق��ي��م ال�������س���ع���ادة واالإي���ج���اب���ي���ة يف 
ملخرجات  وتنفيذا  احل��ي��اة،  مناحي  جميع 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل�����س��ع��ادة يف 

الدولة.
واأو���س��ح االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد – 
عميد كلية العلوم "اأن ال�سعادة هدف ت�سعى 
الكلية اإىل حتقيقه من خلل العديد من 

امل���ب���ادرات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث ن��ظ��م��ت الكلية 
ومبادرة  فعالية   35 املن�سرم  العام  خلل 
لتعزيز بيئة العمل ال�سعيدة، كما اأن الكلية 
ل�سعادة  خ��ا���س  "برنامج  اإط���لق  ���س��دد  يف 

املبادرات  هذه  اأثر  قيا�س  و�سيتم  الطلبة"، 
يف دي�سمرب القادم، وذلك تفعيل ال�ستكمال 
الوطني  العملية للميثاق  تنفيذ اخلطوات 
ل��ل�����س��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة وال����ذي ي��ه��دف اإىل 

على   ، واالإيجابية  ال�سعادة  مفهوم  تر�سيخ 
اأف�سل وجه من خلل ن�سر ثقافة ال�سعادة 
ال�سعادة  م���وؤ����س���رات  واع���ت���م���اد  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 

واالإيجابية يف عمل اللجنة.

تاأهيل 25 �سابطًا ب�سرطة اأبوظبي 
يف جمال حتديد هوية ال�سحايا  
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، بتخريج دورة التعرف على هوية  اأبوظبي  اإدارة التدريب ب�سرطة  احتفلت 
وح�سر  القطاعات.  خمتلف  م��ن  �سابطاً   25 مب�ساركة  ال��ك��وارث،  �سحايا 
احلفل الذي اأقيم مبعهد قرية م�سرح اجلرمية، يون يون -جني وزير ونائب 
والعقيد  ال��دول��ة،  ل��دى  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  �سفارة  يف  البعثة  رئي�س 
يف  و���س��ارك   . اأبوظبي  ب�سرطة  التدريب  اإدارة  مدير  نائب  الكعبي،  خلفان 
الدورة خرباء كوريون، وتناولت مو�سوعات نظرية وعملية حول التعرف على 
مراحل  حتديد  هوية  �سحايا الكوارث، وذلك �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية  
ل�سرطة اأبوظبي ،لتطوير معارف ومهارات املنت�سبني ، واالرتقاء باالأداء ،  مبا 

يعزز  جهود التح�سني  امل�ستمر  للعمل ال�سرطي واالأمني .

بعدد زيارات بلغت  513
بلدية مدينة العني ت�سجل 4276 مالحظة 

يف �سهر يوليو بقطاع البناء والإن�ساء
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زيارة   513 العني  ببلدية مدينة  وال�سلمة  وال�سحة  البيئة  اأجنز مكتب 
حكومية  مل��ب��اين  زي����ارات  ، ت�سمنت  يوليو2017  �سهر  خ��لل  تفتي�سية 
4276ملحظة  التفتي�س  ف���رق  �سجلت  و  وف��ل��ل،  وم���دار����س  جت��اري��ة  و 
للعمل يف  م��لح��ظ��ة    743 امل��لح��ظ��ات  ن�سبة  م��ن  االأع��ل��ى  الن�سيب  ك��ان 
�سجل  الذي  الثقيلة  املعدات  و  الرافعات  اأقلها جمال  كان  فيما  املرتفعات، 
43 ملحظة تفتي�سية ، وذلك من خلل فريق خمت�س من املفت�سني مع 
وال�سحة  لل�سلمة  اأبوظبي  ام��ارة  لنظام  العام  االط��ار  متطلبات  تطبيق 
لل�سلمة  اأبوظبي  مركز  من  بتخويل  و  واالإن�ساء،  البناء  قطاع  يف  املهنية 
.   وتت�سمن ملحظات التفتي�س ت�سعة جماالت  وال�سحة املهنية )اأو�ساد( 
اأ�سا�سية هي الرافعات واملعدات الثقيلة ، وال�سقاالت ، والتوثيق ، و معدات 
 ، احلريق  وح���وادث  الطارئة  احل��االت  وا�ستعدادات   ، ال�سخ�سية  احلماية 
واالإ�سعافات االأولية و الرعاية االأ�سا�سية ، والعمل يف املرتفعات ، وال�سلمة 
الكهربائية ، و جماالت اأخرى تعنى ب�سلمة االفراد و املن�ساآت . وقد قامت 
فرق التفتي�س بزيارات ميدانية طوال �سهر يوليو املا�سي حيث بلغت عدد 
الزيارات اأق�ساها بعدد 162 زيارة خلل االأ�سبوع الثالث ،واأقلها بعدد 15 
زيارة خلل االأ�سبوع االأخري للتاأكد من متطلبات ال�سلمة وال�سحة املهنية 
باإدارة تراخي�س البناء، و مت التفتي�س على امل�ساريع ح�سب الفئة حيث كان 
على  الن�سبة  باقي  توزعت  و   95% بن�سبة  الكرب  الن�سيب  الفلل  مل�ساريع 
القطاعات االأخرى . من جانب اآخر يقوم موظفو املكتب بتحديث بيانات 
للتاأكد من  ب�سكل دوري  البناء واالن�ساء  املقاولني واال�ست�ساريني يف قطاع 
جتديد الرخ�سة التجارية و حتديث ارقام التوا�سل مما ي�سهم ب�سكل كبري 
يف التعرف على امللحظات و التوا�سل االأف�سل مع كيانات قطاع البناء و 
 1124 ، و قد قام املكتب بتحديث بيانات  اأي طارئ  االن�ساء عند حدوث 
�سركة يف الن�سف االأول من العام احلايل �سجلت منها 130 �سركة بدرجة 
و  العمال  ع��دد  و  بها  تعمل  التي  امل�ساريع  لطبيعة  نظراً  اخل��ط��ورة  عالية 
معتمدة  ككيانات  تبقى  ما  �سجل  و  اخلطورة  متو�سطة  �سركة   400 عدد 
اأو يف انتظار ت�سنيفها من قبل املكتب . كما يقوم املكتب مبراجعة و اعتماد 
نظام اإدارة ال�سلمة و ال�سحة املهنية للمقاولني و واال�ست�ساريني يف قطاع 
البناء واالن�ساء، ومراجعة خطط ال�سلمة وال�سحة املهنية للم�ساريع وفقاُ 

ملتطلبات االطار العام لنظام امارة اأبوظبي لل�سلمة وال�سحة املهنية

�سرطة اأبوظبي  حتتفي بالعاملني 
�سمن اليوم العاملي للعمل الإن�ساين
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حتت  االإن�ساين  للعمل  العاملي  باليوم  احتفاليتها  ابوظبي  �سرطة  وا�سلت 
�سعار" حب اخلري وم�ساعدة الغري يف عام اخلري"،  �سمن  حر�س القيادة 

ال�سرطية   على تعزيز وتقدير  العاملني  ودورهم  االن�ساين  املتميز .
امل�سرتيات  اإدارة  م��ع  بال�سراكة  االجتماعي  ال��دع��م  م��راك��ز  اإدارة  ونظمت 
اال�سرتاتيجية  ومركز  العامة،  والعلقات  املرا�سم  واإدارة  وامل�ستودعات، 
والتطوير املوؤ�س�سي فعالية ت�سمنت توزيع هدايا على االآالف من العاملني 
تقديراً جلهود  هذه الفئة التى تقدم خدمات متميزة للمجتمع، و ا�ستملت 
الفعالية على تقدمي الن�سائح، واخلدمات التثقيفية  وحما�سرات  تعريفية  

بالقيم  النبيلة  ون�سر ثقافة العمل االإن�ساين  .



ط وممتع غذاء من�ضِّ
ممتازة  �سحة  على  احلفاظ  يف  اجلميع  يرغب 
االأمر  ل��ك��ّن  ل��ه��م.  امل��ت��اح��ة  ب��االإم��ك��ان��ات  والتمتع 
لرتاجع  معّر�سون  كّلنا  ال�سهولة!  بهذه  لي�س 
نوِل  مل  اإذا  لكن  اآخ���ر.  اىل  وق��ت  م��ن  حيوّيتنا 
االأمر االأهمية التي ي�ستحقها، واإذا مل ن�ستثمر 
التي منلكها الإعادة �سحن طاقتنا، قد  الو�سائل 
اىل  بل  كبري،  اإره���اق  اإىل  الن�ساط  تراجع  يقود 

ا�ستنزاف كّلي للطاقة اأي�ساً. 
الفخ،  ه��ذا  ال��وق��وع يف  ع��دة لتجنُّب  و�سائل  ثمة 
اأبرزها الغذاء ال�سليم. يف الواقع، ترتاجع ن�سبة 
املاأكوالت  ت��ن��اول  ع��رب  طبيعي  ب�سكل  االإره�����اق 
حاجات  تلبية  على  واحل��ر���س  يومياً  ال�سحية 
ظروف  اأف�����س��ل  يف  العمل  م��ن  ليتمّكن  اجل�سم 
ممكنة. خلل الفرتات التي تتطلب بذل جهود 
معينة، ج�سدية كانت اأو نف�سية، يكفي ا�ستهلك 
املغذيات  فائ�س  لتاأمني  املفيدة  املاأكوالت  بع�س 
التي يحتاج اإليها اجل�سم. هذا ما ُي�سّمى بالغذاء 
بنظام  االأم���ر  يتعّلق  ال  للتعب.  امل�ساد  ط  املن�سِّ
التمّتع  ميكن  �سارمة.  بحمية  اأو  معني  غذائي 
من  ج��ّو  يف  الن�ساط  ت��راج��ع  ومقاومة  بالطعام 
ال��ف��رح ع��رب ات��ب��اع خ��ط��وات ف��اع��ل��ة ت��رت��ك��ز على 
اجل��م��ع ب��ني متعة ال��ط��ب��خ وال���ت���ذّوق م��ن جهة، 
ون�سبة الطاقة التي توفرها الوجبات امل�ستهلكة 

من جهة اأخرى.

ل للحمية الغذائّية القا�ضية
فة م�سدر تعب الأن  غالباً ما تكون احلميات املنحِّ
الهو�س بفقدان ال�سعرات احلرارية يدفع الفرد 
ال�سرورية  امل��اأك��والت  بع�س  ت��ف��ادي  اإىل  املعني 
للحفاظ على الطاقة )الدهون وال�سكريات(. اإذا 
كنتم حتتاجون اإىل فقدان بع�س الكيلوغرامات 
القا�سية  احل���م���ي���ات  ���ب  جت���نُّ ع��ل��ي��ك��م  ال�����زائ�����دة، 
واللجوء اإىل اإعادة تاأهيل غذائي ال ي�ستثني اأي 

نوع من الطعام.

ل مفّر من فقدان الطاقة 
م��ن طاقتنا من  ل��ف��ق��دان ج��زء  م��ع��ّر���س��ون  كّلنا 
حني اىل اآخر. حني يح�سل ذلك، يتحّول العامل 
اإىل حميط  باالأمل يف نظرنا  ال��ذي كان مفعماً 
احلركات  ت�سبح  ب��ال��ت��ايل،  وحم��ب��ط.  ����س���وداوّي 
العادية مبثابة  االأي��ام  يف  تلقائياً  بها  نقوم  التي 
ع����بء ث��ق��ي��ل، وت��ت�����س��ّخ��م ال�����س��غ��وط ال���ت���ي كّنا 
نتعامل معها ب�سهولة، فتحتّل م�ساحة عاطفية 
ت�سبح احلياة  ب��اخ��ت�����س��ار،  ح��ي��ات��ن��ا.  م��ن  ك��ب��رية 
ا�سرتاحة  اأخذ  يف  نرغب  عندها  وكئيبة!  ثقيلة 
من روتني يومياتنا، لكّن منط حياتنا ال ي�سمح 
لنا بالراحة بقدر ما يرغب فيه ج�سمنا وفكرنا. 
ت��ل��ق��ائ��ي��اً عرب  ال��ت��ع��ب  ال��ب��داي��ة، يختفي ه���ذا  يف 
الوقت  بع�س  وتخ�سي�س  حياتنا  وت��رية  اإب��ط��اء 
الأن��ف�����س��ن��ا. يف امل��ق��اب��ل، ق��د ت��ن��ه��ار ق��وت��ن��ا يف حال 
اجل�سم  اإىل  الطاقة  ع��ودة  وانتظار  اال�ست�سلم 
من تلقاء ذاتها. لكن من فرط تراكم العوامل 
ال�سلبية، قد يوؤدي التعب وخمّلفاته العالقة اإىل 
ا�ستنزاف حقيقي للطاقة. نتيجًة لذلك، تتطّلب 
اإعادة تاأهيل الذات فرتة اأطول من العادة وتزداد 

هذه العملية حرجاً مع تراكم التعب.

كّل �ضخ�ض يتعب على طريقته!
يف  امل��رء  يدخل  اجل�سم،  يف  التعب  ي�ستقّر  ح��ني 
ليلة  تكفي  احل����االت،  بع�س  يف  م��ف��رغ��ة.  حلقة 
ال�سعور  بعد  الطاقة  ال�ستعادة  النوم  من  هانئة 
تعود  ال  احل��ال��ة،  طالت  اإذا  لكن  ج�سدي.  بتعب 
النوم  الن�ساط، في�سبح  الراحة كافية ال�ستعادة 
�سعوبة  اال�ستيقاظ  وي���زداد  وم�سطرباً،  �سعباً 
�سباحاً، ويرتاكم تعب الليل مع تعب النهار يف 
الطاقة  ع��ن  البحث  رح��ل��ة  خ��لل  ع�سبّي.  ج��و 
الكامنة  امل���وارد  اكت�ساف  نحاول  تنق�سنا،  التي 
يف اأع��م��اق��ن��ا، ل��ك��ن ال مي��ك��ن ح�����س��ول ذل���ك من 
ُتبنى  هكذا  كبري.  داخلي  ب�سغط  ال�سعور  دون 
الذي  التعب  اأي  املزمن،  التعب  ركائز  تدريجياً 
ال يخ�سع للراحة اأو النوم، بل التعب الذي يقود 

اإىل ا�سطراب الوجود ب�سكل دائم.
ي��ت��خ��ذ ف���ق���دان ال��ط��اق��ة اأ����س���ك���ااًل ع����دة بح�سب 
اأن��واع التعب. يقاوم  ال��واق��ع، تتعدد  االأف���راد. يف 
حد  اإىل  م�سكلة  بل  الع�سبي  ال�سغط  البع�س 
اإىل حافز  ال��و���س��ع  ي��ن��ج��ح��ون يف حت��وي��ل  اأن��ه��م 
التعب  اأم��ام  بال�سعف  ي�سعرون  لكنهم  اإيجابي، 
االآخ���ر يف  البع�س  ينهار  امل��ق��اب��ل،  اجل�����س��دي. يف 
وجه ال�سغوط النف�سية مع اأنهم يتغّلبون على 

التعب اجل�سدي.
لكّل نوع تعب منطه اخلا�س اأي�ساً. ي�ستيقظ 
باالإرهاق  عميق  �سعور  م��ع  �سباحاً  البع�س 
وي�����س��ت��ع��ي��دون ن�����س��اط��ه��م ت��دري��ج��ي��اً م��ع مرور 

ال�����س��اع��ات ك��م��ا ل��و ك��ان��ت ال��ن�����س��اط��ات اليومية 
اآخ��رون بحيوية  املقابل، ي�ستيقظ  حتّفزهم. يف 

ك�����ب�����رية وي�����������س�����ع�����رون ب���اأن���ه���م 

ما  �سرعان  لكن  بدايته،  من  النهار  �سيلتهمون 
قدراتهم  وُت�ستنزف  ب�سرعة  طاقتهم  ت��رتاج��ع 

قبل حتقيق هدفهم.

التعب اجل�ضدي والع�ضبي
ت��ع��ود ه���ذه االخ���ت���لف���ات يف اأن������واع ال��ت��ع��ب اإىل 
تبداأ  االإره���اق.  اأ�سباب  واإىل  �سخ�س  ك��ّل  طبيعة 
يف  فائ�س  عن  الناجم  الع�سبي  التعب  عوار�س 
التوتر النف�سي واإجهاد الذات وحتى الكاآبة، منذ 
اليوم  ملواجهة  ال��لزم��ة  الطاقة  وك��اأن  ال�سباح، 
دائماً  االأم��ر  يتعلق  لكن ال  ناق�سة من اجل�سم. 
واحل��واف��ز. يف  الرغبة  بل يف  الطاقة  بنق�س يف 
هذه احلالة، قد ت�ساهم مواجهة الواقع اليومي 
يف اإيقاظ احليوية والن�ساط تدريجياً مع مرور 
���س��اع��ات ال��ن��ه��ار. يف ال��واق��ع، ت�ساعد احل��رك��ة يف 
اإي��ق��اظ الطاقة اخل��ام��دة. على عك�س ذل��ك، قد 
يبقى التعب اجل�سدي الناجم عن تراكم اجلهود 
االأوىل،  اليوم  �ساعات  خلل  )�سامتاً(  املبذولة 
لكّن  ملحوه.  كافية  الهانئ  النوم  ليلة من  وك��اأّن 
خارجياً.  اإال  كافية  لي�ست  ه��ذه  التاأهيل  اإع���ادة 
���س��رع��ان م��ا ي��ع��ود التعب ب��ح��دة اأك���رب م��ع مرور 
ال��ط��اق��ة ُي�ستنزف  االأي����ام، كما ل��و ك��ان خم���زون 
تدريجياً. ال ي�سبه التعب الذي ي�سيب املراهقني 
الطبيعي  م��ن  اإذ  البالغني،  ي�سيب  ال��ذي  ذل��ك 
ا�ستعادة الطاقة يف عمر اخلام�سة ع�سرة ب�سكل 
االأ�سخا�س  ي�سعر  قد  ال�سبعني.  عمر  اأ�سرع من 
املكاتب  وراء  عملهم  بُحكم  يتحركون  ال  الذين 
بالتعب ب�سبب قلة الن�ساطات اجل�سدية. كذلك، 
حّل  على  يعملون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  يتعر�س 
م�ساكل العلقات االإن�سانية ال�ستنزاف طاقتهم 

ب�سبب تراكم اخللفات.
ي�����س��ار اإىل وج����ود ح��ّي��ز م��ع��ني م���ن ال��ت��ع��ب لكل 
�سخ�س منا، وهو احلّد الذي يبداأ بعده االإرهاق 
بالظهور علينا. يختلف هذا احلّيز من �سخ�س 
اإىل اآخر، حتى اأنه يتبّدل لدى ال�سخ�س نف�سه، 
العاطفي  وامل��ح��ي��ط  وال�����س��ن  ال���زم���ان  ب��ح�����س��ب 
وامل���ه���ن���ي... ب��ال��ت��ايل ي��ت��م��ث��ل ال��ت��ع��ب ب��ع��دد من 
بح�سب  خمتلف  ب�سكل  جتتمع  التي  الواجهات 

ال�سخ�س واملوقف.

التعب ل عمر له!
من  اأ�سخا�س  ل��دى  التعب  ع��وار���س  تظهر  ق��د 
بالغون،  اأط���ف���ال،  ال��ع��م��ري��ة:  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
بال�سعف يف  ال��ف��رد  ي�سعر  ل��ك��ن  ال�����س��ن...  ك��ب��ار 
ي�سهدها  التي  التقلبات  ب�سبب  اللحظات  بع�س 
اجل�سم. اإنها حالة املراهقة التي ي�سهد ال�سباب 
ونف�سية  ج�سدية  تكون  عنيفة  حت��والت  خللها 
يف اآن. بالن�سبة اإىل الن�ساء، ت�سّكل اأ�سهر احلمل 
لتجنُّب  اأي�ساً.  حرجة  فرتات  الطمث  وانقطاع 
م��واج��ه��ة ه����ذه امل�����س��ك��ل��ة، م���ن االأف�������س���ل اتخاذ 
تدابري وقائية واتباع نظام غذائي متوازن عرب 

ا�ستهلك ماأكوالت م�سادة للتعب.

اإ�ضارة يجب فهمها
التعب ر�سالة ير�سلها اجل�سم اإىل الفرد، فتكون 
طاقة  ا�ستنزاف  ع��ن  يعرّب  اإن���ذار  جر�س  مبثابة 
اجل�����س��م واإره������اق ���س��دي��د. ي��ج��ب اأال ن��ن�����س��ى اأن 
ملر�س  االأول  ال��ع��ار���س  يكون  ق��د  امل��زم��ن  التعب 
فعله  يجب  ما  اأول  بالتعب،  ن�سعر  حني  كامن. 
ه��و اأخ���ذ ا���س��رتاح��ة ث��م اال���س��ت��ف��ادة منها لطرح 
حتديد  وحم��اول��ة  النف�س  على  االأ�سئلة  بع�س 
يف  التعب؟  يتمثل  مب��اذا  الطاقة:  تراجع  �سبب 
اأي حلظات من اليوم تظهر 
اأي  ويف  ع����وار�����س����ه؟ 
يخّف  م����واق����ف 
ت���ل���ق���ائ���ي���اً؟ 
ننعم  ه����ل 
بنمط 

ومتوازناً  �سليماً  غ���ذاء  نتبع  ه��ل  �سليم؟  ح��ي��اة 
من  للتخّل�س  وع��ادات��ن��ا؟  حياتنا  من��ط  ينا�سب 
التعب، يعمد عدد كبري من االأ�سخا�س اإىل تناول 
املن�ّسطات ال�سائعة: كوب قهوة عند كّل نوبة تعب، 
للأع�ساب...  موّتر  موقف  كل  عند  �سيجارة  اأو 
الق�سري،  امل��دى  على  فاعلة  البدائل  هذه  تكون 
لكّن هذا املفعول االنتقايل يتبعه تراجع �سريع 
يف الن�ساط، ما يدفع اإىل جتديد ا�ستهلك املواد 
نف�سها. اإنها حلقة مفرغة ي�سعب اخلروج منها 
اأحياناً! قد تقود ماّدتا الكافيني والنيكوتني اإىل 
حالة اإدمان، بدرجات خمتلفة، ترتافق مع ارتفاع 
امل�ستهلكة. نتيجًة لذلك،  تدريجي يف اجلرعات 
للح�سول  املن�ّسطة  امل���ادة  اإىل  احل��اج��ة  ت��ت��زاي��د 
تفوق  الطويل،  امل��دى  على  اأ���س��رع.  على مفعول 
اأهمية منافع هذه  حدة االآث��ار اجلانبية امل�سرة 
ال�سليم  احلياة  منط  يق�سي  الفورية.  املنتجات 
ا�ستهلك  التدريجي من  وامل�ساد للتعب باحلد 

هذه املحّفزات.

الوقاية خري من العالج
ال �سرورة النتظار ظهور عوار�س التعب لل�سعي 
للحفاظ  طريقة  اأف�سل  الطاقة.  ا�ستعادة  اإىل 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ه��ي ال��وق��اي��ة م��ن ال��ت��ع��ب. ميكن 
االإمكان  ق��در  للبتعاد  يومية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 
عن حالة التعب. لفعل ذلك، ال �سرورة للثورة 
على حياتنا! من االأف�سل اتباع طرق تدريجية 
يف احلياة اليومية عرب حركات ب�سيطة تتنا�سب 
اإىل  االإ�سغاء  كيفية  تعُلّم  علينا  كل موقف.  مع 
اجل�سم  ير�سلها  التي  الر�سائل  وحتليل  اأنف�سنا، 
ال�سعور  ب���ه���دف  اأ�����س����رع،  ب�����س��ك��ل  ل��ن��ا  وال����دم����اغ 
اإل��ي��ه��ا. ميكن  ب��احل��اج��ة  ن�سعر  اإن  م��ا  ب��ال��راح��ة 
النف�س قدر  اإج��ه��اد  تنظيم احل��ي��اة ع��رب جت��ّن��ب 
واال�سرتخاء  للراحة  وقت  تخ�سي�س  االإمكان: 
وال��ت��م��ّت��ع ب��ل��ح��ظ��ات احل��ي��اة ق��ب��ل ال��و���س��ول اإىل 
اإدارة  تعّلم كيفية  اأي�ساً  االإره��اق. ميكن  مرحلة 
الوقت لعدم هدر اللحظات الثمينة، اأو املواظبة 
على ممار�سة بع�س التمارين اجل�سدية لتعزيز 
اإىل اجل�سم وم�ساعدته على  دخول االأوك�سجني 
التخل�س من ال�سموم التي تعيقه. كذلك، ميكن 
حني  اال�سرتخاء  وتعلُّم  للنوم،  وقت  تخ�سي�س 
ن�سعر بالت�سّنج، وح�سر علقاتنا مع االأ�سخا�س 
اأه��م��ي��ة مراقبة  ن��ن�����َس  ال��ذي��ن ن��رت��اح ل��ه��م. وال 

الغذاء.

اأهمّية احلركة
حمرتف  ري���ا����س���ي  اإىل  ل���ل���ت���ح���ّول  �����س����رورة  ال 
ملمار�سة ن�ساطات ج�سدية بانتظام. بالن�سبة اإىل 
ممار�سة  يف  متعة  يجدون  ال  الذين  االأ�سخا�س 
يف  اأك��رب  ب�سكل  بالتحرك  نن�سحهم  الريا�سة، 
دقيقة  ع�سرين  م��دة  امل�سي  اليومية:  حياتهم 

يومياً، عدم ا�ستعمال امل�سعد... 

البحث عن الطاقة
التحقيق،  �سهل  اأم��ر  التعب  الوقاية من  اأن  مبا 
ملاذا ال نتجّنب الوقوع يف هذه احللقة املفرغة؟ 
الأننا منيل اإىل املبالغة يف القيام باالأمور. غالباً 
ما نخلط بني التعب وال�سعف من جهة، والراحة 
م��ن��ذ اخلم�سينات،  اأخ����رى.  م��ن ج��ه��ة  وال��ك�����س��ل 
م�سبوق  غري  تطّوراً  الغربية  املجتمعات  عرفت 
فجاأًة،  ملحوظ.  ب�سكل  االأداء  ت��راج��ع  اإىل  اأدى 
اأ�سبح النا�س مييلون اإىل اعتبار اأنف�سهم اأبطااًل، 
احلدود  ن�سيان  واإىل  م�ستحيل،  �سيء  ال  وك���اأن 
املر�سومة لطاقاتهم. غري اأن احلياة تتاألف من 
والنهار،  الليل  الطبيعة:  تنّظم  ع��دة  م��راح��ل 

ال�سيف وال�ستاء، احلّر والربد...
قّوتها  لت�ستجمع  �ستاء  ك��ل  يف  الطبيعة  ت��رت��اح 
القادم.  الربيع  خ��لل  عنا�سرها  تفّتح  وت��وؤّم��ن 
منطها  اتباع  يف  �سعوبة  اأي  احليوانات  جتد  ال 
الن�ساط.  اإىل  وال���ع���ودة  ال���راح���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
الواقع  انف�سلوا عن هذا  الب�سر  وحدهم 
عّز  العمل يف  يتابعون  فهم  احليوي. 
ت��ك��ون الطبيعة يف  ال�����س��ت��اء، ح��ني 

ا�سرتاحة،  ف��رتة 
وي��������������اأخ��������������ذون 
ال���������ع���������ط���������لت 

ال�سيف  خ����لل 
يتميز  ال�����������ذي 

النهار  ب�����س��اع��ات 
التي  ال���ط���وي���ل���ة 

مت����ّك����ن االإن�������س���ان 
من العمل بفاعلية 

ق�سوى.
ل�����ل�����ح�����ف�����اظ ع���ل���ى 

يجب  ال�������ط�������اق�������ة، 
هذه  اإدراك  اأواًل 

من  ت�سحيحها.  ب��ه��دف  ال��ك��ب��رية  االخ��ت��لف��ات 
يف  ال�سائد  ال��ت��ي��ار  عك�س  ال�سري  طبعاً  ال�سعب 
بطريقة  العطلت  جتزئة  ميكن  لكن  املجتمع، 
ال�سنة.  يف  ع��دة  م���رات  ا���س��رتاح��ة  اأخ���ذ  تخّولنا 
من  �ساعة  رب��ع  تخ�سي�س  ميكن  النهار،  خ��لل 
الن�ساط  ال�ستعادة  بالتعب  ن�سعر  حني  ال��راح��ة 
اأكرب.  بفاعلية  املتبقية  العمل  �ساعات  واإك��م��ال 
تبادل  ح��ال��ة  ه��و  ال��ت��ع��ب  اأن  ف��ك��رة  ��ل  ت��ق��بُّ علينا 

طبيعية واأن الراحة حاجة ق�سوى.

الطاقة يف الغذاء
يجب اأن يحّثنا التعب على اأخذ فرتة ا�سرتاحة 
كما يحّثنا اجلوع على االأكل. ثمة علقة وثيقة 
غذاء  اأي  يخّلف  والغذاء.  والن�ساط  التعب  بني 
ثقيل وغني بعنا�سر م�سّرة فائ�ساً من خمّلفات 
التخل�س  يف  �سعوبة  اجل�سم  يجد  التي  الطعام 
اإىل  االأن�����س��ج��ة  يف  ال�سموم  ت��راك��م  ي���وؤدي  منها. 
اإح����داث خ��ل��ل يف اجل�����س��م. يف امل��ق��اب��ل، ي��ق��ود اأي 
غذاء يفتقر اإىل املغذيات االأ�سا�سية )فيتامينات، 
معادن، عنا�سر غذائية اأ�سا�سية، اأحما�س دهنية 
االإ�سابة  اإىل  اأم��ي��ن��ي��ة...(  اأح��م��ا���س  اأ���س��ا���س��ي��ة، 
بنق�س غذائي. ال يحتوي اجل�سم على العنا�سر 
التي يحتاج اإليها للتعامل كما يجب مع مليارات 
ردود الفعل البيوكيماوية التي تتيح لنا ال�سمود 

يف احلياة.

من  م��ت��زاي��دة  كميات  اجل�سم  ي�ستهلك  اأخ����رياً، 
املغذيات االأ�سا�سية يف الفرتات التي ن�سطّر فيها 
اإىل القيام بتمارين ج�سدية اأو مواجهة �سغوط 
باالعتبار،  ناأخذ هذه احلاجات  اإذا مل  ج�سدية. 
ُي�ستنزف املخزون والطاقة من ج�سمنا. يدفعنا 
كميات  ا���س��ت��ه��لك  اإىل  م��ث��ًل  النف�سي  ال��ت��وّت��ر 
النوع  من  والفيتامينات  املغنيزيوم  من  كبرية 
 C والفيتامني  اإىل احلديد  B، يف حني نحتاج 

لتحّمل اجلهد اجل�سدي.

فاعلية النباتات
ف�سًل عن الغذاء، يتيح بع�س النباتات الطبية 
بتجربة  نن�سح  طبيعياً.  الن�ساط  على  احلفاظ 
االأ�����س����ريوال، ن���وع م���ن ال���ك���رز ال�����س��غ��ري، الغنّي 

بالفيتامني C الذي ميت�سه اجل�سم ب�سهولة.

ت�سغيل احلوا�س 
املغذيات.  من  ح�سراً  ال�سليم  ال��غ��ذاء  يتاألف  ال 
احل���وا����س. حني  بت�سغيل  اأي�����س��اً  االأم����ر  ي��ت��ع��ّل��ق 
وال�سم،  النظر،  احل�سّية  احل��واف��ز  تطال  ن��اأك��ل، 
املتعة  ت�سّكل  �سواء.  ح��ّد  على  واللم�س  وال���ذوق، 
ون�ساط.  ت���وازن  ال��ط��ع��ام م�سدر  ي��وّف��ره��ا  ال��ت��ي 
عن  التخّلي  �سكل  ب���اأّي  ال�سليم  االأك���ل  يعني  ال 
متعة الطعام، بل على العك�س! هو يعني تنويع 
وتعزيز  بالر�سى  �سعوراً  تعطينا  التي  النكهات 
وقتاً  وجبة  ك��ّل  اعتبار  خ��لل  م��ن  ال�سعور  ه��ذا 

مهماً خم�س�ساً للذات.

)مطبخ الطاقة(
املغذيات  ه����ذه  اجل�����س��م  ام��ت�����س��ا���س  ل�����س��م��ان 
اّتخاذ  من  ب��ّد  ال  الطاقة،  ال�ستعادة  ال�سرورية 
اإذ يكون بع�سها ه�ّساً.  بع�س التدابري الوقائية، 
امل�سبعة  ال��ده��ن��ي��ة غ��ري  االأح��م��ا���س  ت��ت��ح��ّم��ل  ال 
احلرارة مثًل. لذا من االأف�سل طبخها مع قليل 
زيت  اختيار  الدهنية، واحلر�س على  امل��واد  من 
ي��ق��اوم احل���رارة، واإ���س��اف��ة زي��ت ينء يف اللحظة 
االأخ������رية الإ����س���ف���اء ن��ك��ه��ة ل���ذي���ذة ع��ل��ى الطبق 

دهنية  اأحما�س  توفري  وبالتايل  ر،  املح�سَّ
�سليمة للج�سم.

الفيتامينات  تتلف  نف�سها،  بالطريقة 
تنتقل  ال��ط��ع��ام.  اأث��ن��اء حت�سري  اأح��ي��ان��اً 
املاء،  يف  ل��ل��ذوب��ان  القابلة  الفيتامينات 
الطعام.  م��رق  اإىل   ،C الفيتامني  مثل 
لتجّنب هذا الهدر، نن�سح بطبخ اخل�سار 

على البخار اأو حت�سري ح�ساء مرّكز 
ال���س��ت��ه��لك م����رق ال���ط���ع���ام. جتد 

ال�سوء  مقاومة  يف  �سعوبة  اأخ���رى  فيتامينات 
الفاكهة  بحفظ  نن�سح  ع��م��وم��اً،  احل�����رارة.  اأو 
ال�سوء  عن  بعيداً  وق��ت ممكن،  الأق��ّل  واخل�سار 
املنتجات  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�سار  احل���رارة.  وم�سادر 
ُتطبخ.  ح��ني  اأك���ر  الفيتامينات  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
مرتفعة  ح��رارة  على  طبخها  جتّنب  يجب  لكن 
ن��ار قوية،  )ال��ق��ل��ي على  امل��غ��ذي��ات  تف�سد  ك��ي ال 
ت�سخني الفرن على حرارة مرتفعة...(. يف حال 
املقادير  ترك  ل  ُيف�سّ ذلك،  فعل  اإىل  اال�سطرار 
اأو نهاية  على نار قوية لفرتة وجيزة، يف بداية 
التح�سري. لكن من االأف�سل طبخ الطعام على 
نار هادئة للحفاظ على حمتواه الغذائي. كذلك، 
نن�سح بتنويع التوابل واالأع�ساب العطرية التي 
ميكن  ه��ك��ذا،  ومن�ّسطة.  حم��ّف��زة  مب��زاي��ا  تتمتع 
حت�سري اأطباق �سهية تبّث الن�ساط واحليوية يف 
نفو�س جميع اأفراد العائلة، من دون التخلي عن 

متعة الطهي وتذوق الطعام. 

مغذيات تفيد اجل�ضم وتقي من التعب

يف م��ا ي��ل��ي اأب����رز امل��غ��ذي��ات ال��ت��ي ت��ف��ي��د اجل�سم 
التعب واحلفاظ  للوقاية من  النف�سية  واحلالة 

على الطاقة.

الكربوهيدرات
الغلوكوز  اإىل  جميعها  اجل�����س��م  خ��لي��ا  حت��ت��اج 
الغلوكوز من  ينق�س  �سليم. حني  ب�سكل  لتعمل 
ال�سعور  ب��ه ع��رب  االأخ���ري  اجل�����س��م، يطالب ه��ذا 
كافية  كمية  على  يح�سل  مل  اإذا  لكن  ب��اجل��وع. 
تزويد  اإذاً  امل��ه��ّم  م��ن  ف��ي��ه.  التعب  ي�ستقّر  م��ن��ه، 
اجل�����س��م ب��ال��غ��ل��وك��وز ب�����س��ك��ل دائ�����م. ل�����ذا، يجب 
ت�سل  ال��ت��ي  امل��رّك��ب��ة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ا�ستهلك 
اله�سم. وجندها  الدم خلل عملية  اإىل  ببطء 
يف احل���ب���وب، وال��ب��ط��اط��ا، وال���ق���رن���ي���ات... يجب 
ب�سيطة،  كربوهيدرات  اإىل  اجل�سم  يجّزئها  اأن 
ي��ت��م��ّك��ن من  اأن  ق��ب��ل  اإىل غ��ل��وك��وز ����س���اٍف،  ث���م 
ا�ستعمالها. ت�ساهم هذه العملية يف تاأخري دفق 
الغلوكوز يف الدم. حتتوي الفاكهة على �سكريات 
املقابل،  يف  للج�سم.  كبرية  طاقة  توفر  �سريعة 
)�سكر  ج���داً  ال�سريعة  ال�سكريات  جتنب  يجب 
اأبي�س، �سكاكر، قوالب حلوى م�سّنعة، �سودا...( 
�سريعة وفورية لكن  الطاقة بوترية  التي توفر 

يليها تراجع يف احليوية.

الأوميغا
االأوم��ي��غ��ا ه��و اال���س��م ال���ذي ُي��ط��لَ��ق ع��ل��ى بع�س 
امل�سبعة  االأ���س��ا���س��ي��ة غ��ري  ال��ده��ن��ي��ة  االأح��م��ا���س 
الع�سري.  ال��غ��ذائ��ي  النظام  اإليها  يفتقر  ال��ت��ي 
 3 باالأوميغا  مدّعمة  منتجات  ا�ستهلك  ب��دل 
حتتوي  ماأكوالت  تناول  ل  ُيف�سّ  ،6 االأوميغا  اأو 
الزيوت  حت��دي��داً  العنا�سر،  ه��ذه  على  طبيعياً 

النباتية واالأ�سماك.

الدهون
يتاألف جزء من حواجز اخلليا يف اجل�سم من 
الدهون، حتديداً دهون اخلليا الع�سبية. تتيح 
ه���ذه ال��ده��ون حل��واج��ز اخل��لي��ا احل��ف��اظ على 
نعومتها وقابليتها على االخرتاق. تت�سّلب هذه 
احلواجز حني تفتقر اإىل الدهون وبالتايل متّر 
املعلومات بوترية اأبطاأ بني اخلليا. على املدى 
ال�����ط�����وي�����ل، 
ت���ت���اأث���ر 

الطاقة  ث����م  وال���ف���ك���ري���ة،  ال��ع�����س��ب��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
الدهون،  ا�ستهلك  اإىل  اإذاً  نحتاج  اجل�سدية. 
لي�س ع�سوائياً، بل عرب تناول اأنواع معينة منها. 
ترتّكب الدهون املوجودة يف الزيوت النباتية من 
ن�سبة كبرية من االأحما�س الدهنية املفيدة التي 
ت�ستعملها اخلليا. يف املقابل، ت�سبح االأحما�س 
الدهنية امل�ستقة من املنتجات احليوانية م�سّرة 
تتكّد�س  الأن��ه��ا  ا�ستهلكها  االإف���راط يف  ح��ال  يف 
على ال�سرايني )حلم مدهن، زبدة...(. ن�ستثني 
من هذه االأن��واع ثمار البحر )�سمك، ق�سريات، 
�سدف...( التي حتتوي على اأحما�س دهنية ذات 

نوعية جيدة.

الربوتينات
اإنها مكّونات الع�سلت االأ�سا�سية. للحفاظ على 
اإىل  نحتاج  جت��ّدده��ا،  و�سمان  الع�سلية  الكتلة 
املوؤلفة  الربوتينات  من  يومية  ن�سبة  ا�ستهلك 
اجل�سم  ي�ستعملها  اأمينية  اأحما�س  �سل�سة  من 
ال��ذي يحتاج  املكان  الربوتينات يف  اإنتاج  الإع��ادة 
االأمينية،  االأحما�س  من  نوعاً   22 ثمة  اإليها. 
منها ثمانية اأ�سا�سية الأن اجل�سم ال يجيد تركيب 
الربوتينات  يف  وجندها  دونها  من  الربوتينات 
م�ستقات  ب��ي�����س،  ���س��م��ك،  حل����م،  احل���ي���وان���ي���ة: 
النباتية  الربوتينات  تكون  ما  غالباً  احلليب... 
املوجودة يف احلبوب، القرنيات، الفطر، وبع�س 
اخل�سار، غري كاملة. لذا يجب ا�ستهلك اأنواع 
الثمانية  االأن��واع  املاأكوالت جلمع  عدة من هذه 
م���ن االأح���م���ا����س االأم��ي��ن��ي��ة االأ���س��ا���س��ي��ة: عد�س 
ن�سبة  ت��ن��وي��ع  مي��ك��ن  وح���ّم�������س...  ك�سك�س  ورز، 

الربوتينات امل�ستهلكة لتفادي تعب الع�سلت.

الفيتامينات
ت��دخ��ل ه���ذه ال��ع��ن��ا���س��ر امل���وج���ودة يف ال��ط��ع��ام يف 
واحليوية.  الن�ساط  على  احلفاظ  عملية  �سلب 

لكّن بع�سها ُيعترب اأكر اأهمية من غريه.
بامتياز،  الطاقة  فيتامني  اإنه   :C الفيتامني   -
فهو ي�ساهم يف اإنتاج الطاقة يف اخلليا، ويحمي 
ال�سارة  العنا�سر  اع��ت��داءات  م��ن  االأخ���رية  ه��ذه 
جهاز  يحّفز  كذلك،  �سيخوختها.  عن  امل�سوؤولة 
ال�����س��ع��ور بالتعب،  ي�����س��ع��ف ع��ن��د  ال����ذي  امل��ن��اع��ة 
وي���ع���زز ام��ت�����س��ا���س اجل�����س��م م���غ���ذي���ات اأخ�����رى، 
املدّخنني  على  والكال�سيوم.  احل��دي��د  حت��دي��داً 
ي�ستهلكونها  التي   C الفيتامني  ن�سبة  مراقبة 
 25 مفعول  تبطل  واح��دة  �سيجارة  الأن  يومياً، 
كيوي،  ال��ن��ب��ات��ات:  يف  وجن���ده  م��ن��ه،  ميلليغراماً 

فراولة، برتقال، ملفوف، بقدون�س...
يف  ي�ساهم  فهو  بامتياز،  الطاقة  فيتامني  اإن���ه 
اإنتاج الطاقة يف اخلليا، ويحمي هذه االأخرية 
عن  امل�سوؤولة  ال�سارة  العنا�سر  اع��ت��داءات  م��ن 
الذي  املناعة  جهاز  يحّفز  كذلك،  �سيخوختها. 
امت�سا�س  ويعزز  بالتعب،  ال�سعور  عند  ي�سعف 
اأخ�������رى، حت����دي����داً احلديد  م���غ���ذي���ات  اجل�����س��م 
وال��ك��ال�����س��ي��وم. ع��ل��ى امل���دّخ���ن���ني م��راق��ب��ة ن�سبة 
الأن  ي��وم��ي��اً،  ي�ستهلكونها  ال��ت��ي   C الفيتامني 
ميلليغراماً   25 مفعول  تبطل  واح��دة  �سيجارة 
م���ن���ه، وجن�����ده يف ال���ن���ب���ات���ات: ك���ي���وي، ف���راول���ة، 

برتقال، ملفوف، بقدون�س... 
ال�سعور  ت���راج���ع  يف  ي�����س��اه��م   :E ال��ف��ي��ت��ام��ني   -
مع  ُجمع  ما  اإذا  جيداً  مفعواًل  ويعطي  بالتعب 
فيتاميَني C و A حلماية اجل�سم من العنا�سر 
اآثار التلوث التي ت�سّبب التعب يف  ال�سارة ومن 
الزيوت  يف   E الفيتامني  جند  احل���االت.  بع�س 
النباتية، احلبوب الكاملة، وبع�س اأنواع الفاكهة 

واخل�سار.
B: ي�����س��ّه��ل حت���ّول  ن����وع  - ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م���ن 
الربوتينات والدهون والكربوهيدرات اإىل طاقة. 
وهو �سروري للحفاظ على الن�ساط، ويوؤثر على 
م��ن خلل  وال��دم��اغ��ي  الع�سبي  االأي�����س  عملية 
كذلك،  الذهني.  التعب  ومكافحة  امل��زاج  تعديل 
ي�ساهم الفيتامينان B2 وB3 يف اإنتاج الطاقة. 
الفيتامني  النق�س يف  اآخر، ُيرتَجم  على �سعيد 
ال�سروري  م��ن  ل���ذا  ب��ال��ت��ع��ب،  ب��ال�����س��ع��ور   B5
ا���س��ت��ه��لك ن�����س��ب��ة ي��وم��ي��ة م��ن��ه ل��ل��ح��ف��اظ على 
اأي�ساً،  مهّم  فهو   ،B9 الفيتامني  اأما  احليوية. 
نق�ساً  تعاين  التي  امل���راأة  اإىل  بالن�سبة  �سيما  ال 
الدم  فقر  مينع  كونه  االأح��ي��ان،  غالبية  يف  فيه 
وال�سعور بالتعب عرب حت�سني قدرة اجل�سم على 
الفيتامني  ي�ساعد  اأخ���رياً،  احل��دي��د.  امت�سا�س 
اأو  النف�سي  التوتر  ف���رتات  تخّطي  يف   B12
اأ�سا�سي  ب�سكل  الفيتامينات  هذه  جند  االإجهاد. 
وبع�س  ال��ك��ام��ل��ة،  احل��ب��وب  ال��ل��ح��م،  ال�سمك،  يف 

اأنواع اخل�سار. 

مـــنــ�عـــات
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تلك  الطاقة  تعني  �ضواء.  حّد  على  ال�ضن  وكبار  وال�ضباب  الأطفال  اإىل  بالن�ضبة  مطلب  اأهم  الطاقة  على  احلفاظ  ي�ضّكل 
لنا  واإيجاد احللول، وتنفيذها بفاعلية. كذلك، تتيح  امل�ضاكل،  التحّرك وت�ضاعدنا يف مواجهة  اإىل  التي تدفعنا  احليوية 
الطاقة ال�ضتمتاع باحلياة، وتقدير ملّذاتها، واإقامة عالقات متناغمة مع حميطنا، والعتناء باأنف�ضنا، وم�ضاعدة الآخرين، 

والتخطيط للم�ضاريع، وتنمية طموحاتنا. 

يجعلنا نعي�ض يف حميط �ضوداوّي وحمبط

اعتني بنف�سك وتخل�ص من التعب لت�ستمتع بحياتك

- ترتاجع ن�سبة الإرهاق ب�سكل طبيعي عرب تناول املاأكولت ال�سحية يوميًا

- عليكم جتنُّب احلميات القا�سية واللجوء اإىل اإعادة تاأهيل غذائي

- ر�سالة ير�سلها اجل�سم اإىل الفرد، مبثابة جر�ص اإنذار يعربرّ عن ا�ستنزاف طاقته
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العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  اعلن بالن�شر

املرجع : 2017/134
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ح�سني حممد علي �سليمان ، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ با�سل كاظم ابراهيم 
املرخ�سة  املنزيل(  االثاث  لتجارة  )باروك  بن�سبة )100%( يف رخ�سة  - عراقي اجلن�سية 
برقم )732565( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية ال�سارقة - كما مت تغيري ال�سكل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  اعلن بالن�شر

املرجع : 1439
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ من�سور احمد عبداهلل - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / جنم املدينة لتجارة 
االطارت - رخ�سة جتارية رقم )751933( وذلك اىل ال�سيد/ امني اهلل كل حيدر - باك�ستاين 
موؤ�س�سة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديلت   - اجلن�سية  

فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

  اعـــــــــلن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/)مبخوت حممد عمر علي الربيكي(  بطلب اىل 
ا�سمه من  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

)مبخوت( اىل)عبداهلل(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعلن .
رو�شة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات  

حممد �شامل املن�شوري  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

املطلوب اعلنه : �سركة جولد ايه ايي - م د م �س 
املعني من قبل  اأحمد  اي��وب عبداهلل  بهذا يعلن اخلبري احل�سابي / 
حماكم دبي يف الق�سية رقم 2017/1786 جتاري جزئي ،  املقامة من 
املدعي/ طارق حممود علي احمد  �سد املدعى عليه / �سركة جولد ايه 
ايي م . د. م . �س -  باأن املدعي عليها مدعوه  لتقدمي دفاعها وح�سور 
 2017/8/24 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  لعقده  امل��ح��دد  اخل��ربة  اجتماع 
�سباحا يف مكتب اخلبري  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  وذل��ك يف متام 
الكائن يف  الق�سي�س ال�سناعية 3 - بناية كا�سكو - الطابق الثاين - 

مكتب رقم )216( - �سارع دم�سق - هاتف 043433131

اإعلن بالن�شر 
حل�شور اجتماع خربة ح�شابية 

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اإعلن مدعي عليه بالن�شر بالتاجيل الداري  

يف الق�شية رقم 2016/2881 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليه : حممد بخيت علي بخيت الكتبي - اإماراتي اجلن�سية 

حيث ان املدعي / بنك دبي اال�سلمي 
قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة رقمها اعله ويعلمك بتاأجيل 
الدعوى اداريا  -  و يقت�سي ح�سورك  اأما هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية االوىل( 
القاعة رقم 137 الطابق االول  يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 
2017/9/13 وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة 
املحكمة  فاإن  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�سال  عدم  اأو  احل�سور  عن  تخلفك 

�ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك ،
حرره / عبا�س حمجوب  يف 2017/8/14

اإدارة الدعوى           

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/5535 
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليها : احللم العربي لل�سياحة - �س ذ م م  
جمهول حمل االقامة 

فان املنذرة تر�سل هذا االنذار العديل للمنذر اليه احل�سور ال�سخ�س املفو�س بالتوقيع 
كيوب  /�سنتميرت  �سركة  مقر  اىل  بها  اخلا�سة  وال�سيكات  االي��ج��ار  عقد  على  قانونا 
للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�سعيد - بناية العوي�س - مكتب رقم M1 لتوقيع 
العقد بح�سب ال�سروط ال�سابقة وال�سيكات اخلا�سة بالقيمة االيجارية م�سافا اليها 
الزيادة االيجارية القانونية بح�سب موؤ�سر موؤ�س�سة التنظيم العقاري يف حينه وذلك 

بتاريخ 2017/11/30.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2785  عمايل جزئي                                 
اىل املدعي عليه /1 - الندى والنور ملقاوالت البناء - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ احمد حممد معتمد حممد االكرت - قد اقام الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2017/7/26  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري 
وقبل الف�سل يف  املو�سوع باإحالة الدعوى اىل  التحقيق لكي يثبت املدعي بكافة طرق االثبات مبا 
انه حتمل م�سروفات االقامة وقيمة ما حتمله و�سرحت للمدعي  البينة وقرائن االح��وال  فيها 
ال�ساعة  م   2017/8/20 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة  للتحقيق  وح��ددت  الطرق  ب��ذات  بالنفي  عليها 
العا�سرة �سباحا مبكتب القا�سي على ان ينتهي يف ذاتت اجلل�سة وعلى اخل�سوم اح�سار �سهودهم 
لهذه اجلل�سة وابقت الف�سل يف امل�سروفات وعلى املدعي اعلن املدعي عليها باحلكم التمهيدي 
 10 ال�ساعة  2017/9/10م  جلل�سة  للتحقيق  اأج��ل  مد  املحكمة  ق��ررت  التحقيق  جل�سة  ويف  بالن�سر 
�سباحا وعلى املدعي اعلن املدعي عليها باحلكم التمهيدي وباجلل�سة املحددة بالن�سر.   وحددت 

لها املحكمة جل�سة يوم االحد  املوافق 2017/9/10  ال�ساعة العا�سرة �سباحا. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اعادة اعلن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2131   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جايانت اجيت جيدواين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سعيد  ع��ب��داهلل  : خليفة  دب��ي وميثله  ف��رع  م ب )م(  ���س  االو���س��ط(  )ال�سرق  اميك�س 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   74.235( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة  12% من تاريخ  اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق  2017/9/19  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اعادة اعلن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/728  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- حممد عبدالعزيز احمد ال�ساذيل 2-احمد ربيع ال�سيد 
االقامة  م  جمهويل حمل  م  ذ  �س   - كافيه  �سركة تريبو جريل   -3 �سالح 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بام�سعود    �سالح  امل��دع��ي/ عدنان حممد  ان  مبا 
ومو�سوعها املو�سوع : دعوى حل وت�سفية �سركة.   وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني  املوافق  2017/8/28  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ �سركة تهليل للتجارة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 556223  عن�وانها  : حمل رقم 9 ملك احمد حممد يو�سف اال�سلي - 
ديرة البطني  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة   رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 67270  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها بانحلل ال�سركة املذكور اعله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من 
اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/08/03( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/08/03(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
يف  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س 

خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.        
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة البطني - مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتعيني  امل�سفي املذكور اعله للقيام بت�سفية » �سركة تهليل للتجارة » )�س.ذ.م.م( 
وعنوانها  : حمل رقم 9 ملك احمد حممد يو�سف اال�سلي - ديرة البطني  وذلك 
 )2017/08/03( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب 
لديه  م��ن  وع��ل��ى  ب��ت��اري��خ )2017/08/03(  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�سيد  ل��دى  وامل�����س��دق 
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف   - البطني  رق��ة   -  للعمال 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ املدينة الذهبية للمجوهرات “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة   : 238928 عن�وانها : مكتب رقم 105 ملك علي حممد خلفان ال�سويدي 
– ديرة - ال�سغاية  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 45442   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحلل ال�سركة املذكور اعله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/21( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/21(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  امل�سفي املذكور اعله للقيام بت�سفية » املدينة الذهبية للمجوهرات » 
)�س.ذ.م.م(  وعنوانها  : مكتب رقم 105 ملك علي حممد خلفان ال�سويدي – ديرة 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  ال�سغاية   -
)2017/06/21( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/21(   وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت للعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1720  مدين جزئي

مبا  االقامة  حمل  جمهول  فرانك  توما�س  �سيبا�ستيان   -1/ عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ كراجنيا دوروتا جارزنيكا وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
وادبية  مادية  ا���س��رار  من  بها  حلق  ملا  التعوب�س  �سبيل  على  دره��م(   21.000(
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.10 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/9/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
)ق�شم التنفيذ)  اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1474 ل�شنة 2017    
اىل املحكوم عليهما / 1- اأبراج ال�سارقة للمقاوالت العامة 

2- حممد عبداهلل احمد حممد املل - 
حكما  بحقكم  ا���س��درت  ق��د  االب��ت��داري��ة  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ 2016/12/27 يف الق�سية رقم  3075 ل�سنة 2016 جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 
)11908841( درهم ، باال�سافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة يف 2016/6/2  

وحتى متام ال�سداد -  ل�سالح املحكوم له /بنك دبي التجاري 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعله ، لذا يتوجب 
ال��ت��ايل للن�سر.  ويف ح��ال تخلفك عن  ال��ي��وم  ت��اري��خ  ال��ق��رار خ��لل 15 يوما م��ن  عليكم تنفيذ 

احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك. 
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ      

مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية          

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
  يف الدعوى  رقم  2017/60  نزاع تعني خربة عقاري    

املتنازع �سدها / �سيدة �سميم بانو    
نحيط �سيادتكم علما بانه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالدعوى املذكورة اعله 
واملرفوعة �سدكم من �سركة ماينا تريي�س - �س ذ م م - وميثلها مديرها حممد 
بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، حممد  بن  حبيب  بن 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثلثاء املوافق 2017/9/12  يف متام ال�ساعة 
00 : 12 ظهرا- وذلك مبكتب اخلبري املنتدب  الكائن دبي - مركز الهناء - 
بجوار دوار ال�سطوة - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم : 229/228 نطلب 
احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى 
وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  فاإن اخلربة  تخلفكم عن احل�سور  بانه يف حال  علما 

لل�سلحيات املخولة لها قانونا. 
       عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 مذكرة اعلن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ البيت الراقي للخدمات الفنية - �س ذ م م - نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة   

2017/8/27  ال�ساعة : 8.30   

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم 

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة االإعلن( 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7747/2017/13
 7748/2017/13
 7746/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد اكرم غلم ر�سول 
غلم فريد حممد �سريف 

اجمل خان توا�س خان 

مبلغ املطالبة
10139 درهم +  تذكرة العودة
10186 درهم +  تذكرة العودة
10195 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 مذكرة اإعادة اعلن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/  احلبتور فالرتان�س ليموزين  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/27 ال�ساعة 8.30 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7221/2017/13 
 7223/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد ب�سري �سونيلو ناجار 

�سانوا�س مريا �ساحب 

مبلغ املطالبة
15655 درهم + تذكرة العودة 
14355  درهم + تذكرة العودة

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 مذكرة اعادة اعلن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ ال�سنافر لتنظيف املباين  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/19  ال�ساعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6470/2017/13 
 6469/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 اليا�س جاك اخلوري 

�سنتو�س �ساندرا دا�س بروبوال �ساندرا دا�س 

مبلغ املطالبة
95000 درهم + تذكرة العودة 
23938  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن جمموعة ) بالن�شر)      
                      اىل املنفذ ���س��ده��ا: امل��زدل��ف��ة مل��ق��اوالت ال��ب��ن��اء - ���س ذ م م    مب��ا ان 
ب�سداد  اللزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ املو�سحة به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
920  درهم

970 درهم

8000  درهم

11000 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 توفيق عبا�س يفتخار 

ح�سني
علي ر�سا حممد يون�س 

 2017/2819
تنفيذ عمايل

 2017/2818
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1/5521 

 ، بر�سواين  كومار  ناريندرا  وال�سيد/   ، اجلن�سية  هندي   - جنواين  هريرام  الل  ال�سيد/   : املنذرين 
هندي اجلن�سية  - العنوان : املنطقة احلرة جبل علي - منطقة اجلنزب - دبي - االإمارات العربية 

املتحدة  ت : 048133777 
املنذر اليهم : �سركة / روك بوتوم للتجارة العامة - ذ م م  - وميثلها ال�سيد/ كي�سور جانبات بهايف  
)ب�سفته املدير( - وعنوانها : مكتب رقم 801 - اأبراج بزن�س �سنرتال - مبنى B - ميديا �سيتي - دبي 

- االإمارات العربية املتحدة - ت : 044428527 
يخطر املنذرين املنذر اليهم ب�سرورة ب�سداد مبلغ 320.000 درهم )ثلثمائة وع�سرون الف درهم( 
، وذلك  م  ب��ني 2017/3/11 اىل غاية 2018/3/10  م��ا  ال��ف��رتة  ع��ن  االي��ج��اري��ة  القيمة  وال��ت��ي متثل 
خلل مهلة اق�ساه ثلثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االنذار ، واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة 
، مع حتميل  االأداء  الق�سائية وا�ست�سدار امر  اقامة الدعوى  القانونية �سده مبا فيها  االج��راءات 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1/5534   

املنذر : امري عبا�س حممود عبداهلل 
املنذر اليه : نبيل عارف ال�سيخ احمد )جمهولة حمل االقامة( 

ينبه املنذر على املنذر اليه بالتايل :  - 
وذلك  دره��م  الف  ب�سداد مبلغ )25.000 / خم�سة وع�سرون  ب�سرورة   : اوال 
�سوف ي�سطر  واال  االن��ذار  بهذا  تاريخ اعلنكم  تبداأ من  اي��ام  �سبعة  خ��لل 
املنذر التخاذ كافة االجراءات الق�سائية اللزمة ال�سرتداد حقوقه طرفكم 
مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق 

املنذر االخرى جتاه املنذر اليه. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

ا�شافه �شهرة -  اعـــــــــلن تغيري ا�شم
حمكمة  اىل  بطلب  علي(  ح�سني  عمر  )عبداهلل  املواطن  تقدم 
ابوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات با�سافة ا�سم ال�سهرة )العبديل( 
ال�سادر   11565/7/4-12930( رقم  اجلن�سية  ادارة  لكتاب  وفقا 
بتاريخ 2017/8/20 ا�ستنادا لقيد �سقيقه رقم )14815/101(  فمن 
املذكور خلل 15 يوما من  الق�سم  به اىل  يتقدم  لديه اعرتا�س 

تاريخ ن�سر االعلن .
عواطف ال�شريف - كاتب عدل   

حممد �شامل املن�شوري  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/8052 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- االلوان ال�سبعة لل�سقف املعلقة  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/28  يف الدعوى املذكورة اعله 
مبلغا  للمعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �سيد  عبدالعزيز  ها�سم  ل�سالح/حممد 
وتذكرة  دره��م(  وت�سعون  و�ستة  وثمامنائة  الف  ع�سر  )ثمانية  درهما   18.896 وق��دره 
عودة لوطنه على الدرجة ال�سياحية او قيمتها مامل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اآخر 
وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2662  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  بارينكو   تيلو   -1  / عليه  املدعي  اىل 
التجاري )فرع( وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن  ابوظبي  بنك 
ن�سيب   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   221214.46( وق��دره 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني   ال�سداد  12% من تاريخ املطالبة وحتى 
املوافق  2017/9/25  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1608  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- معر�س الغزال - �س ذ م م  2-اأ�سوك ديفناين راد هاكي�سان - 
كفيل ال�سخ�سي ل�سركة معر�س الغزال - �س ذ م م(  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف الهلل - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
والر�سوم  درهم(  والتكافل مببلغ وقدره )2.757.614.40  بالت�سامن  املدعي عليهما 
بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها  وامل�ساريف واتعاب املحاماة و �سمول احلكم 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/9/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1340  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الهام علي يعقوب  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف الهلل - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم(   1.040.200.26( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/2   ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اعادة اعلن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1386  جتاري كلي               

االق��ام��ة مبا  م  جمهول حم��ل  م  ذ   - 1-�سركة مطبعة غدير   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  ان املدعي/ بلوم بنك فرن�سا وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه -  قد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )812.688 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اال�ستحقاق  
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/13   ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1040   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- هناه او�ستني راليج  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/رامي حممد ب�سام حنبلي وميثله: عبدالكرمي 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املخدوم   جعفر  مكي 
املنفذ به وقدره )170874( درهم اىل  املبلغ  اعله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/377    تظلم جتارى               

2-�سوندار  م  م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  للعمال  كنرتولز  فراتيك  ان   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
ماتان عن نف�سه وب�سفته �سريك واملدير املخول بالتوقيع عن �سركة ان فراتيك كنرتولز للعمال 
مبا  االقامة  حمل  جمهويل    - امل�سرفية  للت�سهيلت  �سامن  وكفيل  م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية 
اأن التظلم /بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني -   قد اقام عليك 
التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة  رقم  2017/334 
ي��وم االربعاء    امل��ح��ام��اة.    وح��ددت لها جل�سه  حجز حتفظي جت��اري والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/9/6 املوافق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة ايام على االأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1147 جتاري كلي                              

ابو�سقرة  2-توفيق حممد توفيق  اىل املدعي عليهم /1 - مطعم ومقهي جراند 
-  جمهويل  ال�سيد عثمان  احمد  رب��اط 4-ط��ارق  توفيق  توفيق حممد  3-نان�سي 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك م�سر - فرع دبي - قد اقام الدعوى املذكورة 
  2017/8/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��له 
يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم 
الدور باجلدول وتكون مهمته  املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب 
وفقا ملنطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  

 .Ch2.E.21 املوافق 2017/9/11 ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2584 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة اللوؤلوؤة العربية لل�سياحة - �س ذ م م   جمهول حمل 
يف   2017/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ باب للمنتجعات - �س ذ م م بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي اىل املدعية مبلغ 394412.5 درهم )ثلثمائة واربعة وت�سعون الفا واربعمائة 
واثني ع�سر درهما وخم�سون فل�سا( والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ 
ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1668  جتاري كلي              
اىل املدعي عليه / 1- �سيد حممد علي �سيد حممد حنيف  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ من�سور م�سعود بارزاين وميثله : �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  بقيمة ال�سيك دون 
ر�سيد مببلغ وقدره )50.000.000 درهم( والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام واحلكم بالتعوي�س للمدعي عن عدم �سرف ال�سيك يف موعده مببلغ 
وقدره 500.000 درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
Ch2.E.22 لذا  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/9/18   يوم االثنني  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1915  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  االق��ام��ة مبا  زيغام عبا�س  جمهول حمل  امل��دخ��ل/ 1-  اىل اخل�سم 
�سركة بروز العربية للخدمات ال�سناعية املحدودة  وميثله : را�سد عبداهلل علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  هوي�سل النعيمي -  قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   74.597.58( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة  وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/9/28   يوم اخلمي�س  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/421  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- عبيد اهلل �سامل حممد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سركة ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط للتمويل املحدود   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية االيجار بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )1.665.935.83 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/9/6   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2717  تنفيذ عمايل 
ال�سفن  �سيانة  خل��دم��ات  اك�سبريت�س  يخت  ك��واري��ا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
والقوارب - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ماريا 
باباجيانوبولو   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )9533(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   897 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة. 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1661   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ  ���س   - لل�سحب  االإم����ارات  ���س��ده/1- م�سنع  املنفذ  اىل 
�سيتي �سبليز ليمتد  التنفيذ/ديرتويت  ان طالب  حمل االقامة مبا 
وميثله : احمد علي حممد من�سور الزيودي - قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���له وال���زام���ك  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )220631(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اعادة اعلن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1460  جتاري كلي               

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- ع��ل��ى ف��ري��د ب��ه��ج��ت جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  باخراج  املدعي/ هيثم العاين   قد 
بني  ال�سركة  ا�ستمرار  مع  البغدادي(  البيت  )مطعم  �سركة  من  عليه  املدعي 
املهنية  الرخ�سة  من  واخراجه  لل�سركة  كمدير  خدمته  وانهاء  ال�سركاء  باقي 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
املوافق  2017/10/5  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اعادة اعلن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1370  جتاري كلي               
�سعيد  ع��ب��داهلل  �سامل   / مالكها   - لل�سحن  القافلة  موؤ�س�سة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
: منى  التجاري وميثله  دبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  العامري  جمهول حمل 
احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها  ب�سداد مبلغ وقدره )573.885.63 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/13  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اعادة اعلن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1484  جتاري كلي               

م �س 2-ماني�س جويل موكي�س كومار  د  م   - واي��د  �سيلبي وورل��د  املدعي عليه / 1-  اىل 
م�سرف  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل   - ليمتد  تيكنولوجيز  كابل  3-�سيلبي 
عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ع    م  �س   - الهلل 
البالغ  به  املدعي  املبلغ  املدعي  للم�سرف  يدفوا  ب��ان  بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل 
امر احلجز  وب�سحة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  درهم(   23153834.31(
التحفظي رقم 51/2017 حجز حتفظي دبي ال�سادر بتاريخ 2017/1/30 و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل وبل كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/9/13  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اعادة اعلن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1427  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- مايكرو ماك�س للتجارة - �س ذ م م 2-م�سطفى �سبري �سبري 
علي )الكفيل ال�سخ�سي مايكرو ماك�س للتجارة - �س ذ م م( جمهويل حمل االقامة 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها  مب��ا ان امل��دع��ي/ م�سرف ال��ه��لل - ���س م ع ق��د 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1.392.919.34 
بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/2  ال�ساعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اعادة اعلن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1446  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ام ا بي للتجارة العامة - �س ذ م م  2- ماري ت�سو توري�س 
�سوردان  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهلل - �س م ع   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثاين 
وامل�ساريف  والر�سوم  والتكافل مببلغ وقدره )558.328.84 درهم(  بالت�سامن 
واتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/10/5 املوافق   اخلمي�س  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
مذكرة اإعادة اعلن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/65  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خمزن كر�سنا ملالكها/موكي�س رام�سندا خريا 2- موكي�س 
رام�سند خريا - عن نف�سه وب�سفته مالك خمزن كري�سنا و�سامن للت�سهيلت 
 - الوطني  ابوظبي  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  امل�سرفية 
ال�سويدي وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك  وميثله قانونا/نا�سر احمد خليفة 
احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/20 تظلم جتاري     

م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2017/9/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اعلن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/374  ا�شكالت جتارية
املدين   - ����س.ذ.م.م  اجلاهزة  اخلر�سانة  ل�سناعة  �سده:كوالتي  امل�ست�سكل  اىل 

اال�سلي جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�سكل:حممد احمد رزوق - ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي للمديونية

وميثله:�سعيد جمعه �سعيد ال�سويدي
نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق:2017/8/27 ال�ساعة:08:30 
عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���له  اال���س��ك��ال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �سي�سدر  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�سورها 

اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/425  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-بنج�س للعقارات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ ا�سماعيل عبد اهلل بري�س وميثله : حممد احمد �سعيد ال�سعدي قد اأقام عليك 
العقاريتني  ا�ستمارتي بيع الوحدتني  الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة ونفاذ 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  بدبي   )1 ريزيدن�س  )روي���ال  مب�سروع    )G07.127( رقما 
ال�ساعة 09.30 �س  املوافق 2017/8/27    يوم االحد  لها جل�سة  واالتعاب.وحددت 
بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/263  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حمد �سهيل حممد را�سد ال�سام�سي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /زد اي ان للعقارات - ملالكها/ بدر �سالح مدين ان�ساري ق�سمي وميثله:ح�سن 
علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم 
والفائدة 12% من  دره��م(  وق��دره )1.410.000  ب�سداد مبلغ  مت�سامنني ومت�ساممني 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
�سم ملف النزاع رقم:2015/131 نزاع تعيني خربة عقاري اىل ملف الدعوى. وحددت 
  Ch 1.B.8 : لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1051  جتاري  جزئي 

ل�سركة  بالتوقيع  املخول  املدير  وب�سفته  نف�سه  عن   - االأ�سعد  فرحان  فرا�س  عليه/1-  املدعي  اىل 
امل�سرفية  للت�سهيلت  و�سامن  ككفيل  ����س.ذ.م.م  ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  البي�ساء  ال�ساحنة 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل��ه:ن��وال زاي���د �ساملني ظبيك 
احلو�سني نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/2 يف الدعوى املذكورة اعله 
املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  الوطني  اأبوظبي  ل�سالح/بنك 
)اأبوظبي الوطني( مبلغ:485.276.44 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  بالت�سامن  عليهما  املدعي  والزمت  يف:2017/2/23  الق�سائية 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2416  جتاري جزئي

امل��دع��ي /حمد  ب��ن �سليمان جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-غ�����س��ان  اىل 
اأقام عليك  القا�سمي  قد  االأحبابي وميثله:خالد حممد عبدالرحمن  �سعيد حممد كتاب 
التاأ�سي�س  عقد  وتعديل  احل�س�س  بيع  عقد  ون��ف��اذ  ب�سحة  احلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
امل��وؤرخ:2014/8/24 واملحرر بني املدعني واملدعي عليهما االول والثاين وتنفيذ العقد عينا 
ونقل ملكية ال�سركة املدعي عليها الثالثة للمدعي عليهما االول والثاين قانونا والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/9/20 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    Ch 1.C.13  :
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل )علما باأنه 

مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىلحمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

غرفة عجمان تعزز خدماتها الذكية 
بتحديث خدمة " خريطة اأعمال عجمان "

 9.8 % منو املعامالت اجلمركية يف مركز الدارة براأ�ص اخليمة 

اأدنوك تكرم جمموعة من موظفيها على ا�ستجابتهم ال�سريعة والفعالة

"كهرباء ومياه دبي" و"بنك امل�سرق" يتفقان على 
ت�سديد الفواتري بنظام الأق�ساط على 6 ا�سهر

•• عجمان ـ الفجر 

اط��ل��ع ���س��ع��ادة ���س��امل ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع���ام غرفة 
اخلا�سة  التحديثات   على  عجمان  و�سناعة  جتارة 
ب��خ��دم��ة خ��ري��ط��ة اع���م���ال ع��ج��م��ان، ب��ح��ي��ث تعترب 
الذكية  اخلدمات  ل�سل�سلة  نوعية   اإ�سافة  اخلدمة 
واالل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا غ��رف��ة ع��ج��م��ان اإىل 
تهدف اخلدمة  االإم���ارة، حيث  االأعمال يف  جمتمع 
اإىل توفري الوقت واجلهد باإيجاد قاعدة بيانات ذات 
م�سداقية وجودة عالية تزيد من فر�س ال�سراكات 

والتعاون بني التجار وامل�ستثمرين.
اخلدمة  اأهمية  على  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  واك��د 
خلل  م��ن  وامل�ستثمرين  التجار  اإىل  ت�سيفه  وم��ا 
بحث  وام��ك��ان��ي��ة  امل�سابهة  االن�سطة  على  االط���لع 
وامل�سانع   ال�سركات  وال�سراكة بني خمتلف  التعاون 
االمر الذي �سي�سب يف تنمية وزيادة الناجت املحلي 
�ست�سهدها  ال��ت��ي  التحديثات  ان  م��وؤك��دا  ل���لإم���ارة، 
اخل���دم���ة ���س��ت��زي��د م���ن اه��م��ي��ت��ه��ا ل���رج���ال االعمال 
اأن غرفة عجمان حري�سة على  وامل�ستثمرين.واأكد 

ا�ستحداث خدمات ذكية ت�ساف اإىل �سل�سلة خدماتها 
واجلودة  بال�سرعة  تت�سم  اآم��ن��ة  عمل  بيئة  لتوفر 
اإم���ارة عجمان  االع��م��ال يف  وتلبي تطلعات جمتمع 
وتتواكب مع توجيهات القيادة الر�سيدة يف االبداع 
واالبتكار.من جانبها اأو�سحت ليلى ال�سعدي رئي�س 
اأن  ق�سم ال�سيانة والدعم الفني يف غرفة عجمان، 
خدمة خريطة اأعمال عجمان  توفر اإمكانية البحث 
عن االأن�سطة التجارية املوجودة يف االإمارة، ومعرفة 
اأ�سماء املن�ساآت املزاولة لهذه االأن�سطة واإحداثياتها 

و�سهولة التوا�سل معها.
كما اأو�سحت ان خريطة اعمال عجمان توفر حلوال 
ذكية و�سريعة ملجتمع االعمال واملقبلني على البدء 
مب�ساريع جديدة واالكادمييني مبا ي�ساعد يف اثراء 
باالإمارة  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  جم��ال  يف  ال��درا���س��ات 

وكذلك زائري اإمارة عجمان.
اعمال  خريطة  خ��دم��ة  اأن  ال�سعدي  واأ����س���ارت  ه��ذا 
واال�سافات  التغيريات  من  ع��ددا  �ست�سهد  عجمان 
لتعزيز   2017 �سبتمرب  �سهر  بنهاية  التطويرية 

وزيادة ا�ستفادة جمتمع االعمال يف االإمارة.

مطار راأ�ض اخليمة الدويل ي�ضرع عمليات الركاب 

حركة الطريان % زيادة   18
 و6 % عدد الركاب و30 % يف ال�سحن

••راأ�س اخليمة – الفجر

بعد عام حافل بالنجاحات واالإزدهار يف 2016، يبدو 
اأن عام 2017 اأي�ساً واعد بالن�سبة ملطار راأ�س اخليمة 
الدويل. وذلك من خلل النمو امل�ستمر الذي �سهدته 
جميع ال�سجلت املتعلقة بالركاب وحركات الطريان 
جميع  النمو  ن�سبة  جت���اوزت  حيث  الب�سائع  و�سحن 

االأعوام ال�سابقة منذ تفعيل مطار راأ�س اخليمة. 
وكانت الرحلت اجلوية امل�ستاأجرة تعمل طوال ف�سل 
ال�سيف هذه ال�سنة وهي املرة االأوىل التي ي�سهد فيها 
م��ط��ار راأ����س اخليمة رح���لت جم��دول��ة خ��لل ف�سل 
ال�سيف مما يثبت اأن االإمارة اأ�سبحت  وجهة �سياحية 
رحلة  اأول  اإ�سافة  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سنة.  م��دار  على 
براغ.  اأوروب��ا من خلل مطار  اإىل  مبا�سرة جمدولة 
 %6 االآن  حتى  ال��رك��اب  حجم  ارت��ف��ع  ل��ذل��ك  ونتيجة 

خلل عام 2016.
كبرياً  من���واً  ال���دويل  اخليمة  راأ����س  م��ط��ار  �سهد  كما 
جديدة  �سحن  عمليات  ب��دء  مع  ال�سحن  �سعيد  على 
حيث ازدادت حركة ال�سحن بن�سبة %30.2 وحركة 
الطريان بن�سبة %17.6 على اأ�سا�س �سنوي مقارنة 

مع الفرتة ال�سابقة .
الرئي�س  قا�سي،  حممد  ق��ال  املو�سوع،  على  وتعليقاً 
التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة: لقد بداأنا عام 2017 
بقوة غري م�سبوقة حيث وا�سلنا تركيزنا على تعزيز 
مكانة اإمارة راأ�س اخليمة باإعتبارها الوجهة ال�سياحية 
االأ�سرع منواً اإقليمياً وكذلك مركز ال�سحن املتخ�س�س 
ف�سل  اإ�ستهداف  ال��ع��ام  ه��ذا  اأردن���ا  ولكن  املنطقة.  يف 
ال�سيف تاأكيداً على جناحا ومنونا. وعلى الرغم من 
جناح الرحلت املجدولة  خلل ف�سل ال�سيف والتي 
من  ااّلن  اإنتهينا  ال�سابقة.  ال�سنوات  �سجلت  ك�سرت 

عدة  باإ�سافة  قمنا  حيث  ال�ستوية  الرحلت  جدولة 
وجهات جديدة مثل رومانيا، بدءاً من دي�سمرب. 

اإن�����س��غ��ال��ن��ا يف االأداء  واأ����س���اف ق��ا���س��ي: ب��ال��رغ��م م��ن 
التجاري الذي كان اأقوى يف تاريخنا، لكننا ا�ستطعنا 
حمطة  واإن�ساء  التحتية  البنية  يف  ن�ستثمر  اأن  اأي�ساً 
تو�سيع  من  االنتهاء  على  نعمل  كما  جديدة،  مغادرة 

منطقة ال�سحن لدينا بحلول نهاية العام اجلاري.  
االبتكار  اأي�������س���اً  ال����ع����ام  ه�����ذا  اأب�������رز جن����اح����ات  وم�����ن 
التكنولوجي، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً رئي�سياً يف 
تعزيز جتربة العملء يف املطارات ال�سغرية مثل مطار 
راأ�س اخليمة الدويل. وااّلن اأ�سبح مطار راأ�س اخليمة 
ال��ب��لد ي��ق��دم خ��دم��ة ت�سجيل  اأول م��ط��ار يف  ال���دويل 
الت�سجيل.  لكاونرت  و�سولهم  قبل  للركاب  الو�سول 
وتقدم هذه اخلدمة للركاب وهم يف �سفوف االنتظار 
الركاب  واإع��ط��اء  برمتها،  العملية  ت�سريع  اأج��ل  م��ن 
املزيد من الوقت. كما ميكن طرح هذه التكنولوجيا 
من  امل�سافرين  يتمكن  حيث  اخليمة  راأ���س  فنادق  يف 
ت�سجيل بيناتهم يف اأوقات فراغهم وقبل الو�سول اإىل 

املطار مما يوفر عليهم االإنتظار قبل ال�سفر.
راأ�س  م��ط��ار  اأن  اأق���ول  اأن  اأ�ستطيع  ق��ا���س��ي:  واأخ��ت��ت��م 
اخليمة الدويل قد حقق اأكر مما يتوقعه اأي �سخ�س 
يف م��ث��ل ه���ذه ال��ف��رتة ال��ق�����س��رية م��ن ال��زم��ن ب�سبب 
الدعم الكبري وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم اإمارة راأ�س 
�سامل  ال�سيخ  املهند�س  �سعادة  بف�سل  واأي�ساً  اخليمة. 
بن �سلطان القا�سمي، رئي�س جمل�س اإدارة مطار راأ�س 
اخليمة، حيث كان له الدور االأكرب يف توجيه وتطوير 
اال�سرتاتيجية وتنفيذها على مدى ال�سنوات العديدة 
املا�سية. وبف�سل هذه اجلهود، اإن مطار راأ�س اخليمة 

الدويل �سي�سهد املزيد من النمو يف ال�سنوات املقبلة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر  

مركز  يف  اجلمركية  املعاملت  ع��دد  ارتفع 
ال�����دارة بن�سبة  امل��ت��ع��ام��ل��ني مب��ن��ف��ذ  ���س��ع��ادة 
الثاين  الربع  %9.8 خلل  بلغت   مئوية 
معاملة   7875 ب���واق���ع  ال���ع���ام  ه����ذا  م���ن 
مقارنة ب�7170 معاملة خلل الربع االأول 
العام ذاته، مما يعك�س �سرعة تخلي�س  من 
ا�ستحداث  نتيجة  امل�ستثمرين  م��ع��ام��لت 
من  ع��دد  يف  اجل��م��رك��ي  التخلي�س  مكاتب 
مراكز الدائرة وما يعك�سه ذلك من موؤ�سر  
يوفرها  ال��ت��ي  امل�����س��اف��ة  القيمة  ح���ول  ه���ام 
املعاملت  تخلي�س  ودق��ة  �سرعة  يف  امل��رك��ز 

اجلمركية، اإ�سافة اإىل احل�سول على خدمة 
مميزة اأكر من املتوقع، لينعك�س ذلك على 

ر�سا املتعاملني و�سعادتهم
عام  مدير  امل��ح��رزي  حممد  الدكتور  واأك���د 
اأن مكاتب  ب��راأ���س اخليمة  دائ���رة اجل��م��ارك 
خمتلف  يف  املنت�سرة  اجلمركي  التخلي�س 
وب�سكل فعال يف  �ساهمت  املراكز اجلمركية 
اجلمركية  املعاملت  اجن��از  وت��رية  ت�سريع 
ال��ن��وع��ي��ة يف  اخلدمات  ودق��ت��ه��ا مم���ا ع���زز 
امل��ت��اح��ة يف خم��ت��ل��ف امل���راك���ز وم��ن��ه��ا مركز 
�سعادة املتعاملني بجمرك الدارة ف�سل عن 
احلديثة  اجلمركية  واالأج��ه��زة  التقنيات  
وو���س��ائ��ل ال���راح���ة ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت جذب 

مما  اجل���دد  املتعاملني  م��ن  اأك���رب  �سريحة 
املخل�سة  املعاملت  زيادة عدد  انعك�س على 

وبالتايل زيادة االإيرادات.
قدماً  ما�سية  الدائرة  اأن  املحرزي  واأ�ساف 
يف تعميم مكاتب التخلي�س اجلمركي على 
اإ�سافة  بالدائرة  املنافذ اجلمركية  خمتلف 
ال�سعادة  م��راك��ز  وت��ط��وي��ر  ا���س��ت��ح��داث  اإىل 
اجلمركية  امل���راك���ز  بع�س  يف  للمتعاملني 
اأن���ح���اء االإم�������ارة، ���س��ع��ي��اً منها  امل��ت��وزع��ة يف 
ومتميزة  متطورة  نوعية  خدمات  لتقدمي 
حكومة  ت��وج��ه��ات  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  ملتعامليها، 
ال�سعادة يف طريقة  االإم��ارة بتعميم مفهوم 

تقدمي اخلدمة لعملئها.

•• اأبوظبي-وام: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ���س��رك��ة  ك��رم��ت 
�سركة  م��وظ��ف��ي  م���ن  خ��م�����س��ة  “اأدنوك” 
ال�سريعة  ا�ستجابتهم  على  للتوزيع  اأدن��وك 
اأعلى معايري  بتطبيق  والتزامهم  والفعالة 
يف  �ساهم  مم��ا  والبيئة  وال�سلمة  ال�سحة 
ال��ع��م��لء واملرافق  ���س��لم��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
بالوقود  للتزود  اأدن��وك  اإح��دى حمطات  يف 

باإمارة اأبوظبي.
اأحمد  ب��ن  ال��دك��ت��ور �سلطان  واأ���س��اد م��ع��ايل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  دول����ة،  وزي���ر  اجل���اب���ر، 

ب�سرعة  ���س��رك��ات��ه��ا،  وجم���م���وع���ة  الأدن�������وك 
ا�ستجابة املوظفني يف التعامل مع احلادث 
قائًل: متا�سياً مع توجيهات القيادة، فاإننا 
وامل�ستمر  ال���دائ���م  االل���ت���زام  يف  م�����س��ت��م��رون 
وال�سلمة  ال�سحة  معايري  اأع��ل��ى  بتوفري 
اأم����ن و�سلمة  وال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
املن�ساآت والعمليات واملجتمع يف كافة مواقع 
ال��ع��م��ل. وجت�����س��ي��داً ل��ه��ذا االل��ت��زام ونتيجة 
وامل�ستمر،  املتخ�س�س  والتاأهيل  للتدريب 
فقد متكنت جمموعة من موظفي حمطة 
خدمة اأدنوك من اال�ستجابة بنجاح وفعالية 
وب�سكل �ساهم يف حماية املجتمع واالأ�سول.

واأ�ساف: تعامل موظفينا مبهنية وحرفية 
ال���ط���ارئ���ة يج�سد  ال����ظ����روف  وك����ف����اءة م���ع 
التزام اأدنوك الرا�سخ نحو %100 �سحة 

و�سلمة وبيئة، 
ويوؤكد اأن جميع كوادرنا على اأمت اال�ستعداد 
معايري  اأعلى  على  املحافظة  يف  للم�ساهمة 
التقدير  ع��ن  وكتعبري  وال�سلمة.  االأم���ن 
يف  ال�سريعة  وا�ستجابتهم  الفعال  لدورهم 
املوظفني  تكرمي  مت  احل���ادث،  مع  التعامل 
اأدنوك،  ل�سركة  الرئي�سي  املقر  يف  اخلم�سة 
حميد،  ����س���اه���ول  ب���وث���وب���ارام���ب���ي���ل  وه������م 
اأدروو  وجويي  ك��وجن��ايل،  و�سيافولهاكييم 

ورودلوفو جالو جر،  اإ�ستيل،  وكينني  اأجن، 
وهم  امل��ح��ط��ة  اإدارة  ف��ري��ق  بح�سور  وذل���ك 
عبدالر�سيقي كوتوبارامال، وخليفة حممد 
املزروعي،  ب��و���س��م��رة  ع��ل��ي  وف��ه��د  ال��ك��ع��ب��ي، 

و�سلطان �سامل اجلنيبي. 
الظاهري،  �سامل  ع��ب��داهلل  التكرمي  ح�سر 
و�سعيد  وال��ت��ج��ارة،  الت�سويق  دائ���رة  م��دي��ر 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���را����س���دي،  م���ب���ارك 
وحممد  للتوزيع،  اأدن���وك  ل�سركة  باالإنابة 
ال�سحة  ل�����س��وؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب  املفلحي، 
وال�سلمة والبيئة يف اأدنوك للتوزيع، وعدد 

من املوظفني. 

وك��ان��ت اأدن����وك ق��د اأط��ل��ق��ت م��ب��ادرة ميثاق 
اأدنوك نحو %100 �سحة و�سلمة وبيئة 
من اأجل حتقيق اأربعة اأهداف رئي�سية ت�سمل 
واملجتمع  ال��ك��وادر  �سلمة  ل�سمان  ال�سعي 
ثقافة  وتكري�س  والبيئة،  واالأ�سول  املحلي 
يف  املوظفني  كافة  لدى  وامل�ساءلة  التمكني 
جمال ال�سحة وال�سلمة والبيئة، وتوفري 
بيئة عمل ت�سجع على تبادل املعرفة والتعلم 
امل�ستمر يف هذا املجال، و�سمان اال�ستجابة 
الطوارئ  ح����االت  يف  وال��ف��ع��ال��ة  ال�����س��ري��ع��ة 
واإدارة االأزمات وتنفيذ اإجراءات ا�ستمرارية 

العمل وفق اأف�سل املعايري العاملية.

•• دبي -وام:

مع  �سراكة  اتفاقية  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت 
فواتريهم  �سداد  الهيئة  ملتعاملي  تتيح  امل�سرق  بنك 
على 3 اأو 6 �سهور بدون اأية فوائد اأو ر�سوم اإ�سافية 
االإئتمانية  امل�سرق  بنك  بطاقات  ا�ستخدامهم  عند 

لدفع قيمة الفواتري.
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
“تاأتي  الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
جهودنا  اإط��ار  يف  امل�سرق  بنك  مع  ال�سراكة  اتفاقية 
على  بالعمل  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  لتحقيق 
املتعاملني وتقدمي خدمات حكومية متميزة  اإ�سعاد 
اجلهات  خمتلف  مع  بالتعاون  مبتكرة  قنوات  عرب 
يف  للم�ساهمة  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  م��ن 
العامل  االأذك��ى واالأك��ر �سعادة يف  املدينة  جعل دبي 
تكون  ب����اأن   2021 دب����ي  اأه������داف خ��ط��ة  وحت��ق��ي��ق 

حكومة دبي �سباقة ومبدعة يف تلبية حاجات الفرد 
واملجتمع«.

وت�سهم هذه اخلا�سية يف تعزيز االعتماد على قنوات 

ت��وف��ره��ا الهيئة ح��ي��ث ميكن  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ال��دف��ع 
البطاقات  با�ستخدام  الفواتري  ���س��داد  للمتعاملني 
االئتمانية ال�سادرة عن بنك امل�سرق يف اأي وقت ومن 

اأي مكان مبا ي�سهم يف توفري وقتهم وجهدهم.
خدمات  تبني  ن�سبة  اأن  اإىل  الطاير  �سعادة  واأ���س��ار 
نهاية  حتى  امل�����ائة  يف   76 بلغت  ال�����ذكية  اله����يئة 
اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  2017 وت���ه���دف  ال���ث���اين م���ن  ال���رب���ع 
خ����لل عام  امل���ائ���ة  80 يف  اإىل  ال��ن�����س��ب��ة  ه����ذه  رف����ع 
مراكز  مراجعي  اأع��داد  تقليل  اإىل  اإ�سافة   2017
ميكن  حيث  املائة  يف   80 بن�سبة  املتعاملني  اإ�سعاد 
�سهولة  بكل  معاملتهم  جميع  اإج��راء  للمتعاملني 
االإلكرتوين  املوقع  اأو  الذكي  التطبيق  عرب  واأم��ان 
للهيئة دون احلاجة اإىل زيارة مراكز الهيئة الإ�سعاد 

املتعاملني.
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر ب�����اأن اخل��ا���س��ي��ة اجل����دي����دة تتيح 
بالتق�سيط  ال��ف��وات��ري  قيمة  ت�سديد  للمتعاملني 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة ال�������س���ادرة عن 
بنك امل�����س��رق يف خ��ط��وة واح���دة ع��رب م��وق��ع الهيئة 

االإلكرتوين اأو التطبيق الذكي.

ال�سني تعتمد ا�سرتاتيجيات اقت�سادية ناجحة 
ل�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات الأجنبية

•• بكني-الفجر: 

العا�سمة  يف  الرتويجية  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة  جولة  �سلطت 
طريق  وم��ب��ادرة   2025 ال�سناعية  ال�سني  ا�سرتاتيجية  على  بكني  ال�سينية 
احلرير اجلديد، واأثرهما على القوى العاملة و�سل�سل التوريد يف جمهورية 
ال�سني ال�سعبية والعامل. جاء ذلك خلل الندوة التي ا�ست�سافتها القمة بعنوان 
وذلك بالتعاون مع �سركة �سيمن�س العاملية، والفيدرالية  “�سناعة امل�ستقبل”، 

ال�سينية للقت�سادات ال�سناعية، وغرفة التجارة االأوروبية يف ال�سني. 
وت�سكل ال�سني املحطة االأوىل �سمن جولة ترويجية تنظمها القمة يف العديد 
من عوا�سم ال�سناعة الكربى على امل�ستوى العاملي، وتاأتي بعد النجاح الكبري 
عا�سمة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ع��ق��دت  وال��ت��ي  للقمة  االفتتاحية  ال���دورة  حققته  ال���ذي 
27 و30 مار�س من العام  دولة االإم��ارات العربية املتحدة، يف الفرتة ما بني 

احلايل.
و�سهدت الندوة جتديد اتفاقية ال�سراكة اال�سرتاتيجية التي جتمع القمة مع 
ال�سينية  الفيدرالية  وتعترب  ال�سناعية.  للقت�سادات  ال�سينية  الفيدرالية 
اأكرب احتاد للجمعيات ال�سناعية يف ال�سني، وتعمل  للقت�سادات ال�سناعية”، 
على تعزيز تبني ال�سركات ال�سناعية ال�سينية ملجموعة من التوجهات الهامة 
مبا يف ذلك تطوير قطاع ال�سناعة با�ستخدام تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة، 
وتبني اآليات مبتكرة حلوكمة ال�سركات ال�سناعية يف ع�سر ال�سناعة الرقمي، 

وتطوير امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات ال�سناعية.

�سركة “املراكب” الإماراتية تعلن عن 
اإطالق قوارب ذاتية القيادة �سديقة للبيئة

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأعلنت �سركة “املراكب” االإماراتية ل�سناعة القوارب عن اإطلق قوارب ذاتية 
االآيل،  القائد  نظام  عن  امل�سوؤولة   »MAP Pro« اأجهزة  با�ستخدام  القيادة 
حيث ت�ستخدم هذه القوارب لتنظيف املياه البحرية تنفيذاً ملبادرة دولة االإمارات 
البيئية. و تتميز القوارب املعنية بتنظيف املياه والتي يبلغ طولها �سبعة اأمتار ، 
بتقنية توفر خدمات تنظيف خمتلفة. و قد مت ت�سميم القارب مع �سلة �سلكية 
متّكنه من جرف النفايات من املاء وحفظها يف ال�سلة املتواجدة يف و�سط القارب 
التي ميكن تفريغها عند االنتهاء من الرحلة. و يوفر هيكله املزدوج ثباتاً تاماً و 
ت�سمح �سمات القارب االأخرى التنظيف يف املياه ال�سحلة. ويتم التحكم يف رحلة 
الطريق  بتحديد  ي�سمح  وال��ذي   MAP Pro التنظيف عرب جهاز  ق��وارب 
و ال�سرعة و يتم التحكم بها من حمطة مراقبة على ال�ساطىء.و قد جنحت 
�سركة املراكب يف اإحراز تقدم كبري يف �سوق امللحة البحرية عند اعلنها عن 
METSTRADE 2016 يف  MAP Pro يف معر�س  اإط��لق جهاز 
على  البحرية  التكنولوجيا  اأن��واع  ال��ذي عر�س خمتلف  املا�سي،  العام  هولندا 
م�ستوى العامل.وقالت ال�سيدة نور ال�سيد، مديرة العمليات يف �سركة املراكب: 
للجميع،  ومتوفرة  اأ�سبحت حقيقة  القيادة  ذاتية  بالقوارب  التحكم  تقنية  ان 
ومع ازدياد املبادرات على اأجهزة التحكم من بعد �سواء على االأر�س، يف الهواء 
اأو يف املاء، ف�سيتم الرتكيز على تطوير التكنولوجيا البحرية يف هذا املجال يف 

دولة االمارات العربية املتحدة .
بالعديد من  القيادة  ذاتية   »USV« لقوارب  امل�سنعة  ال�سركة  قوارب  وتتميز 
االآلية،  وامللحة  ال�ساحلية  املراقبة  و  البحرية  املياه  تنظيف  منها  اخلدمات 
ويتم توريد هذه القوارب لدول جمل�س التعاون اخلليجي واأوروبا وجنوب �سرق 

اآ�سيا. 
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املال والأعمال
انطالق م�سرع التكنولوجيا املالية من فينتك هايف يف "دبي املايل العاملي"

تلقت دعوة للم�ضاركة يف املنتدى القت�ضادي الإفريقي - العربي

غرفة ال�سارقة تبحث تعزيز التعاون مع احتاد الغرف العربية

ال�سعودية تت�سدر �سوق معدات مناولة املواد املوؤمتتة خليجيا
•• الريا�س-الفجر:

 84 على  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ستحوذت 
املوؤمتتة  امل��واد  �سوق معدات مناولة  املئة من  يف 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، لتربز كوجهة 
جذابة للعمليات اللوج�ستية وعمليات التخزين 

بف�سل منو اال�ستثمار يف البنية التحتية.
ووفقا الأبحاث �سركة “ماركت�س اآند ماركت�س”، 
الطلب  زي��ادة  فاإن هذه اال�ستثمارات تعمل على 
واأنظمة  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  م��ق��دم��ي  ع��ل��ى 
ال��ن��ق��ل وم��ع��دات م��ن��اول��ة امل����واد وح��ل��ول �سل�سلة 
اأكرب  ت��ع��د  ال�����س��ع��ودي��ة  اأن  اإىل  ال��ت��وري��د، الف��ت��ة 
منتج وم�سدر للمواد الكيميائية يف دول جمل�س 
املواد  �سناعة  ف��اإن  وبالتايل  اخلليجي،  التعاون 
الكيميائية تزيد من ن�سبة الطلب على االأنظمة 
امل��وؤمت��ت��ة ال��ت��ي ت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د وحتافظ 

على �سلمة العمال يف بيئة العمل.
املواد  معاجلة  م��ع��دات  ���س��وق  ينمو  اأن  وت��وق��ع��ت 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل���وؤمت���ت���ة 
اخل��ل��ي��ج��ي، ال����ذي ُي��ق��در ح��ج��م��ه ب��� 304.52 
مليون دوالر يف عام 2017، مبعدل منو �سنوي 
مركب قدره 8.6% لي�سل اإىل 498.5 مليون 

دوالر بحلول عام 2023. 
االأك���رب م��ن هذا  ال��ق��در  اأن يرتكز  املتوقع  وم��ن 
التوجيه،  اآل��ي��ة  امل��رك��ب��ات  يف  املنطقة  يف  ال��ن��م��و 
ون����ظ����م ال���ت���خ���زي���ن واال������س�����رتج�����اع امل����وؤمت����ت����ة،  
االآيل  والناقل  الروبوتات  املوؤمتتة،  والرافعات 

واأنظمة الفرز.
اأكرب معر�س  اأكد منظمو  وعلى �سعيد مت�سل، 
ماتريالز  اللوج�ستيات  �سناعة  يف  متخ�س�س 
اهتمام  ع��ل��ى  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�سي  يف  ه��ان��دل��ن��ج 
ال�سهر  تنطلق  ال��ت��ي  املقبلة  دورت���ه  يف  امل��ع��ر���س 
امل��ق��ب��ل ب���دب���ي، ب��ق��ط��اع م���ع���دات م���ن���اول���ة امل����واد 
املوؤمتتة، حيث يتطلع عدد كبري من اللعبني 
عرو�سهم  ت���ق���دمي  اإىل  ال���رائ���دي���ن  ال���دول���ي���ني 

املوؤمتتة لل�سارين االإقليميني.
عملقة  دولية  �سركة  وه��ي  دايفوكو،  وت�سارك 
ملناولة املواد، مقرها اليابان، يف ماتريالز هاندلنج 
ال�سرق االأو�سط 2017، بهدف زيادة انت�سارها 
بالعلمة  ال��وع��ي  وتعزيز  االإقليمية  و�سهرتها 
اأندري كرا�س، مدير  يف ال�سوق االإقليمي. وقال 
احل�سابات يف ق�سم االأعمال الدولية يف دايفوكو: 
هناك �سعور قوي باأن اأمتتة التخزين واخلدمات 
اللوج�ستية اأ�سبح هدفا نهائيا الأكرب اللعبني 

الوعي  زاد  وقد  اللوج�ستية،  اخلدمات  �سوق  يف 
ملحوظ  ب�سكل  القائمة  بالتكنولوجيات  العام 
اأو  م��ق��ارن��ة مب��ا ك��ان عليه ال��و���س��ع قبل ع��ام��ني 
ث��لث��ة، ح��ي��ث ي��ع��ي ك��ث��ريون اأن���ه يف وق���ت م��ا يف 
اإىل  التوجه  عليهم  �سيكون  القريب  امل�ستقبل 

االأمتتة اإذا اأرادوا اال�ستمرار. 
جينافكو،  ���س��رك��ة  ت��ع��ت��زم  ن��ف�����س��ه،   ال���وق���ت  ويف 
اللعب الرائد يف املنطقة الذي يقدم جمموعة 
لعدد  وامل��ع��دات  امل��واد  مناولة  حلول  من  �ساملة 
تعتزم  البارزة،  العاملية  التجارية  العلمات  من 
موا�سلة امل�ساركة بقوة يف معر�س هذا العام كما 
اعتادوا دائما.وعلى حد تعبري نرياج ماهاجان، 
مدير ال�سركة: نحن نرى اأن هذا املعر�س فر�سة 
امل�ستودعات  لتخزين  حلولنا  لعر�س  عظيمة 
املنطقة،  يف  املحتملني  للعملء  امل���واد  ومناولة 
معدات  من  خمتلفة  ت�سكيلت  بعر�س  و�سنقوم 
كراون ملناولة املواد، نظام ر�س االأرفف ومعدات 
ي�ساعد  ���س��وف  امل��رن��ة.  ال�سيقة  امل��م��رات  تنظيم 
على  احل�سول  يف  العملء  املن�سة  يف  خ��رباوؤن��ا 

املعلومات املثلى بخ�سو�س حلول امل�ستودعات.
امل��واد ج��زًء ال يتجزاأ من  »متثل معدات مناولة 
للتخزين،  متنوعة  ل�سناعات  التوريد  �سل�سلة 

مراقبة ونقل املواد، من مرحلة املواد اخلام اإىل 
حاجة  تزايد  اأن  كما  امل�سنعة.  املنتجات  توزيع 
�سركات االإنتاج العاملية املتزايدة الأمتتة العمليات 
وتعزيز تدفق ال�سلع بطريقة فعالة هي املحرك 
الرئي�سي للنمو يف �سوق مناولة املواد املوؤمتتة«. 

املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  م��وزع��ني  ع��ن  وبحثا   
 ، فرن�سا  من  ج��روب  متريك�س  تقوم  لتمثيلهم، 
املوؤمتتة  التخزين  حلول  من  جمموعة  بعر�س 
وحلول البيع يف املعر�س. وقال ريت�سارد بات�سون، 
اإدارة متريك�س: نحن نبحث عن  رئي�س جمل�س 
�سركاء موزعني يف جميع اأنحاء املنطقة لتمثيل 
الدائري  ل��ل��رف  بعر�سنا  و���س��ن��ق��وم  منتجاتنا. 
اآالت البيع، اخلزانة  الراأ�سي املوؤمتت للتخزين، 
الدوارة، ونظام اأرفف نقال من طابقني. �سنقوم 
اأي�����س��ا ب���اإط���لق ن��ظ��ام رف����وف حم��م��ول جديد 
ال�سناعية  البيع  اآالت  جانب  اإىل  طابقني  م��ن 

اجلديدة يف املعر�س.
ال�سرق  هاندلنج  ماتريالز  معر�س  ويت�سمن 
منتدى  من  الثانية  الن�سخة   2017 االأو���س��ط 
وهو  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  ال��ت��وري��د  �سل�سلة 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف هذا  ت��ف��اع��ل��ي��ة جت���م���ع  ق���م���ة 
القطاع االإقليمي ونظرائهم الدوليني والهيئات 

احلكومية و�سناع ال�سيا�سات ملناق�سة التحديات 
اللوج�ستية  للخدمات  النمو  وفر�س  الرئي�سية 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
م�سغل  اأف�سل  بفعالية  اأي�سا  احل��دث  و�سيعود 
فريدة  مناف�سة  وه��ي  ال��ع��ام،  �سوكية يف  راف��ع��ات 
ال�سوكية  الرافعات  م�سغلي  اأمهر  فيها  يتناف�س 
يف االإمارات للفوز بلقب اأمهر، اأ�سرع واأكفاأ اأكرب 

م�سغل رافعة �سوكية يف العامل 

•• دبي -وام:

العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  يف  هايف”  “فينتك  اأع��ل��ن 
- م�����س��رع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة االأول م���ن ن��وع��ه يف 
برناجمه  من  االأوىل  ال���دورة  انطلق  عن   - املنطقة 
مر�سحا   11 مب�ساركة  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  م�سرع 
نهائيا. ويجمع الربنامج جيل جديدا من قادة قطاع 
ال�ساعدين ممن ي�سعون  التكنولوجيا ورواد االأعمال 
اخلدمات  ل�سناعة  املتطورة  االحتياجات  تلبية  اإىل 
املالية يف املنطقة حيث يوفر لهم من�سة قيمة للتعاون 
والدولية  االإقليمية  املالية  املوؤ�س�سات  من  نخبة  مع 

الرائدة. 
وقالت رجاء املزروعي نائبة الرئي�س التنفيذي باالإنابة 
لفينتك هايف يف مركز دبي املايل العاملي ان انطلق 
الربنامج ميثل حلظة مهمة يف م�سرية تطور م�سرع 
فينتك هايف، معربة عن �سعادتها يف م�ستهل الدورة 
االأوىل من هذا الربنامج باالإعلن عن اأول دفعة من 

املر�سحني النهائيني الذين ميثلون 11 �سركة نا�سئة 
الطموحة  الروؤية  املبتكرة  حلولها  خلل  من  جت�سد 
والتطبيق العملي واالإمكانات التجارية التي ينطوي 

عليها قطاع التكنولوجيا املالية.
واأو�سحت اأن برنامج امل�سرع الذي مت اإطلقه بالتعاون 
مع �سركة اأك�سنت�سر - اأحد املكونات الرئي�سية ل�فينتك 
هايف يف مركز دبي املايل العاملي - ي�ستمل على منهج 
وت��ت��ع��اون خلله  اأ���س��ب��وع��ا   12 مل���دة  ي�ستمر  اإر����س���ادي 
ال��ن��ه��ائ��ي��ني م��ع موؤ�س�سات  امل��ر���س��ح��ني  جم��م��وع��ة م��ن 
اأجل  من  اأخ��رى  وجهات  تكنولوجية  و�سركات  مالية 
االحتياجات  تلبية  �ساأنها  من  حقيقية  حلول  ابتكار 

املتطورة ل�سناعة اخلدمات املالية يف املنطقة. 
عدة  على  ب��ن��اء  امل�����س��ارك��ني  تقييم  مت  اأن���ه  اإىل  ولفتت 
معايري مبا يف ذلك م�ستوى ن�سج منتجاتهم واإمكانية 
حتقيق التطور �سمن بيئة فينتك هايف يف مركز دبي 
ابتكاراتهم  اإىل ج��ان��ب درج���ة م��لءم��ة  ال��ع��امل��ي  امل���ايل 

ملتطلبات املوؤ�س�سات املالية ال�سريكة.

اأننا تلقينا عددا كبريا من طلبات  واأ�سافت املزروعي 
هناك  اأن  على  دليل  ميثل  م��ا  الربنامج  يف  امل�ساركة 

حاجة ما�سة اإىل مبادرات كهذه.
بدوره قال �سو�سيل �سالوجا مدير تنفيذي اأول لق�سم 
اأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط  اخلدمات املالية يف 
اأك�سنت�سر ان امل�ستوى املتميز  واأمريكا اللتينية لدى 
مل�ستقبل  واع��دة  فر�سا  ميثل  تلقيناها  التي  للعرو�س 
واملنطقة.  االإم������ارات  دول����ة  امل��ال��ي��ة يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واأ�ساف انه يف ظل موا�سلة هذه التكنولوجيا لعب دور 
اأ�سا�سي يف حتول قطاع اخلدمات املالية ي�سبح متكني 
من  حتمله  ملا  اأ�سا�سية  اأول��وي��ة  فيها  املبتِكرة  امل��واه��ب 
بالدور  واملجتمع، معربا عن فخره  فوائد للقت�ساد 
الذي تلعبه اأك�سنت�سر يف هذا ال�سياق من خلل توفري 
اخلربات يف بناء واإدارة خمتربات ابتكار التكنولوجيا 
العاملي يف  امل��ايل  العامل ودع��م مركز دبي  املالية حول 
للتكنولوجيا  امل�ستوى  عاملية  حيوية  منظومة  اإر�ساء 
الفر�س  وتغتنم  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف  ت��واك��ب  امل��ال��ي��ة 
على  متتد  مراحل  عدة  من  الربنامج  ويتاألف  كافة. 
12 اأ�سبوعا حيث ت�سمل املرحلة االأوىل لقاء املر�سحني 
املالية  املوؤ�س�سات  م��ن  امل�سوؤولني  كبار  م��ع  النهائيني 
االإ�سلمي  اأب��وظ��ب��ي  م�سرف  ت�سم  وال��ت��ي  ال�سريكة 
و�سيتي بنك وبنك دبي االإ�سلمي وم�سرف االإمارات 
االإ�سلمي وبنك االإمارات دبي الوطني وبنك اإت�س اإ�س 
بي �سي وبنك امل�سرق ونتورك اإنرتنا�سيونال وبنك راأ�س 
اخليمة و�ستاندرد ت�سارترد و�سركة فيزا و�سيناق�سون 
جميعا اأبرز التحديات التي يواجهها القطاع واحللول 
عن  ممثلني  امل�ساركون  و�سيلتقي  ملعاجلتها.  املمكنة 
مركز  وه��م��ا  ل��ل��ربن��ام��ج  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�سريكني 
االإمارات  ومركز  االإ�سلمي  االقت�ساد  لتطوير  دب��ي 
امل�سوؤولون  �سيتعرف  حيث  لل�سرافة  املتحدة  العربية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون خ���لل ه���ذه ال��ل��ق��اءات ع��ل��ى امل��زي��د من 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة املقرتحة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ح���ول احل���ل���ول 

ويناق�سون  االأولية  اآراءه��م ومقرتحاتهم  و�سيقدمون 
فر�س االإر�ساد والتوجيه املمكنة.

االأطراف  بني  التعاون  على  الثانية  املرحلة  وتنطوي 
من  واالإر����س���اد  التوجيه  وت��ق��دمي  ب��ال��ربن��ام��ج  املعنية 
ق��ب��ل امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة وال�����س��رك��اء االآخ���ري���ن الذين 
�سيغطون جماالت متعددة ت�سمل على �سبيل املثال ال 
والتمويل  القانونية  وال�سوؤون  التكنولوجيا  احل�سر 
التنظيمية.  اجل���وان���ب  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإ����س���لم���ي 
االإ�سلمي  االق��ت�����س��اد  لتطوير  دب���ي  م��رك��ز  و���س��ي��ق��وم 
بجمع املر�سحني النهائيني مع رواد اأعمال اآخرين يف 
فعالية  خلل  االإ�سلمية  املالية  التكنولوجيا  جمال 
�سركات  �ستقدم  النا�سئة يف حني  لل�سركات  خم�س�سة 
املحاماة الدولية كليد اآند كو و �سيمونز اآند �سيمونز 
كيفية  ح���ول  للم�ساركني  ن�سائح  ل��ي��ج��ال  و���س��اب��ورت 
كبار  و�سيقدم  املنطقة.  يف  القانونية  املتطلبات  تلبية 
املايل  دب��ي  مركز  �سلطة  م��ن  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
العاملي و�سلطة دبي للخدمات املالية واأك�سنت�سر طوال 
فرتة الربنامج تو�سيحات للم�ساركني حول اإجراءات 

ممار�سة االأعمال واالإطار التنظيمي املتبع يف املركز.
امل�ساركون  �سيقوم  واالأخ���رية  الثالثة  املرحلة  وخ��لل 
بتح�سري عرو�س تو�سيحية حول م�ساريعهم من اأجل 
تقدميها �سمن فعالية “يوم امل�ستثمرين” يف منت�سف 
ن��وف��م��رب و���س��ت��ق��وم ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف ه���ذا اليوم 
امل�ستثمرين  م��ن  جمموعة  اأم���ام  منتجاتها  بت�سويق 

وامل�سرفيني وامل�سوؤولني احلكوميني واالإعلميني.
و���س��ت�����س��ت��ف��ي��د ال�����س��رك��ات امل�����س��ارك��ة يف ال��ربن��ام��ج من 
دبي  يف  اإطلقها  مت  التي  االبتكار”  اختبار  “رخ�سة 
املوؤهلة  املالية  التكنولوجيا  �سركات  لتمكني  م��وؤخ��را 
من تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة من داخل مركز 
املتطلبات  جلميع  تخ�سع  اأن  دون  العاملي  امل��ايل  دب��ي 
التنظيمية التي تنطبق عادة على ال�سركات اخلا�سعة 

لرقابة �سلطة دبي للخدمات املالية.

•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة تعزيز 
ف��ر���س ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد ال���ع���ام لغرف 
التجارة وال�سناعة والزراعة للبلد العربية، 
يف  للم�ساهمة  امل�سرتكة  باجلهود  واالرت��ق��اء 
ال�ساملة  االقت�سادية  التنمية  عملية  دع��م 
وتطوير  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  يف  وامل�����س��ت��دام��ة 

التعاون بني الغرف االأع�ساء.
اهلل  ���س��ع��ادة عبد  ا�ستقبال  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �سلطان 
الغرفة  مقر  يف  ال�����س��ارق��ة،  و�سناعة  جت���ارة 
االأمني  �ساهني  علي  �ساهني  �سعادة  م��وؤخ��راً، 
بالوكالة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال���غ���رف  الحت����اد  ال���ع���ام 
املدير  م�ساعد  اأم��ني  اأحمد  حممد  بح�سور 
ال��ع��ام لقطاع االت�����س��ال واالأع��م��ال يف غرفة 

ال�سارقة.
التبادل  اأط��ر  زي��ادة  فر�س  اجلانبان  وناق�س 
جمتمعات  ب���ني  وال���ت���ج���اري  اال����س���ت���ث���م���اري 
االأعمال العربية وجمتمع االأعمال يف اإمارة 
االأعمال  رج����ال  ت�سجيع  و���س��ب��ل  ال�����س��ارق��ة، 
وال�����س��رك��ات ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة من 
ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ج��زي��ة امل��ت��اح��ة يف 
االقت�سادية  بيئتها  وم��زاي��ا  ال�سارقة  اإم���ارة 

اجلاذبة واملزدهرة.
خلل  ال�سارقة  غرفة  رئي�س  �سعادة  وت�سّلم 
اللقاء دعوة ر�سمية من احتاد الغرف العربية 
 � االإف��ري��ق��ي  االق��ت�����س��ادي  “املنتدى  حل�سور 
تقام  التي  فعالياته  يف  وامل�ساركة  العربي” 
والتمويل  ال��ط��ري��ق  “خارطة  ع��ن��وان  حت��ت 
العا�سمة  يف  ناجحة”  ال���س��ت��ث��م��ارات  امل��ت��اح 
�سبتمرب  و28   27 ي��وم��ي  ع��م��ان  االأردن���ي���ة 

املقبل.واأكد �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
دعم  على  ال�سارقة  غرفة  حر�س  ال�سارقة، 
كافة اجلهود الرامية اإىل تعزيز التعاون بني 
العلقات  العربي وتطوير  االأعمال  جمتمع 
اال�ستثمارية والتجارية على م�ستوى القطاع 
اخلا�س يف الدول العربية وب�سكل م�ستدام يف 

خمتلف املجاالت االقت�سادية والتنموية.
واأ�ساد العوي�س بجهود احتاد الغرف العربية 
والتجارية  االقت�سادية  العلقات  تنمية  يف 
االحتاد  �سعي  م��ث��م��ن��اً  ال��ع��رب��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
تر�سيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وم���ب���ادرات���ه  ال������دوؤوب 
الغرف  ب����ني  اخل�������ربات  وت����ب����ادل  ال���ت���ع���اون 
العلقات  ت��ق��وي��ة  اإىل  و����س���واًل  االأع�������س���اء، 

االقت�سادية العربية البينية.
تو�سيع  العوي�س بحر�س االحت��اد على  ون��ّوه 
نطاق التعاون اال�ستثماري والتجاري واملايل 
ب��ني جمتمع االأع��م��ال ال��ع��رب��ي ون��ظ��رائ��ه يف 
اإفريقيا،  دول  فيها  مبا  العامل  دول  خمتلف 
معرباً عن ترحيب غرفة ال�سارقة بامل�ساركة 
االإفريقي  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى  اأع���م���ال  يف 
هذه  ت�سهم  اأن  اإىل  وت��ط��ل��ع��ه��ا  ال��ع��رب��ي،   –
التجاري  التبادل  حجم  زي��ادة  يف  الفعاليات 
العربي  اجل����ان����ب����ني  ب����ني  واال�����س����ت����ث����م����اري 

واالإفريقي مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
املنتدى  يف  امل�ساركة  اأن  اإىل  العوي�س  واأ���س��ار 
ي�سكل امتداداً جلهود الغرفة الرامية للتو�سع 
االإفريقية  االأ�����س����واق  يف  وج���وده���ا  وت��ع��زي��ز 
الواعدة، وتعزيز تناف�سية جمتمع االأعمال يف 
االإمارة واالرتقاء مب�ستوى علقات التعاون 

التجاري واال�ستثماري وال�سياحي بني اإمارة 
االإفريقية ودفعها  الدول  ال�سارقة وخمتلف 

نحو مزيد من التطور.
اأ�ساد �سعادة �ساهني علي �ساهني  من جانبه، 
العربية  ال����غ����رف  الحت������اد  ال����ع����ام  االأم��������ني 
ت�سهده  ال���ذي  ال�سامل  بالتطور  ب��ال��وك��ال��ة، 
اإمارة ال�سارقة وبدورها االقت�سادي املتنامي 
على م�ستوى املنطقة والعامل، مثمناً حر�س 
العمل االقت�سادي  ال�سارقة على دعم  غرفة 
الهادفة  وم���ب���ادرات���ه���ا  امل�������س���رتك  ال���ع���رب���ي 
وت�سهيل  العربي  اخلا�س  بالقطاع  للرتقاء 
العرب  وامل�ستثمرين  االأع���م���ال  رج���ال  ع��م��ل 
الو�سول  يف  ت�سهم  متبادلة  علقات  الإقامة 
م�ستوى  على  املن�سود  والنمو  االزده���ار  اإىل 

جميع الدول العربية.
يف  ال�سارقة  غرفة  مب�ساركة  �ساهني  ورح��ب 
االإفريقي،   – العربي  االقت�سادي  املنتدى 
ال�سارقة  غ����رف����ة  م�������س���ارك���ة  اأن  م����ع����ت����رباً 
و�سقيقاتها يف دولة االإم��ارات يف املنتدى من 
يف  ي�سهم  واأن  احل���دث  جن��اح  ُي��ع��زز  اأن  �ساأنه 
تو�سيع نطاق التعاون اال�ستثماري والتجاري 

بني اجلانبني العربي واالإفريقي، 
م��ن خ���لل ت��ع��ري��ف رج���ال االأع���م���ال العرب 
املطروحة  اال�ستثمارية  بامل�ساريع  واالأفارقة 
وب���ي���ئ���ة اال����س���ت���ث���م���ار وال���ب���ح���ث يف امل���ج���االت 
التعاون  ل���ت���ط���وي���ر  اجل�����دي�����دة  وال����ف����ر�����س 
االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري يف �سوء 
الرابعة  العربية - االإفريقية  القمة  ق��رارات 
التي عقدت يف غينيا اال�ستوائية يف نوفمرب 

املا�سي.

وزارة القت�ساد ت�سارك يف الدورة الوزارية 
للمجل�ص القت�سادي والجتماعي بالقاهرة

••القاهرة-وام:

ت�سارك وزارة االقت�ساد يف اعمال اجتماع اللجنة االقت�سادية التابعة 
للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي العربية ،التي بداأت ام�س مبقر 
االمانة العامة للجامعة العربية ،وذلك حت�سريا للدورة الوزارية 
كبار  ،مب�����س��ارك��ة  ب��ال��ق��اه��رة  امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س  وامل���ق���ررة  للمجل�س 

امل�سوؤولني بوزارات االقت�ساد واملالية بالدول العربية.
وناق�ست اللجنة فى االجتماع الذى مثل وزارة االقت�ساد فيه �سعادة 
االقت�سادي  امللف  االقت�ساد  وزي��ر  م�ست�سار  �سلواح  �سالح  حممد 
املقررة  واالجتماعي  االقت�سادي  للمجل�س  املائة  الوزارية  للدورة 

اخلمي�س املقبل والذي يت�سمن 15 بندا .
تنظيم  اتفاقية  م�سروع  اي�سا  االعمال   ج��دول  م�سروع  ويت�سمن 
النقل البحري للركاب والب�سائع بني الدول العربية واعداد امللف 
ومتابعة   2018 مار�س  الريا�س  لقمة  واالجتماعي  االقت�سادي 
تنفيذ قرارات القمة العربية االفريقية يف ماالبو نوفمرب 2016 
اجلامعة  ب��ني  التعاون  اىل  باالإ�سافة   ، االقت�سادية  جولنبها  يف 

العربية واالمم املتحدة.
وم�ساريع  االع��م��ال  ج��دول  م�سروع  اللجنة  ترفع  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
االقت�سادي  امل��ج��ل�����س  م�������س���وؤويل  ك���ب���ار  اج���ت���م���اع  اىل  ال�����ق�����رارات 

واالجتماعي غدا االأربعاء.

"تدوير" توقع اتفاقية تعاون 
م�سرتك مع منطقة م�سفح

•• اأبوظبي-وام:

وقعت “تدوير” مع مركز منطقة م�سفح 
اتفاقية تعاون ال�ستخدام منتجات م�سنع 
م�ساحة  اإج����م����ايل  يف  ل��ل�����س��م��اد  اأب���وظ���ب���ي 
االأ����س���ول ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��در ب 905 
حلدود  التابعة  باملناطق  مربع  مرت  االف 
م��رك��ز م�����س��ف��ح.واع��رب امل��ه��ن��د���س حممد 
امل�ساريع  اإدارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي  حم��م��ود 
– اأبوظبي  النفايات  اإدارة  واملن�ساآت مركز 
ممثلة  م�سفح  ملنطقة  �سكره  عن  باالإنابة 
مبدير مركز م�سفح ال�سيد خليفة حممد 
ال��رم��ي��ث��ي ع��ل��ى ح��ر���س��ه��م يف اإجن�����اح هذه 
اجل���ه���ود ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة من 
خلل ا�ستخدام منتجات وطنية من مواد 
معاد تدويرها الإنتاج �سماد ع�سوي يحتوي 
بن�سب  وع�����س��وي��ة  طبيعية  ع��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى 
عالية والتي ت�سمن ح�سول النباتات على 
العنا�سر الرئي�سية لتحافظ على ن�سارتها 
و خ�سرتها.مثل تدوير يف التوقيع م�سنع 
ال�سديرة  م�سنع  ب��اإدارة  لل�سم�اد-  اأبوظبي 
يف حني مثل مركز م�سفح �سركة �سل�سبيل 
مقاول  العامة  وامل��ق��اوالت  املباين  ل�سيانة 
باالإ�سافة  وال�����س��ي��ان��ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  اأع���م���ال 
ممثلة  اأخ��رى  ر�سمية  �سخ�سيات  حل�سور 
 4 ميتلك  املركز  ان  الطرفني.يذكر  لكلى 
بطاقة  و  الع�سوي  ال�سماد  الإنتاج  م�سانع 
�سنويا  ط���ن  ال����ف   200 ت��ف��وق  اإن��ت��اج��ي��ة 
النباتية  املخلفات  تدوير  فيها  يعاد  والتي 
واحل��ي��وان��ي��ة الإن��ت��اج ���س��م��اد ع�����س��وي عايل 
يعد  وال���ذي  وامل��ع��ادن  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�سر 
الزراعية  النباتات  يف  لل�ستخدام  االأمثل 

و املثمرة .

البنوك  متويالت  درهم  مليار   16.5
لقطاع العقارات والن�ساءات يف 6 �سهور

•• ابوظبي-وام: 

بلغت قيمة التمويلت التي قدمتها البنوك لقطاع العقارات واالإن�ساءات يف 
العام اجلاري  االأول من  الن�سف  دره��م خ��لل  16.5 مليار  االإم���ارات  دول��ة 
بزيادة ن�سبتها %6.2 مقارنة مع نهاية 2016 ،وبذلك فقد ارتفع اإجمايل 
املا�سي  يونيو  �سهر  يف  دره��م  مليار   281.2 اىل  للقطاع  االإئ��ت��م��ان  ر�سيد 
.وبح�سب االأرقام ال�سادرة عن م�سرف االإمارات املركزي فاإن االإئتمان املقدم 
االئتمان  اجمايل  من  تقريبا   19.3% �سكل  واالإن�����س��اءات  العقارات  لقطاع 
املقدم جلميع قطاعات االأعمال دخال الدولة والتي بلغ اجمايل ر�سيدها نحو 
1.45 تريليون درهم يف نهاية ال�سهور ال�ستة االأوىل من العام 2017 .وقال 
خرباء يف القطاع امل�سريف اإن ن�سبة الفائدة على التمويل العقاري ترتاوح بني 
اأن  اىل  ،م�سريين  للقطاع  النمو  ع��ودة  بعد  ن�سبة مقبولة  وه��ي   5% اىل   4
ن�سبة الفائدة تعتمد على مدة التمويل وامللءة املالية للعميل وكذلك �سيا�سة 
ت��رتاوح يف  العقاري  القطاع  اال�ستثمار يف  اأن عائد  .وا�سافوا  املقر�س  البنك 
الوقت الراهن بني 9 اىل %12 وذلك وفقا لفئة اال�ستثمار، حيث يت�سدر 
اال�ستثمار يف م�ساريع التطوير الفندقي املرتبة االوىل من حيث العائد يليه 
و  ال�سكنية  الوحدات  م�ساريع  ذلك  بعد  ياأتي  ثم  التجزئة  م�ساحات  م�ساريع 

التجارية والعقارات ال�سكنية املوجهة لذوي الدخل املرتفع .

الزيودي يقدم جائزتي املجل�ص الهندي 
لالأعمال لرئي�ص جمموعة بيور جولد

•• دبي-وام: 

قدم معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
اإىل فريوز مري�سانت رئي�س وموؤ�س�س جمموعة “ بيور جولد “ .. جائزتي 
االأعمال  يف  التميز  وهما   «  IBPC  « واملهنية  للأعمال  الهندي  املجل�س 

ورمز العمل اخلري لقاء م�ساهماته املجتمعية.
واملهنية عن فخره  الهندي للأعمال  املجل�س  رئي�س  �سيتور  بيندو  واأع��رب 
اأفراد  الهندية وغريهم من  اجلالية  اأبناء  م�ساعدة  مببادرة مري�سانت يف 
املجتمعات االأخرى يف دولة االإمارات وقت اأزمتهم.. م�سريا اإىل اأن مري�سانت 

اأثبت اأنه مقدم خدمات اجتماعية يف غاية النبل .
من جانبه اأعرب مري�سانت عن �سعادته بتقدير املجل�س الهندي للأعمال 
اإبراز العمل اجلاد  اأو ملل على  واملهنية تلك املوؤ�س�سة التي تعمل دون كلل 

الذي يبذله اأ�سحاب املهن الهندية ورواد االأعمال يف دولة االإمارات.
وقال اإنه باعتباره مغرتبا كان النجاح حليفه يف هذا البلد .

م�سيفا اأنه من واجبه اأن يرد اجلميل لهذا املجتمع وهذه الرغبة حفزته 
مل�ساعدة النا�س من جميع اجلن�سيات والديانات يف دولة االإمارات وال �سيما 
اأحلمهم عند حب�سهم جراء الديون فلم يكونوا قادرين على  من تبددت 

�سدادها .
موؤكدا اأنه �سيوا�سل تقدمي امل�ساعدة ملثل هوؤالء وغريهم.

اإم��ارات��ي ل�سداد  15 مليون دره��م   -  2008 واأنفق مري�سانت - منذ عام 
تعر�سوا  �سجينا  و940  اآالف  لع�سرة  ال��ط��ريان  ت��ذاك��ر  وت��ق��دمي  ال��دي��ون 

لل�سجن نتيجة عجزهم عن ت�سديد ديونهم حتى بعد انتهاء مدتهم.
ي�سار اإىل اأن الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اإىل  “ميدالية اخلدمة االجتماعية”  الوزراء وزير الداخلية كان قد قدم 

مري�سانت تقديرا له على خدماته املجتمعية التي يقدمها يف الدولة.
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العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4567  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  ارت�س  1-ان�سبري   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  كونهمحمد   ب��وزه��ان��ك��اراي��لت  /���س��ان��اف��ا���س  امل��دع��ي 
وتذكرة  دره���م(   51788( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الثلثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb173203535ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/29
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7896  عمايل جزئي
االقامة مبا  اال�سنان جمهول حمل  اك�س دي لطب  / 1-دي  املدعي عليه  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  كري�سما   /مارتينا  امل��دع��ي  ان 
مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )4418 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  االحد  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB175907812AE  وحددت 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/27
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3899  عمايل جزئي
ان  االقامة مبا  الفنية جمهول حمل  للخدمات  1-ا���س��وار   / عليه  املدعي  اىل 
ادم وميثلها/طارق �سلح بدوي علي - مبوجب  املدعي /ي�سرا حممد حامد 
الوكالة امل�سدقة ا�سوال من الكاتب العدل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
رقم   %9 وال��ف��ائ��دة  دره����م(   34263( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171409717AE/2017:ال�سكوى
االثنني املوافق 2017/9/11 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7461  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املي�سان للعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /خاور �سهباز حممد �سبري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13348( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB175536341AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8140  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  ب��رمي��ري  امل��دع��ي عليه / 1-مطبعة  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سري�سثا   /رام��ي�����س  امل��دع��ي  ان 
وقدره)1000  وتذكرة عودة مببلغ  درهم(   15308( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
  AE176223190MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره���م( 
مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/27 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .

رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8174  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وورلد لينك للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /خادم بخ�س اهلل ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وقدره)1000  وتذكرة عودة مببلغ  درهم(   17284( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
  AE175381059MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره���م( 
مبكتب  �س   08.30 ال�ساعة   2017/8/27 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .

رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6699  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ق�سر ال�سرق ملواد البناء �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ري�س   ماكا�سايت  بوبت   / املدعي  ان 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)30922.8  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172748935AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثلثاء املوافق:2017/9/19 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3858  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- 999 للو�ساطة العقارية  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  / رمي�سة يو�سف ملك حممد يو�سف  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)94889 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb1735329775ae  وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4448  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حدائق االمارات للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سنو�س   بري�سي   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)25833  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
)2000 درهم( رقم ال�سكوى:mb170541388ae  وحددت لها جل�سة يوم 
الثلثاء املوافق:2017/8/29 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4862  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توحيد ا�سلم للخدمات الفنيه �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سيد عابد ح�سني �ساه �سيد منظور ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)24200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173184869ae  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4756  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-برامي الين للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / االمني �ساردير �ستار �سردير  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17.165.1 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
وحددت    MB172523651AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل��واف��ق:2017/8/27  لها جل�سة يوم االحد 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/560  مدين  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- حممد ح�سن عبداهلل عبا�س جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ميلي�سا جايا �سيدا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/6/21 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ميلي�سا جايا �سيدا 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )130000( درهم . حكما مبثابة 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2911  تنفيذ عمايل 

�س.ذ.م.م  ال�سيارات  غيار  قطع  لتجارة  �سبريبرو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مني باالني�سامي قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )25993( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1992( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2086 تنفيذ جتاري

امل��رو���س��د  جمهول حمل  ال�ساعر حممد  ع��ب��داهلل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  �����س.م.ع   ق��د  ال��ت��ج��اري  االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/بنك دب��ي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )476757.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2403  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���ري���ام���ي ل��ل��زج��اج واالل���وم���ن���ي���وم ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل االقامة 
مب����ا ان امل����دع����ي /ف��������اروق م���وه���ام���د ه�������ارون ���س��ي��خ ومي���ث���ل���ه:اح���م���د ح�����س��ن حم���م���د عبداهلل 
امل����ازم����ي  ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
12 ال���ق���ان���ون���ي���ة  وال����ف����ائ����دة  امل����ح����ام����اة  وات�����ع�����اب  وامل�������س���اري���ف  وال����ر�����س����وم  دره�������م(   72.178( 

  MB170576853AE/2017:من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام رقم ال�سكوى %
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8236  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ف��ن��دق دب��ي ن��وف��ا �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /راز علي خان �سري علي خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13519( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB176499050AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5751  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ا�س ا�س خلدمات حرا�سة االأبنيه جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / زي�سان علي �سابر ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)23000  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB174056072AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2778  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هيليك�س انرتنا�سيونال الكرتوميك �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �سرور حممد يو�سف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)21.400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
ال�سكوى:MB171264072AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/9/11 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6328  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  بيتزا  ايتزا  املدعي عليه / 1-مطعم  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بايرا جاجنادهار  قد  راجي�سفار  بايرا   / املدعي 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)43920 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB174832029AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل���واف���ق:2017/9/18  االثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7063  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للعمال  اي��ه  ار  واي  1-اف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ح�سينى اح��م��د حم��م��د  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   20743(
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    mb175286172ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/8/30
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6008  عمايل جزئي
دبي  ف��رع   - ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للمقاوالت  1-اب��وري��ة   / عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي /اب��راه��ي��م ف��رح��ات ال�سيد م�سطفى   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   31621(
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb174612136ae:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6715  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مقهي �سيورو�س باي ما�سون جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/دران ريف تادوران فريجارا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   25800( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت    mb174951472ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4663  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امل�ستقبل االخ�سر للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م جمهول 
قد  �سلطان ملك   افراحيم  امل��دع��ي /فهد حبيب ملك  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000   98862(
االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB1736442750AE:ال�سكوى
املوافق 2017/8/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8023  عمايل جزئي

االقامة  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  املكاتب  / 1-امل��ت��ح��دة النظمة  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  الرحمن منري علي   املدعي /ميزان  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8420( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB176037711AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2953  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رينجر�س انرتنا�سيونال خلدمات احلرا�سة - موؤ�س�سة 
�سيد  التنفيذ/�سيد زين عامل  ان طالب  فردية جمهول حمل االقامة مبا 
جهاجنري ح�سني قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19589.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1592( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/499  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سباب الرحمانيه للخدمات الفنيه ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سعيب اكرب اكرب علي قد اأقام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب��اال���س��اف��ة  امل��ح��ك��م��ة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره����م   )15289(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1271( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2965  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سما احلديد واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
قد  عبداملطلب  عبداملطلب  ح�سني  التنفيذ/ظاهر  طالب  ان  مبا  االقامة 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  به وقدره )13186( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ )1044( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2905  تنفيذ عمايل 

االبنية جم��ه��ول حمل  ا���س خل��دم��ات حرا�سة  ا���س  ام  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/غلم مرت�سى حممد يو�سف قد اأقام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7616(
)790( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2366  تنفيذ عمايل 

م.م.ح جمهول  - ط��ريان �سايف  املنفذ �سده/1- خطوط هوائي �سايف  اىل 
قد  التنفيذ/هبه حممد عبدالرحمن حممد  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )99892( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )7213( مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3038  تنفيذ عمايل 
��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- ذا ون  اىل 
اخلريبي  ا�سماعيل  ال��ع��زازي  ابراهيم  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  ال�سفار  ابراهيم  وميثله:ا�سماعيل ح�سن 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17283( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر�سوم  دره��م   )1421( مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4367  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-روؤي��ة ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي /افتاب في�سل حممد يون�س  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )10568 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE172114115MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6091  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اك�سز فيجن للن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي /ماهاديفان فينكاتارامان  قد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )93500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174007289AE  وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/869 تنفيذ مدين  
االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �سخ�ساوي   ه��دى  ����س���ده/1-   املنفذ  اىل 
البحريي  �سليمان  بن  من�سور  بن  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  تهلك   حممد  عبدالرزاق  وميثله:را�سد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)21702( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1052 تنفيذ مدين  
���س.ذ.م.م 2- مرييلني كارولني  اىل املنفذ �سده/1-  دي�سريت ليلى للعلن 
فرنانديز - ب�سفتها املدير وال�سريك لديزرت ليلى للعلن �س.ذ.م.م  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/با�سل �سيف حممد علي فرحان ال�سعبي 
وميثله:خالد حممد عبد الرحمن القا�سمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )177210( درهم بالت�سامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بف�سخ عقد االتفاق املوؤرخ:2015/3/5 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/560 تنفيذ �شرعي  
حمل  جمهول  جو�سيف   ماريا  مينلني  جو�سيف  ماريا  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مريا �سينتا ماين راما�ساندران وميثله:ريا�س 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام��ت  ق��د  ال��ك��ب��ان   حم��م��ود  عبداملجيد 
اعله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:215/2016 احوال نف�س 
املنفذ به وقدره )143.527( درهم �سامل للر�سوم  املبلغ  ب�سداد  غري م�سلمني 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  اال�ستحقاق   تاريخ  من  وامل�ساريف 
يوما من   15 خ��لل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2370 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- حممد اقبال مريزا خان  جمهول حمل االقامة 
ب�سري  زم��ان وميثله:�سعيد  اكرب  دراز  التنفيذ/عمر  ان طالب  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  العليلي   قد  ال��ربق  علي 
املنفذ به وقدره )153530( درهم اىل  املبلغ  اعله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2356 تنفيذ جتاري
مديرها/حممد  وميثلها  ����س.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  ام��ان  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
بارى  ����س.ذ.م.م وميثلها مديرها/حممد عبداهلل  لوج�ستك�س  ام��ان   -2 ب��اري  عبداهلل 
3- امان لوج�ستك�س ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سركة 
را�سد  وميثله:عمران  �سيف  خليفه  وميثلها  ذ.م.م  الثقيله  واملعدات  لل�سيارات  املتحدة 
والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  النعيمي   قد  را�سد  عبداهلل 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )237266( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2283 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- بلو واتر خلدمات االنابيب والهيدروليك �س.ذ.م.م  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/باور فلو ميدل اي�ست ذ.م.م 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ان��وه��ي    ع��ب��داهلل حممد ملك  وميثله:احمد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )151130( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

مذكرة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/987  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كيفني مرديث في�سر  جمهول حمل االقامة مبا 
خمري   عبداهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن  بيق  اق  منذر   / امل�ستاأنف  ان 
ق��د ا���س��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2017/89 م��دين جزئي 

بتاريخ:2017/7/19     
 10.00 ال�ساعة   2017/10/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/343  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   للتجارة  علي  في�سل   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ذ.م.م  �سيلز  ان��د  ان�سرتومنتي�سن  تكنوفا   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله:خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 169/2016 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/19     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2017/9/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6857  عمايل جزئي
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  املباين   لتنظيف  1-ال�سنافر   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / حممد عبدالقادر هارون الر�سيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)23008  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB173186819AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
�س   08.30 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/9/28  اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6026  عمايل جزئي
جمهول  الكهروميكانيكية  للعمال  امل�ستقبلية  1-ال�سوره   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �سيخ خليل اهلل رحمت اهلل  قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  درهم(  وقدرها)97900  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb172960294ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
�س   08.30 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/9/28  اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6542  عمايل جزئي

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  1-�سمان   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي / حممد عاملني �سهيد اال�سلم  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)24464 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB175045660AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�����س��اع��ة 08.30 �س  امل������واف������ق:2017/9/19  ال��ث��لث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5717  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طريق احلياة الأنظمة ال�سلمة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / ابراهيم احمد �سيد �سيد االحمدي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)60042  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174570872AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/9/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4732  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انور ح�سني للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ا�سلم   امل��دع��ي / خ��رام �سهزاد حممد  ان  مب��ا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)15340  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت    MB172253896AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق:2017/8/30 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بان الدعوى قد جددت من ال�سطب .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3668  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-دولت�سه موندو للتجارة  اىل 
ان املدعي /عبلة من�سوري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   18760( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت    mb171313608ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5513  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم �ستخارة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ا���س��رف خ���ان   ا���س��رف حممد  ط��اه��ر 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )48597 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )800 درهم( والر�سوم 
لها  وح��ددت    mb171064587ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3558  عمايل جزئي
�سركة  مع�سد  را���س��د  ملالكها  املبكر  للتعليم  فرينو�س  1-م��رك��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل���دع���ي /�سينارا  ان  ���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا  ال���واح���د  ال�����س��خ�����س 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  زينالوفا  قد 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   22220(
اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB170792407AE/2017:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�ساعة   2017/9/28 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأثيوبيا اأر�ض احل�ضارات تفتح ذراعيها لالإمارات 

عــالقــات را�ســخة اأر�ســى دعـائـمهـا زايــد وزيـنـاوي

•• اأدي�س اأبابا : عبد املنعم يحي:

5 مليارات دوالر لعدة �سركات على  اأثيوبيا  االإماراتية يف  بلغت اال�ستثمارات 
وم�سانع  ايفكو  وجمموعة  لوتاه  وجمموعة  ل��لأدوي��ة   جلفار  م�سنع  راأ�سها 
خمتلفة للمن�سوجات بينما بلغ التبادل التجاري بني البلدين ما يربو املليار 

دوالر .
اأ�س�سها  التي  البلدين  ب��ني  الرا�سخة  وال��ع��لق��ات  للجهود  تتويجا  ذل��ك  ج��اء 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان والراحل االأثيوبي ميل�س  
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  البلدين  لقيادة  امل�ستمر  والدعم  زيناوي  
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

امل�سلحة وفخامة الرئي�س االإثيوبي هيل ماريام.
االأحمر  البحر  يف�سلها  العربية  اجلزيرة  عن  ببعيدة  احلب�سة  بلد  تكن  مل 
ال�ساد�س  القرن  يف  النجا�سي  ملكها  واليمن  ال�سعودية  العربية  اململكة  عن 
اإليه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديثه  اأ�سار  امليلدي كان ملكا عادال 
بلد احلب�سة فيها ملك عادل ال يظلم عنده اأحد وبلد احلب�سة عند املوؤ رخني 
واإرتريا  وجيبوتي  اإثيوبيا  وي�سمل  االأحمر  للبحر  احل��دودي  ال�سريط  ت�سمل 
من  قريبة  املنطقة  هذه  ل�سعوب  والتقاليد  العادات  جتد  لذلك  وال�سودان.. 

بع�س بالرغم من تعدد اللغات.
هي الزيارة االأوىل يل لهذه املنطقة وبالتحديد العا�سمة االإثيوبية اأدي�س اأبابا 
18 درج��ة عند ال�سيف  حيث الطبيعة ودرج��ات احل��رارة التي ال تقفز ف��وق 

اإ�سافة اإىل االأمطار طوال العام ونظافة املدينة وحداثتها. 
لذا مل يكن م�ستغربا اأن تن�سئ منظمة الوحدة االأفريقية مقرها الرئي�س يف 

العا�سمة االإثيوبية اإ�سافة اإىل املقر االإقليمي للأمم املتحدة . 
العا�سمة االإثيوبية متتاز ب�سفاء جوها ونظافتها لذا ن�سطت ال�سياحة فيها 
ب�سكل كبري حيث ي�سل عدد ال�سياح �سنويا ما يربو املليون �سائح ويعي�سون يف 
وئام و�سلم واأمن مع ال�سعب االإثيوبي الذي و�سل تعداده اإىل 100 مليون 

ن�سمة .
العظيم  النيل  منبع  تانا  بحرية  تقع  االإثيوبية  العا�سمة  من  ال�سرق  واإىل 
النيل االأزرق الذي مير بال�سودان وم�سر وينعم عليهما باحلياة زراعة و�سربا 
و�سناعة فهو اأهم رافد للنيل وعلى �سفافه قامت احل�سارات وعلى بعد 500 
كيلومرت �سرقا تقع مدينة هرار التاريخية والتي اعتربتها منظمة اليون�سكو 

منطقة تاريخية تتعاي�س فيها جميع االأديان.
دار  بحر  مدينة  خا�سة  اجلميلة  ومدنها  ال�ساحرة  باأجوائها  اثيوبيا  تتمتع 
التي تقع عند خمرج النيل االأزرق من بحرية تانا اإ�سافة اإىل مناطق �سياحية 
متعددة جذبت ال�سياحة اإىل هذا البلد ب�سكل كبري خا�سة ال�سنوات االأخرية . 

اخلارجية الإثيوبية تدر�ض منح مواطني
 الإمارات تاأ�ضريات عند الدخول

�سرح عدد من امل�سوؤولني يف وزارة اخلارجية االإثيوبية وال�سياحة باأن اإثيوبيا 
االإثيوبية  املنافذ  عند  دخ��ول  تاأ�سريات  االإم���ارات  دول��ة  مواطني  منح  تدر�س 

وذل�������ك اأ������س�����وة ب����ال����دول 
االأوروب��������ي��������ة واأم����ري����ك����ا 

وبع�س دول اآ�سيا.
يبلتال  ال�����س��ف��ري  واأك������د 
القن�سل  ع��ل��م��و  ع���م���رو 
بدبي  ال���ع���ام  االإث���ي���وب���ي 
االإثيوبية  باأن اخلارجية 
مواطني  م���ن���ح  ت����در�����س 
االإم���������������ارات ت����اأ�����س����ريات 
لت�سجيع  ال���دخ���ول  ع��ن��د 
ال�������س���ي���اح���ة وت����وط����ي����دا 
ال���ت���ي جتمع  ل��ل��ع��لق��ات 
اأكد  كما   ، البلدين  ب��ني 
اخلارجية  يف  امل�سوؤولون 
ال���������س����ي����اح����ة  ووزارة 
االإثيوبية هذا االأمر واإنه 

قيد الدرا�سة والتنفيذ.

اإثيوبيا تر�ضل وفدا عال امل�ضتوى لالإمارات
ال�سياحة  وزارة  ي�سم  امل�ستوى  ع��ال  وف��د  اإر���س��ال  ب�سدد  اإن��ه��ا  اأثيوبيا  اأك���دت 

وال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 
لدعم العلقات التجارية 
وال�����س��ن��اع��ي��ة وال���رتوي���ج 
لل�سياحة ب�سكل اأكرب جاء 
اللقاء  خ����لل  م���ن  ذل����ك 
ال�سياحة  وزارة  ب��وك��ي��ل 
الذي  يوهان�س  االإثيوبي 
اأ������س�����اد ب���ال���ع���لق���ات بني 
وقال  واإثيوبيا  االإم����ارات 
ن���ك���ن ل�����س��ع��ب االإم���������ارات 
ك�����ل االح�����������رتام ون����اأم����ل 
ال����ع����لق����ات  ت����ت����وث����ق  اأن 
القريب  امل�������س���ت���ق���ب���ل  يف 
مل�سلحة  االأف�������س���ل  ن��ح��و 
اأن  اإىل  واأ����س���ار  ال��ب��ل��دي��ن 
االإماراتية  اال�ستثمارات 

باإثيوبيا اإىل تفوق ال� 5 مليارات دوالر لعدد كبري من امل�ستثمرين على راأ�سهم 
ال�سارقة وم�سانع  �سركة جلفار للأدوية ولوتاه من دبي وم�سانع ايفكو من 

اأتراكو للمن�سوجات من دبي وم�سانع خمتلفة مل�ستثمرين من االإمارات.
واأكد يوهان�س اأن اإثيوبيا جتذب عدد كبريا من ال�سواح كل عام يفوق املليون 
�سائح من عدة دول يف العامل وناأمل اأن ترتفع ال�سياحة بني البلدين اإىل اآفاق 

اأكرب واأن احلكومة  االإثيوبية ت�سعى جلذب املزيد من اال�ستثمارات.

ن�ضعى ملقابلة امل�ضئولني وعلى راأ�ضهم ال�ضيخ حممد بن را�ضد
اآف��اق جديدة مع  فتح  ب�سدد  اإننا  يوهان�س  ال�سيد-  ال�سياحة  وزارة  وكيل  اأكد 
اإمكانية  االإم��ارات وذلك لدرا�سة  بامل�سئولني يف  االإم��ارات من خلل االلتقاء 
اإن�ساء منتجعات وفنادق حديثة خا�سة واإن معدل ال�سياحة يف اإثيوبيا يف ازدياد 

كبري واأ�ساف اإن عائد هذه اال�ستثمارات يعود بالفائدة على البلدين.
واأ�سار اإىل اأن عددا من امل�ستثمرين االإماراتيني يعلمون حاليا يف اإثيوبيا وذلك 
للت�سهيلت الكبرية التي متنح لهم اإ�سافة اإىل ال�سفافية وعدم وجود �سرائب 
تفر�س عليهم وتوقع يوهان�س اإن تودي الزيارة القادمة للإمارات جذب املزيد 

من اال�ستثمارات وفتح اآفاق جديدة لل�سياحة بني البلدين.

اخلارجية الإثيوبية تبدي ارتياحا للعالقات بني البلدين 
ال����������زي����������ارة ل���ل���ع���ا����س���م���ة 
وزارة  ���س��م��ل��ت  االإث��ي��وب��ي��ة 
اخل��ارج��ي��ة ح��ي��ث حتدثت 
اأبراهام  لنا ال�سيدة  مارتا 
امل����ن���������س����ق����ة ب����اخل����ارج����ي����ة 
العلقات  ع��ن  االإث��ي��وب��ي��ة 
ال���ط���ي���ب���ة م�����ع االإم����������ارات 
فاأكدت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ت����در�����س  اخل�����ارج�����ي�����ة  اأن 
م��ن��ح م��واط��ن��ي االإم������ارات 
الدخول  ع��ن��د  ت���اأ����س���ريات 
للعلقات  ت��وط��ي��دا  وذل���ك 
البلدين  ب�����ني  ال���ط���ي���ب���ة 
لل�سياحة  وت�������س���ج���ي���ع���ا  
العلقات  اإىل  واأ������س�����ارت 
ال����ط����ي����ب����ة ال�����ت�����ي ت���رب���ط 

اإثيوبيا واالإمارات حيث يعمل ما يربو على 100 الف اإثيوبيا يف خمتلف املهن 
اأن توطيد العلقات يتم عن طريق  واأك��دت  ب��االإم��ارات ويلقون معاملة طيبة 
الزيارات املتبادلة للم�سئولني يف البلدين واالحرتام املتبادل واالتفاق  على عدد 
للم�سئولني  القادمة  الزيارة  اأن  اإىل  واأ�سارت  بيننا  فيما  والتن�سيق  الق�سايا  من 

االإثيوبيني للإمارات �سرتفع من �ساأن العلقات اإىل رحاب اأو�سع .

القن�ضل العام بدبي ي�ضيد بالعالقات
للفجر  حت��دث  بدبي  االإثيوبي  العام  القن�سل  علمو  عمرو  يبلتال  ال�سفري- 
باأبو  اإثيوبيا  �سفارة  اأن  وق��ال  واإثيوبيا  االإم����ارات  ب��ني  العلقات  على  واأث��ن��ى 
ظبي والقن�سلية العامة بدبي تقومان مبجهود كبري يف تقوية العلقات بني 
البلدين خا�سة واإن االإمارات توجد بها جالية كبرية ت�سم مائة الف اإثيوبي 
االإمارات  دول��ة  قوانني  حت��رتم  اجلالية  ه��ذه  واإن  املجاالت  جميع  يف  يعملون 
بالرغم من وجود بع�س ال�سلبيات التي تبدر من بع�س االإثيوبيني العاملني 

والعاملت باملنازل.
واأ�سار القن�سل العام االإثيوبي باأن اخلارجية االإثيوبية تن�سق مع اجلهات ذات 

ال�سلة يف اإثيوبيا على العمل على تدارك هذه ال�سلبيات .

الوطني اقت�ضادنا  يدعمون  باخلارج  اإثيوبي  مليون   5
وحتدث ال�سفري عمرو عن املغرتبني االإثيوبيني باملهجر والذين ي�سل عددهم 
ما يفوق 5 مليون اإثيوبي باأنهم ي�سكلون ركيزة للقت�ساد الوطني بدعمهم 
العام ولذلك  اأمريكي يف  10 مليون دوالر  اإىل ما يقرب  االإثيوبية  للخزينة 

واأ�سيا  واأروب���ا  اأمريكا  يف  منت�سرة  االإثيوبي  لل�سعب  مهمة  �سريحة  اأ�سبحت 
الدعم  تقدم  االإثيوبية  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  واأفريقيا  االأو���س��ط  وال�سرق 

اللزم لهم عند العودة.
هروب بع�س العملت باملنازل نعمل على تفاديه

وتطرق احلديث مع القن�سل العام عمرو عن ظاهرة هروب بع�س العاملت 
املادي  بال�سرر  الكفيل   ، للطرفني  م�ساكل  ي�سبب  مما  كفلئهم  من  باملنازل 
نحو دفع مبالغ مالية ال�ستجلب العاملة والطرف االأخر للإبعاد واحلرمان 

من دخول الدولة.
فاأ�سار اإىل اأن هروب العاملت باملنازل له �سببان رئي�سيان عدم معرفة العاملة 
ب�سوؤون املنزل من نظافة وغريها والثاين املعاملة ال�سلبية من جانب الكفيل 
وعدم دفع املرتب مما ي�سطر اخلادم للهروب والبحث عن عمل اآخر وهذا يف 
اأطلب من كل املواطنني االإثيوبيني الت�سجيل لدى  حد ذاته غري مربر واأن��ا 
لنا  يتن�سى  حتى  وعناوينهم  االإم���ارات  و�سولهم  عند  القن�سلية  اأو  ال�سفارة 
متابعتهم وحل م�ساكلهم ، كم اأطلب من املقاولني ال�ستجلب خدم املنازل اأن 
ب�سورة  ينعك�س  هذا  الأن  اإثيوبيا  ير�سلوه خارج  اختيار من  الدقة يف  يتحروا 

�سلبية على �سمعة اجلالية االإثيوبية .

اأ�ضاد بال�ضتثمارات الإماراتية يف اإثيوبيا اأكرث من 100 م�ضتثمر
يف  االإم��ارات��ي��ة  اال�ستثمارات   حجم  يرتفع  اإن  االإثيوبي  العام  القن�سل  توقع 
االإماراتية يف  اإن اال�ستثمارات  5 مليارات دوالر خا�سة  اأكر من  اإىل  اإثيوبيا 
م�سانع االأدوية من جلفار وجمموعة لوتاه اال�ستثمارية والبواردي وم�سانع 
ايفكو يف ال�سارقة وم�سانع املن�سوجات من اأتراكو وعدد كبري من امل�ستثمرين 

يف خمتلف املجاالت و�سل اإىل اأكر من مائة م�ستثمر.
واأ�سار اإىل حجم التبادل التجاري بني االإمارات واإثيوبيا الذي و�سل اإىل مليار 
واأن  خا�سة  القادمة  ال�سنوات  خ��لل  الرقم  ه��ذا  ارتفاع  وتوقع  �سنويا  دوالر 
هناك خط بحري بني االإمارات وجيبوتي املنفذ البحري الإثيوبيا اإ�سافة اإىل 
ثلثة رحلت يوميا من اأدي�س اأبابا على دبي باخلطوط االإثيوبية ورحلة من 

طريان االإمارات وطريان فلي دبي يوميا اإىل اأدي�س اأبابا .

اخلطوط الإثيوبية  باأ�ضطول 90 طائرة و�ضراء 60 طائرة جديدة

ال�سياحة  مرتبطة دائما بالناقل والناقل الوطني االإثيوبي الذي ي�سم اأكرب 
اأ�سطول  يف اأفريقيا ي�سل اإىل 90 طائرة اأيربا�س وبيويغ خمتلفة اإ�سافة  اإىل 
طائرات بومباردير ت�سمل االإير با�س A350 وبوينغ 787 و 789 وبوينغ 

777 وبوينع 737 . 
ينت�سر الطريان االأثيوبي يف 5 قارات حول العامل اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية 

واأوروبا واآ�سيا حتى اليابان واأفريقيا وال�سرق االأو�سط..

املدير الإقليمي علي حممد 152 حمطة خارجية 
االإثيوبية منطقة  للخطوط  االإقليمي  املدير  اأكد علي حممد  لنا  يف حديثه 
حول  حمطة   152 اإىل  رحلتها  ت�سري  االإثيوبية  اأن  اإىل  وباك�ستان  اخلليج 
العامل، ت�سمل 53 حمطة اإىل افريقيا 14 حمطة اإىل اأوروبا و 17 حمطة 
اأمريكا  اإىل  5 حمطات  و  االأو���س��ط  وال�سرق  للخليج  12 حمطة  و  اآ�سيا  اإىل 

ال�سمالية واجلنوبية . 
اخلطوط  ع���م���ر  وي���ب���ل���غ 
االإثيوبية 70 عاما حيث 
تاأ�س�ست يف العام 1946 
وب��داأت رحلتها اإىل دبي 

منذ 38 عاما .
م�سافر  م��ل��ي��ون   808
-2016 ال���ع���ام  خ����لل 

2017
االإقليمي  امل���دي���ر  اأ����س���ار 
نقلت  االإث����ي����وب����ي����ة  اإن 
م�سافر  م��ل��ي��ون   808
 2016 ال�����ع�����ام  خ������لل 
اإىل  اإ����س���اف���ة   -2017
من  طن   3338.646
ال��ب�����س��ائ��ع وح��ق��ق��ت دخل 

وتبلغ  12000 موظف  االإثيوبية  ويعمل يف اخلطوط  دوالر  بليون   2.71
عدد املحطات الداخلية يف اإثيوبيا من مطارات 19 حمطة .

ح�ضدنا العديد من اجلوائز العاملية

ح�سلت اخلطوط اجلوية االإثيوبية على العديد من اجلوائز العاملية من بينها 
يف معر�س الطريان يف باري�س 20-6-2017 اأف�سل ناقل جوي يف اأفريقيا 
من �سكاي راك�س للطريان وجاءت اأف�سل ناقل يف اأفريقيا من املعر�س اجلوي 

يف جنوب اأفريقيا 2017 والعديد من اجلوائز العاملية يف جمال الطريان .

اأكرب كلية للطريان يف اأفريقيا 
املئات من طلبة الطريان �سنويا يف درا�سة �ساملة للطريان بعدها  ت�ستقطب 
يف  ال�سهادات  ومنح  للختبارات  لندن  الربيطانية  للعا�سمة  اإر�سالهم  يتم 

الطريان.
اخلدمات  الطريان  علوم  اإىل  باالإ�سافة  االأق�سام  من  العديد  الكلية  وت�سم 
االأر�سية وجلوية وتقع الكلية يف العا�سمة االإثيوبية اأدي�س اأبابا ولها ملحقات 

يف مطار اأدي�س اأبابا يتم التدريب على الطريان.

جديدة  اقت�ضادية  اآفاق  واإثيوبيا  • الإمارات 
دولر مليارات   5 اإىل  و�ضل  الإماراتي  • ال�ضتثمار 

وحجم التجارة بني البلدين و�ضل املليار دولر 
الدخول  منافذ  عند  الإمارات  ملواطني  الدخول  تاأ�ضرية  مبنح  • توجه 

�ضنويا دولر  مليارات   10 ب   الإثيوبية  اخلزينة  يدعم  ن�ضمة  مليون  املائة  • �ضعب 
ال�ضياح جتذب  العام  مدار  على  واأمطار  مئوية  درجة   18 تتعدى  ل  العام  طول  باردة  احلرارة  • درجات 

وال�ضودان  م�ضر  به  وتنعم  هنا  من  ينبع  • النيل 
طائرة   90 باأ�ضطول  اأفريقيا  يف  جوي  ناقل  اأكرب  • الإثيوبية 

- 100 مليون تعددا ال�ضكان
- الإ�ضالم وامل�ضيحية ميثالن الغالبية العظمي من ال�ضكان 

- مدينة هرار اأكرب مدينة للم�ضلمني يف اإثيوبيا ويوجد بها 80 جامع 
- م�ضاحة الدولة 1.1 مليون كيلومرت مربع وتقع بني خطي 3 جنوبا و 

�ضرق.  48 و  غربا   33 و  �ضمال   15
- م�ضاحة بحرية تانا منبع النيل الأزرق تبلغ م�ضاحتها 3.600 كيلومرت 

مربع وتقع عند خمرج البحرية املدينة الرائعة اجلمال بحر دار على 
بعد 500 كيلو مرت من العا�ضمة اأدي�ض اأبابا.

- القهوة هي ال�ضراب  املف�ضل عند الإثيوبيني وتعترب مواطن القهوة 
وت�ضتهر به مناطق اجلنوب والغرب خا�ضة منطقة ت�ضمى كافا.

- حتت�ضن العا�ضمة اأدي�ض اأبابا مقر منظمة الوحدة الأفريقية ومقر 
اليون�ضكو للقارة الأفريقية.

- متتاز اإثيوبيا بتنوع املناخ  فيها وهو مناخ بارد معظم فرتات ال�ضنة 
لرتفاع الدولة 2600 مرت عن �ضطح البحر مما �ضاعد يف جذب 

ال�ضياحة لهذا البلد. 
- متتاز العا�ضمة اأدي�ض اأبابا بالفنادق احلديثة واخلدمة اجليدة 

والأمان الذي ت�ضتهر به هذه املدينة .
- عدد البنوك الوطنية والأجنبية ي�ضل اإىل 15 بنك والعملة 

الر�ضمية هي )الرب( الدولر الأمريكي يعادل 25 بر .
- العا�ضمة اأدي�ض اأبابا معناها )الزهرة اجلديدة( اكت�ضفت عام 1886 

ميالدي بوا�ضطة الإمرباطور منليك الثاين .
- متتاز بزراعة النب وال�ضاي وي�ضكالن جزء من الناجت القومي 

 القن�ضل الإثيوبي بدبي يبلتال عمرو

علي اأحمد املدير الإقليمي للخطوط الإثيوبية

املن�ضقة باخلارجية الإثيوبية مارتا اأبراهام

 القن�ضل يف حديثه للزميل عبداملنعم يحيى

ال�ضيد  يوهان�ض وكيل وزارة ال�ضياحة الإثيوبي
 مكافاأت عاملية للخطوط الأثيوبية

كلية الطريان يف اأدي�ض اأبابا
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ثمة ق�ض�ض اجتماعية كثرية ميكن جت�ضيدها يف ن�ض درامّي

نغم اأبو�سديد: اأويل اأهمية لالإنتاج والن�ص والإخراج وفريق العمل
له؟ ا�ستعددت  كيف  وموؤثر،  موجع  بك(  )اأدهم  يف  ُرَقّية  • دور 

- يف احلقيقة، اأتعبني كثرياً هذا الدور الأنه موجع جداً وح�ّسا�س، فاأنا ممن 
اآالمها  مع  ليّتحد  اأحا�سي�سه،  وباطن  ذات��ه  من  ال�سخ�سية  معاناة  ي�ستخرج 
وم�ساعرها. �سحيح اأنه مل يتوافر الكثري من الوقت للتح�سري، لكنني فهمت 
ب�سخ�سيتها  و�سخ�سيتي  بوجعها  بعمقها ومزجت وجعي اخلا�س  ال�سخ�سية 

فاحتدنا بقالب خارجي هو )نغم( اإمنا بروح )ُرَقّية(.
)ُرَقّية(. �سخ�سية  من  اخلروج  يف  اإذاً  �سعوبة  • وجدت 

- طبعاً، كنت اأجه�س يف البكاء بعد انتهاء ت�سوير امل�ساهد الأن هذه ال�سخ�سية 
اأو م��ن زوج��ه��ا فيما  ���س��واء م��ن �سقيقها وزوج��ت��ه  م��ن عائلتها،  ك��ث��رياً  ُظلمت 
زوجها  حت��ّب  ��ة  ُرق��يَّ جانبها.  اإىل  ويقفوا  وجعها  يفهموا  اأن  ب��ه��وؤالء  ُيفرت�س 
كثرياً، لذا عندما �سعرت باأنها �ستخ�سره بعدما ا�سرتجع حّبه االأول، اختلقت 
كذبة حْملها ظّناً منها اأنها �ست�سرتجعه، فُو�سفت باجلنون، حتى اأن �سقيقها 

اأراد و�سعها يف م�سّح عقلي.
خ�سو�ساً  معّينة،  ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  ج���راأة  ال�سخ�سية  ه��ذه  وج��ع  وراء   •

بالن�سبة اإىل امراأة تعي�س يف حقبة زمنية معا�سرة.
مثل  ق��رارات  وق��ّوة التخاذ  دافعاً  اأعطاها  لزوجها  اجلنوين  حّبها  - �سحيح. 
رمي  وق��رار  كذبتها،  اكت�سف  بعدما  منزلها  وم��غ��ادرة  احلمل،  كذبة  اختلق 
نف�سها يف البحر كر�سالة عن وجعها اأمًل يف ا�ستعطاف زوجها الذي مل يتاأثر 

فازدادت معاناتها.
قنوع؟ زهري  املخرج  مع  التعاون  تقّيمني  • كيف 

ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون بغ�س النظر ع��ن ان��ت��ق��ادات ط��اول��ت م�ستوى  - ف��رح��ت ك��ث��رياً 
االإخ���راج يف مكان م��ا. التعامل معه وم��ع فريقه ك��ان جميًل ج��داً، ف�ساد جّو 
وفيفيان  ح��ّداد  يو�سف  اإلينا  بالن�سبة  خ�سو�ساً  الت�سوير،  اأثناء  كبري  ارتياح 
اآراء بيننا وبينه،  انطونيو�س واأنا. كانت فرتة الت�سوير �سل�سة وح�سل تبادل 
فاأ�سغى اإىل وجهة نظرنا حمرتماً خربتنا وم�سريتنا يف التمثيل، وهذا اأمر 

جميل جداً.
الت�سوير؟ اأثناء  املخرج  باأ�سلوب  املمثل  اأداء  يتاأثر  • هل 

- طبعاً، يتاأثر مب�ساحة احلرّية املعطاة له باإبداء الراأي والثقة املتبادلة بينه 
وبني املخرج الذي ي�سغي اإىل وجهة نظر املمثل، فاإما يقتنع بها اأو ال.

النتيجة  جاءت  هل  عر�سه.  قبل  امل�سل�سل  هذا  جناح  على  كثريون  عّول   •
على قدر التوقعات؟

- توقعت له جناحاً اأكرب، اإمنا ثمة عوامل كثرية موؤثرة يف نتيجته، اأواًل توقيت 
عر�سه يف �سهر رم�سان. يف ظّل عر�س م�سل�سلت كثرية ي�سيع اهتمام امل�ساهد 
املقارنة  اأن  عن  ف�سًل  اثنني.  اأو  مب�سل�سل  متابعته  ح�سر  اإىل  ي�سطر  ال��ذي 
اإ�سافة  النجاح.  يف  اأي�ساً  توؤثر  اأم��ور  واالن��ت��ق��ادات وغريها من  االأع��م��ال  بني 
اإىل اختيار غري مّوفق لبع�س املمثلني غري امللئمني الأدوارهم. على كٍل، لو 
ُعر�س امل�سل�سل خارج ال�سباق الرم�ساين حلقق جناحاً اأكرب، لذا اأمتنى اإعادته 

الحقاً.
واأنت(؟ اأنطونيو�س  وفيفيان  حّداد  )يو�سف  ثلثيتكم  ت�سفني  • كيف 

كّنا  ل��ذا  م��ع��اً.  �سابقاً  عملنا  كوننا  و���س��داق��ة  جميلة  األ��ف��ة  اأ���س��ا���س��اً  جتمعنا   -

خربة  وذوو  م�سرح  خريجو  اأننا  خ�سو�ساً  واالن�سجام،  االأداء  يف  مت�ساويني 
ب�سرعة، فان�سّبت طاقتنا يف االجتاه  التمثيل ونفهم بع�سنا بع�ساً  طويلة يف 
نف�سه. كذلك ارحتنا كثرياً مع فريق العمل ومع اأ�سحاب املواقع حيث �سّورنا 

م�ساهدنا، الذين اأحاطونا ب�سيافة جميلة.
العام؟ هذا  قوّية  ب�سمة  ترك  راأيك  يف  رم�ساين  م�سل�سل  • اأي 

اأن يح�سد  ا�ستطاع  اأث��اره  ال��ذي  اجل��دل  رغ��م  )الهيبة(  اأن م�سل�سل  �سمعت   -
اأنتقد ب�سبب تزامنه مع وقوع �سحايا عّدة ب�سبب  ن�سبة م�ساهدين مرتفعة. 
ال�سلح غري ال�سرعي واملتفلت يف ال�سارع. لذا مل اأحّب �سراحة عبارة )حّقه 
اأنه  ر�سا�سة( التي ُرّددت كثرياً يف امل�سل�سل الأنها موجعة جداً وجارحة. رغم 
م�سل�سل جميل جداً، اإمنا انتظرت عقاب خمالفي القانون بداًل من اأن يتحّول 
ويحت�سنه  ويحميه  يهابه اجلميع  النهاية  اإىل بطل يف  )تيم ح�سن(  )جبل( 
وكاأن اأفعاله مربرة، لذا نحن يف انتظار ما يحمله اجلزء الثاين من اأحداث. 
من جهة اأخرى، تردّد اأن اجلزء الثاين من م�سل�سل )وين كنتي( )كتابة كلوديا 
راأيي،  يف  مرتفعة.  م�ساهدة  ن�سبة  حقق  حب�سي(  �سمري  واإخ���راج  مر�سليان، 
تعلق  يكون  اجلمهور  الأن  مرتفعة  م�ساهدين  ن�سبة  الثاين  اجل��زء  ي�ستقطب 

باجلزء االأول.
العام، هل نحن على عتبة  الدرامية هذا  االنتاجات  من م�ستوى  • انطلقاً 

ال�سناعة الدرامية؟
االإعلن  �ساهدت  اأك���رب.  متويل  اإىل  نحتاج  ال�سناعة  ع��ن  نتحدث  عندما   -
ُنفذ  اأن��ه  ويبدو من خلله  الفلحني(  )ث��ورة  املرتقب  للم�سل�سل  الرتويجي 
باإنتاج �سخم فعلي، وهذه هي ال�سناعة احلقيقية. اأنا متفائلة جداً الأننا على 
الدرامية  احللقة  �سعر  التلفزة  حمطات  ترفع  اأن  ب�سرط  ال�سحيحة  ال�سكة 

لي�ستطيع املنتجون حتقيق االأرباح، من ثم اال�ستمرار.
العام؟ هذا  ُطرحت  التي  املوا�سيع  يف  راأيك  • ما 

باقتبا�سهم  يعرتفوا  اأن  االأق���ل  على  اأو  االقتبا�س،  ع��ن  يتوقفوا  اأن  اأمت��ن��ى   -
ق�س�ساً معينة بدال من االإ�سرار على النكران. الكاتب طارق �سويد مثل اأعلن 
اأنه بطلب من املنتج مروان حداد اقتب�س اخلط الرئي�س لرواية و�سّعب منها 
�سخ�سيات واأحداثاً جديدة. ثمة ق�س�س اجتماعية كثرية ميكن جت�سيدها يف 
ن�س درامّي، مثل )الهيبة( و)الآخر نف�س( )كتابة كارين رزق اهلل، واإخراج اأ�سد 
فولدكار( الذي تطرق اإىل مو�سوع منح اللبنانية اجلن�سية الأوالده��ا وغريه 

من اأمور.
وثورة  بك  واأدهم  الليل  )اأمري  مثل  التاريخية،  امل�سل�سلت  اإىل  عودة  • ثمة 

الفلحني وكل احلب كل الغرام(، ما ال�سبب يف راأيك؟
- لي�ست م�سل�سلت تاريخية مبقدار ما هي مواكبة لع�سر زمني معنّي. اأظّن 
اأنه ب�سبب التكرار مّل امل�ساهدون منها حتى اأننا مللنا اأي�ساً ت�سوير م�سل�سلت 
ادري�س(  )ب��اب  ُعر�س  حينما  قريباً.  �ستنتهي  موجة  هي  راأي��ي،  يف  معا�سرة. 
و)ن�سال( حققا رهجة كبرية كونهما الوحيدين حينها اللذين �سّورا حقبة 

زمنية معّينة، اأّما راهناً فكرت تلك االأعمال.
على  الفت  تعاون  ثمة  امل�سرتكة،  العربية  امل�سل�سلت  موجة  انتهاء  بعد   •

�سعيد الكّتاب واملخرجني العرب، اأي اإ�سافة تتحقق من خلل ذلك؟

ولي�س رفع م�ستوى  امل�سل�سلت بيعها عربياً  العربي يف  - هدف هذا اخلليط 
الدراما اللبنانية ال�سرف. اأرى اأن املنتج مروان حّداد حمّق يف راأيه باأن الدراما 
اللبنانية ال حتتاج اإىل خليط عربي للنت�سار، من هنا جاء تعامله مع ممثلني 

عرب حم��دوداً. يف راأي��ي، اللهجة اللبنانية بي�ساء وبالتايل مفهومة من 
اأن  بال�سرورة  لي�س  اأخ��رى،  جهة  من  انت�سارها.  ي�سعب  وال  العرب 

يف  تفاوتاً  ثمة  الأن  اللبنانية  للدراما  غنى  العربي  التعاون  ي�سّكل 
ف��اإذا رفع بع�سهم م�ستوى عمل ما فاإن  اأداء املخرجني،  م�ستوى 

بع�ساً اآخر قد ُي�سقطه.
املرتقبة؟ الدرامية  اأعمالك  هي  • ما 

حلقة  مئتي  اإىل  ميتد  ال���ذي  احلقيقي(  )احل���ب  م�سل�سل   -
ملى  كتابة  مك�سيكي،  م�سل�سل  م��ن  مقتب�س  وه��و  تلفزيونية 
مرع�سلي وباتري�سيا حرفو�س، اإخراج جوليان معلوف، اإنتاج 
اأ�سّور  LBCI. كذلك  اأبي رعد ل�سالح حمطة  �سركة مي 
مروان  ال��راح��ل  للكاتب  ال��غ��رام(  ك��ل  احل��ب  )ك��ل  م�سل�سل 
العبد، اإنتاج اإيلي معلوف واإخراجه. واأ�سّور للكاتب واملخرج 
فيلماً  ب��رب��اري  ايلي  املخرج  مع  بالتعاون  ها�سم  يوليو�س 

�سينمائياً، �سُيعر�س يف املدار�س واجلامعات واملهرجانات.
ال�سخ�سيات؟ هذه  تفا�سيل  • ما 

عّمة  دور  احلقيقي(  )احل��ب  م�سل�سل  يف  اأوؤدي   -
باميل الكيك ال�سبّية املقّربة كثرياً منها، 

ت�ساندها حلل  ال��ت��ي  اأ���س��راره��ا  ك��امت��ة 
وتّوبخها حيث  م�ساكلها فتن�سحها 

احلب  )ك��ل  اإىل  بالن�سبة  يجب. 
ك��ل ال��غ��رام( اأظ��ه��ر يف 15 حلقة 
املمثل ع�سام  زوج��ة  ب��دور  �سّيقة، 

ال�سن،  يف  يكربها  ال��ذي  ال�سناوي 
فُتغرم بال�ساب با�سم مغنية الهارب 

من الفرن�سيني اإّبان االنتداب والذي 
امل�سل�سل  ه��ذا  يف  اآخ��ذ  للعمل.  يق�سدنا 

م���ب���ادرات ع����ّدة جت���اه ه���ذا ال�����س��اب الذي 
اأجنذب اإليه لتبداأ بعدها االأحداث.

نوعية  تختلف  اخل��ربة،  �سنني  تقّدم  بعد   •
اأن  ميكن  ه��ل  ول��ك��ن  عليك،  امل��ع��رو���س��ة  االأدوار 

تتنازيل العتبارات معّينة؟
وفريق  واالإخ����راج  والن�س  للإنتاج  اأهمية  اأويل   -

ال��ع��م��ل. اإمن����ا اأح��ي��ان��اً وع��ل��ى رغ���م م�����س��ت��وى االإنتاج 
ب�سبب  اأو  ب��ال��دور  اإعجابي  ب�سبب  اأ���س��ارك  ال�سعيف، 
ه��وي��ة ف��ري��ق العمل ال���ذي اأح���ب ال��ت��ع��اون م��ع��ه. اأويل 
ولديها  وانطباعاً  اأثراً  التي ترتك  لل�سخ�سية  اأهمية 
دور ف���اع���ل ب��غ�����س ال���ن���ظ���ر ع����ن م������ّدة االإط�����لل�����ة يف 

احللقات.
• الحظنا غربلة املمثلني وفق م�ستوى االأداء بغ�س النظر عن دور البطولة 
املمثلني رندا كعدي وغربيال  اأو غريها، مثلما ح�سل مع 

ميني وهما حققا جناحاً الفتاً هذا العام
 - يتعلق امل�ساهد ب�سخ�سيات معّينة ينجذب اإىل 
اأدائها وق�ستها بغ�س النظر عن هوية البطل 

اأو البطلة يف امل�سل�سل.
ويعرّب  االأداء  وي��لح��ظ  ينتقد  ب���ات  وه���و   
ب�����س��راح��ة، م���ا دف����ع باملنتجني  راأي�����ه  ع���ن 
اختيار  يف  احل��ذر  توخي  اإىل  واملخرجني 

املمثلني امللئمني للأدوار.
اأح��ّب التمثيل   على كٍل، لي�س كل من 
ه��و على م��ق��دار ه��ذه امل�����س��وؤول��ي��ة لذا 
من  )الكا�ستينغ(  مبداأ  فر�س  يجب 
اأ�سوة  املنا�سبني  املمثلني  اختيار  اأج��ل 

مبا يح�سل يف اخلارج.

ل ميكن احلكم على جناح اأو ف�ضل العمل من خالل الإيرادات

ال�سيناري�ست اأمين بهجت قمر:
)عنرت ابن ابن ابن �سداد( يعلمنا التعاي�ص مع املتغريات كافة حولنا

عر�س  بعد  الفعل  ردود  كانت  كيف   •
فيلم )عنرت ابن ابن ابن �سداد(؟

اأن���ه���ا م��ر���س��ي��ة ج�����داً احلمد  اأت�������س���ور   -
الفنان حممد  م��ن  اأم��ر معتاد  وه��و  هلل، 
الكوميديا يف  اأب���رز جن��وم  اأح��د  هنيدي، 
اأم��ت��ع��ن��ا بع�سرات  ال��ع��رب��ي، وه���و  ال��وط��ن 
االأعمال الكوميدية التي حققت النجاح، 

وما زالت تعي�س يف وجداننا.
االإي������رادات  ي��ح��ّق��ق  مل  ال��ف��ي��ل��م  • ل��ك��ن 

املتوقعة. ما راأيك؟
اأو ف�سل  ع��ل��ى جن���اح  - ال مي��ك��ن احل��ك��م 
اأنها  العمل م��ن خ��لل االإي�����رادات، رغ��م 
من  ولل�سانعني  للم�سروع  مهم  عن�سر 
ممثلني و�سركة اإنتاج، خ�سو�ساً اأن اأفلم 
مرتفعة.  اإي�����رادات  دوم���اً  حتقق  هنيدي 
والفيلم �سهدت اإيراداته ارتفاعاً تدريجياً 
الأن  العيد،  اأي��ام  يف  تلخي�سها  ميكن  وال 
املو�سم ما زال ممتداً حتى نهاية ال�سيف 

اأن  وال����ع����ربة يف اخل���وات���ي���م، خ�����س��و���س��ا 
التوزيع  يف  مرتفعة  اأرقاماً  حّقق  الفيلم 
يف  ال��ع��ر���س  دور  يف  �سيما  ال  اخل���ارج���ي، 
اخلليج. واأ�سري هنا اإىل اأن اأفلماً كثرية 
ال��ن��ج��اح اجل��م��اه��ريي املرجو  مل حت��ق��ق 
طرحها  مبجرد  الدنيا(  )ك�سرت  ولكنها 
�سحيح،  وال��ع��ك�����س  ال��ف�����س��ائ��ي��ات،  ع��ل��ى 
هائلة  اإي�����رادات  ك��ث��رية حت�سد  ف��اأع��م��ال 
ال��ن��ج��اح ع��ن��د عر�سها  ت��ل��ق��ى  ول��ك��ن��ه��ا ال 

تلفزيونياً.
�سداد(  ابن  ابن  ابن  )عنرت  فيلم  • هل 

كان عمًل اإذاعياً يف االأ�سا�س؟
تقدميه  امل����ق����رر  م����ن  ك�����ان  ���س��ح��ي��ح،   -
اإذاعياً، اإذ تعود بدايته اإىل الكاتب �سادق 
يف  يرغب  وك��ان  الفكرة،  �ساحب  �سر�سر 
تقدميها كم�سل�سل اإذاعي، وعر�سها على 
فيلم  اإىل  اق��رتح حتويلها  ال��ذي  هنيدي 
املعاجلة  ت��ق��دمي  اإيّل  واأ���س��ن��د  �سينمائي، 
ال�سيناريو  اإىل  باالإ�سافة  بها،  اخلا�سة 
واحل���وار، وك��ان ذل��ك مبنزلة حمل على 
اعتاد  اجل��م��ه��ور  اأن  خ�����س��و���س��اً  ع��ات��ق��ي، 
جديدة  �سخ�سيات  ت��ق��دمي  هنيدي  م��ن 
وغري منطية. عموماً، العمل احتاج اإىل 
ك��ب��ري وكتبته م���رات ع���دة حتى  جم��ه��ود 
واأجنزت  النهائية،  ال�سيغة  على  اتفقنا 
ثم  �سنة،  نحو  منذ  منه  االأوىل  الن�سخة 

اأدرجت تعديلت كثرية.
الفيلم.  ر�سالة  حول  االآراء  اختلفت   •

كيف تراها؟
على  حر�سنا  التي  االأ�سا�سية  الفكرة   -
ط��رح��ه��ا وت���اأك���ي���ده���ا ه���ي ال����ق����درة على 
التعاي�س مع املتغريات كافة حولنا، ومن 
من  التي  وع��ادات��ن��ا  قيمنا  نفقد  اأن  دون 
ك بها، ولكن بطريقة  املفرت�س اأن نتم�سَّ
ل��ت�����س��ه��ي��ل مترير  ب�����س��ي��ط��ة  ك���وم���ي���دي���ة 
�سداد  اب��ن  عنرت  معاي�سة  ع��رب  الر�سالة 
الع�سر احلايل بتطوراته، ذلك من دون 
والتي  قبيلته،  وع���ادات  قيم  ى  يتخطَّ اأن 
ر�سالة  اأه��م  ���ا  اأمَّ ���س��راع معها.  يدخل يف 
اإ���س��ح��اك اجلمهور  ال���ق���درة ع��ل��ى  ف��ه��ي 
ر�سم  يف  ي�ساعد  كوميدي  فيلم  وتقدمي 
ر�سدنا  ك��ذل��ك  ال���وج���وه،  ع��ل��ى  الب�سمة 
يف  �ساهمت  خاطئة  �سلوكيات  كوميدياً 
اأخ��لق��ن��ا، وب��ّي��ن��ا ك��ي��ف يقتب�س  ان���ح���دار 
اأم�����وراً م��ن ال��غ��رب م��ن �ساأنها  ال��ب��ع�����س 

التاأثري �سلباً يف املجتمع.
املو�سم؟ هذا  يف  املناف�سة  وجدت  • كيف 

- متيَّز املو�سم بوجود اأعمال عدة حتمل 
ط��اب��ع احل���رك���ة، و(ع���ن���رت اب���ن اب���ن ابن 
�سداد( العمل الكوميدي املبا�سر الوحيد، 
وعليه فاإننا فعًل ال نناف�س اأحداً، واالأهم 
ع��م��ًل يحرتم  ن��ق��دم  اأن  امل��ن��اف�����س��ة  م���ن 
بداية  ال�سقا منذ  ت�سدر  امل�ساهد. ورغم 
مر�سياً  جناحاً  حقق  فيلمنا  فاإن  املو�سم 

جداً.
• ماذا عن كوالي�س الفيلم وتعاونك مع 

املخرج، كذلك �سركة اإنتاج الأول مرة؟
- كانت الكوالي�س هادئة جداً بل ممتعة 
احلمد هلل، وهو اأمر ينطبق على اأعمايل 
كافة حل�سن حظي، واملنتج يو�سف طاهر 
مل يبخل على الفيلم باأي �سيء، خ�سو�ساً 
ا�ستخدام  اإىل  ن��ظ��راً  للغاية،  مكلف  اأن���ه 
الغرافيك يف م�ساهد كثرية، كذلك ارتفاع 
تكلفة امللب�س واالأك�س�سوارات والديكور. 
ورغم اأنها املرة االأوىل التي اأتعامل فيها 
اإ���س��م��اع��ي��ل، فاإنني  ���س��ري��ف  امل���خ���رج  م���ع 
اكت�سفت اأنه خمرج موهوب ومتميز جداً 

وت�سرفت بالتعاون معه.
ابن  اب��ن  اب��ن  )عنرت  ب��ني  ال��ف��رق  • م��ا 

�سداد( واأعمالك ال�سابقة؟
- )ك��ت��اب��ة ع��م��ل ك��وم��ي��دي يف ح��د ذاتها 
م��ه��م��ة ���س��ع��ب��ة، و)ع���ن���رت اب����ن اب����ن ابن 
�سداد( مغاير الأعمال عدة قدمتها �سابقاً، 
بل ميكن اعتباره على عك�س كثري منها. 
منه  ك��ان مطلوباً  �سنة(   30 مثًل )م��ن 
االأ�سا�س  فيما  �سحك،  جرعة  م  ي��ق��دِّ اأن 
فيه عنا�سر الت�سويق واالإثارة والغمو�س 
عك�س  على  االأح����داث،  عليها  تقوم  التي 
)ع��ن��رت اب��ن اب��ن اب��ن ���س��داد( ال���ذي اأخذ 
ولكتابة  للتح�سري  ط��وي��ًل  وق��ت��اً  م��ن��ي 
فيه.  االأ�سا�س  الأنها  الكوميدية  املواقف 
اأما )اآخر ديك يف م�سر( فهو اإىل جانب 
وهي  �سائكة،  ق�سية  يناق�س  الكوميديا، 

دور املراأة يف املجتمع(.

يف  �ضديد  اأب��و  نغم  اللبنانية  املمثلة  اأّطلت 
)اأدهم بك( )كتابة طارق  اللبناين  امل�ضل�ضل 
مروى  واإن��ت��اج  قنوع،  زه��ري  واإخ���راج  �ضويد، 
غروب( يف �ضخ�ضية موؤثرة جدًا هي )ُرقّية(. 
)كل  درام��ي��ني  م�ضل�ضلني  راه��ن��ًا  ت�ضّور  وه��ي 
احلب، كل الغرام( و)احلب احلقيقي( ف�ضاًل 
)ُرقّية(  �ضخ�ضية  عن  �ضينمائي.  فيلم  عن 

واأدوارها املقبلة كان معها هذا احلوار:

جنح ال�ضاعر وال�ضيناري�ضت اأمين بهجت قمر يف الو�ضول اإىل مكانة مميزة على ال�ضاحة ال�ضينمائية رغم �ضرا�ضة املناف�ضة. عن )عنرت ابن ابن ابن �ضداد( اأحدث 
جتاربه ال�ضينمائية املعرو�ضة حاليًا، واملناف�ضة التي ي�ضهدها املو�ضم التقيناه.
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لالأمرا�ص امل�سببة  بـالبكترييا  للتلوث  خ�سبة  اأر�سا  ت�سكل  اأطعمة   5
اأَْو�َسَح موقع “onlymyhealth” الطبي اأنه توجد بع�س االأطعمة التي 
الأنها تتلوث ب�سهولة  التي تنقلها االأغذية؛ نظراً  االأْمرا�س  تزيد من خطر 

من البكترييا امل�سببة للأمرا�س والفريو�سات والطفيليات.
وَت�ْسَمل قائمة االأطعمة ما يلي:

1 – اللحم االأحمر: هل ت�ساءلت َيْوَماً ملاذا يْن�َسح َداِئَماً بطهي اللحوم َجيَِّداً 
قبل تناولها؟ هذا الأن اللحوم اخلام وغري املطبوخة هي اأر�س خ�سبة للتلوث 

ببكترييا مثل ال�ساملونيل، E.coli واللي�سترييا.
ومن  بالطفيليات،  البي�س  يتلوث  اأن  ��اً  اأَْي�����سَ املرجح  وم��ن  البي�س:   –  2
ال�سروري اأن ت�سرتي البي�س اخَلايِل من بكترييا ال�ساملونيل، ِباالإِ�َساَفِة اإىل 

ذلك، تاأكد من اأنك ال ت�سرتي البي�س دون التاأكد من التعبئة والتغليف.
التاأكد  اإىل  فتحتاج  الدجاج،  بِّي  حُمِ من  كنت  اإذا  الدواجن:  – منتجات   3
���اَب���ة، وم���ن ���س��رائ��ه م��ن م�����س��در م��وث��وق به  م��ن اأن ال���دج���اج خ���اٍل م��ن االإِ����سَ
اأنه يتم طهيه  اإ�سابته باأنواع ال�ساملونيل، كما حتتاج اإىل التاأكد من  ِب  ِلَتَجنُّ

ب�سكل �سحيح قبل ا�ستهلكه.
اخليار،  مثل  ب��ذور  على  ��َت��ِوي  حَتْ التي  اخل�����س��روات  اخل�سار:  ب��ذور   –  4
اَبة  االإِ�سَ ال�ساملونيل، وملنع  اأر�س خ�سبة الأنواع  اأنها  املعروف  والكو�سة، ومن 

ة بك بدقة قبل تناولها. بالبكترييا، تاأكد من غ�سل اخل�سروات اخَلا�سَّ
5 – البذور والرباعم: البذور والرباعم عادة ما تتطلب مناخاً حاراً ورطباً 
َتِوي  حَتْ اأن  ومي��ك��ن  عليها،  البكترييا  لنمو  مثالية  يجعلها  وه���ذا  للنمو؛ 

براعم الفجل على اأنواع من البكترييا امللوثة ُتوؤدِّي اإىل م�ساكل يِف املعدة.

ف على 9 اأعرا�ص للف�سل الكلوي تعرَّ
اأو�سح موقع “HealthLine” االأمريكي املعنّي بال�سوؤون ال�سحية، اأن 
الف�سل الكلوي يحدث نتيجة فقد الكلى القدرة على ت�سفية النفايات من 

الدم مبا فيه الكفاية. ولفت املوقع اإىل اأن اأعرا�س الف�سل الكلوي هي:
البول من  خمف�سة  كمية   1-

بال�سوائل  االحتفاظ  ب�سبب  والقدمني  والكاحلني  ال�ساقني  يف  تورم   2-
الناجمة عن ف�سل الكليتني للق�ساء على نفايات املياه.

التنف�س. يف  مربر  غري  �سيق   3-
التعب. اأو  املفرط  النعا�س   4-

امل�ستمر. الغثيان   5-
ارتباك.  6-

�سدرك. يف  �سغط  اأو  اأمل   7-
النوبات.  8-
غيبوبة.  9-

وذكر املوقع اأي�ساً اأن االأ�سخا�س االأكر ُعر�سة خلطر الف�سل الكلوي، عادة 
ما يكون واحداً اأو اأكر من االأ�سباب التالية:

الكلى. اإىل  الدم  تدفق  فقدان   1-
قلبية. نوبة   2-

القلب. مر�س   3-
الكبد. ف�سل  اأو  الكبد  تندب   3-

جفاف.  4-
�سديد. حرق   5-

حت�س�سي. فعل  رد   6-
االإنتان. مثل  �سديدة،  عدوى   7-

حتّد  اأن  اأي�ساً  ميكن  لللتهابات  امل�سادة  واالأدوية  الدم  �سغط  ارتفاع   8-
من تدفق الدم.

الأ�ضرار؟  اكرب  �ضبب  الذي  الربكان  هو  • ما 
اأن اكرب �سرر ت�سبب به بركان يف العامل هو ال�سرر الناجم عن ثورة 
بركان )كراكاتاوا( يف اإندوني�سيا الذي ثار عام 1883 مت�سببا مبقتل 
ما يزيد على 36000 ن�سمة مات معظم هوؤالء ب�سبب املوجة املدية 
املدية هي موجة  املوجة  اأن  ث��وران الربكان واملعروف  التي ت�سببت يف 
مدية �سديدة االرتفاع تعقب الزالزل وانفجار الرباكني بلغ ارتفاع تلك 

املوجة118 قدما �سمع دوي الربكان على م�سافة 3100 
ق��وت��ه خم�سة  تبلغ  ان��ف��ج��ارا بركانيا  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  م��ن  ب��د  وه��ن��ا ال 
اأ�سعاف االنفجار امل�سار اإليه وقع يف اليونان حوايل �سنة 1645 قبل 
�سانتوريني  للعيان يف جزيرة  بادية  االنفجار  اأث��ار هذا  الإن��زال  امليلد 
وتريا ال اأحد يعرف مقدار الدمار الذي ت�سبب به هذا االنفجار ولكنه 
زعموا  اطلنتي�س وهي جزيرة خرافية  اأ�سطورة  ال�سبب يف ظهور  كان 

اأنها غارقة يف اأعماق املحيط 

ال�ساخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه  ، ولكن ت�ساف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له  • هل تعلم 

من اأجل عامل االأمان واحلماية للنتباه اإليه
• هل تعلم اأن �سور ال�سني العظيم هو واحد من االأ�سياء القليلة التي �سنعها االإن�سان والتي ميكن روؤيتها 

من على �سطح القمر
م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ال  ال�سم�س  �سوء  اأن  تعلم  • هل 

و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �سطحه

اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 
بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��ر  ي�ستمر  ال  الك�سوف  اأن  تعلم  هل   •

االأر�س حول ال�سم�س 
حوايل  و�سعت  ما  اإذا  )ب(  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 

�ساعتني يف �سوء النهار

م�سابقة احليوانات
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فوائد الع�ضل الأ�ضود
على  االأ���س��ود  الع�سل  يحتوي 
املواد  م��ن  ج��دا  عالية  ن�سبة 
من  اأك��ر  للأك�سدة  امل�سادة 
ال���ع���ادي مم��ا يجعله  ال�����س��ك��ر 
من  التقليل  يف  ج��دا  مفيدا 
مبر�س  االإ������س�����اب�����ة  خ����ط����ر 
ال�����س��رط��ان، ك��م��ا اأن����ه يحمي 
من اأمرا�س القلب واالأوعية 

الدموية.
ل��ل��ع�����س��ل االأ�������س������ود خ���وا����س 

والتهاب  الروماتيزم  ع��لج  على  ي�ساعد  فهو  وبذلك  لللتهابات  م�سادة 
امل��ف��ا���س��ل، ك��م��ا اأن����ه ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ���س��ح��ة ال��ع��ظ��ام الح��ت��وائ��ه ع��ل��ى عن�سر 
م�ساد  ت��اأث��ري  لها  البوليفينول  ت�سمى  م��ادة  بالع�سل  يوجد  الكالي�سيوم. 
للأك�سدة وقد ثبتت فعاليتها يف تقليل ال�سمنة واحلد من زيادة الوزن، وهو 

كذلك يعمل على تقليل امت�سا�س ال�سعرات احلرارية باجل�سم.
يعترب الع�سل االأ�سود علجا جيدا لل�سداع حيث اإنه يحتوي على فيتامني 
ال�سداع  ح��دوث  اإىل  نق�سهما  ي��وؤدي  ال��ذي  البانتوثنيك  وحم�س   )6 )ب 

وال�سعور بالتعب واالإجهاد.
تن�سيط  على  ي�ساعد  الذي  املاغن�سيوم  عن�سر  على  االأ�سود  الع�سل  يحتوي 
واالأوعية  للأع�ساب  اال�سرتخاء  على  كذلك  يعمل  وهو  الع�سبي،  اجلهاز 
الدموية، حيث اإن نق�س املاغن�سيوم باجل�سم يوؤدي اإىل ارتفاع �سغط الدم 

والت�سنجات الع�سلية.

اأف������ادت درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة ب����اأن ال���رج���ال الذين 
ب��ك��رة م��ع��ر���س��ون للإ�سابة  ال�����س��وك��والت��ة  ي��ت��ن��اول��ون 
بالتوتر واالكتئاب اأكر من غريهم، وذلك ب�سبب ما 
حتتويه من كميات كبرية من ال�سكر. ووجد باحثون 
الرجال  لندن" اأن  كوليدج  "يونيفر�سيتي  جامعة  يف 
الذين يتناولون اأكر من 67 غراما من ال�سكر يوميا 
املزاج،  ب��ا���س��ط��راب��ات  االإ���س��اب��ة  ت��زي��د لديهم خم��اط��ر 
بن�سبة اأكر ب�20 يف املئة، مقارنة بالذين يتناولون 
اأقل من 39.5 غراما يوميا. وقالت اأنيكا نويبيل 

التي قادت فريق البحث اإن هناك العديد من العوامل 
التي توؤدي اإىل حدوث ا�سطرابات يف املزاج، لكن تناول 
بال�سكر يزيد فر�سة حدوث  اأطعمة وم�سروبات غنية 
ال�سارة  االآث���ار  العلمية على  ال��درا���س��ات  ذل��ك. وت��وؤك��د 
بعدا  اأ�سافت  الدرا�سة  لكن هذه  ال�سحة،  لل�سكر على 
جديدا هو ال�سحة النف�سية، ح�سب الباحثة. ووجدت 
الرجال  الآالف  ال�سحية  احلالة  تتبعت  التي  الدرا�سة 
تناول  ب��ني  ع��لق��ة  وج���ود  ع��دم  بريطانيا  يف  والن�ساء 

ال�سكر وا�سطرابات املزاج بالن�سبة للن�ساء.

فقط للرجال..احذروا الإكثار 
من تناول ال�سوكولته!

رجل يقفز بزلجته اإىل الأعلى يف بحرية دونغو يف ووهان مبقاطعة هوبي بو�ضط ال�ضني.   )ا ف ب(

قرر االأ�سد ان يتخل�س من اأي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�سبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط، لذلك مت 
االعلن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة للأجابة على �سوؤال واحد فقط وهو هل ي�ستطيع الكلب ان يتزوج 
وقالت  جميعها  فثارت  احليوانات  لكل  كبرية  مفاجاأه  ال�سوؤال  كان  امل��ول��ود..  يكون  فماذا  ذلك  حدث  وان  قطة 
الزرافه هل معنى ذلك ان اتزوج من قرد مثًل فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �ساحبة الرقبة الطويلة 
هل تريدين ان يكون املولود طويل الرقبة والزيل، �سحك اجلميع ثم قال الدب وهل من املمكن ان اتزوج انا من 
ابنة الفيل، يا الهي �سيكون املولود م�سحكا جداً و�سيكون من ال�سخامة بحيث ياأخذ ثلث الغابه.. فرد الفيل وهو 
ي�سحك، ح�سناً �سيكون فيل جميل تك�سو زلومته فراء غايل ويتبخرت يف م�سيته وكاأنه دبدوب.. امتلأت ال�ساحة 
بال�سحك واالأ�سد يف غيظ �سديد ف�ساحت الغزالة انا برقتي وحلوتي هل اتزوج من ال�سبع مثًل.. اآه كم هذا 
خميف، فقال ال�سبع ليت ذلك يتحقق.. هنا �ساح قرد ظريف ان الفهد من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط 
و�سيكون املولود اآخر مو�سة جلده خمطط باالأ�سود وعنقه وقدماه وذيله مرقط بالبني واالأ�سود او يكون جلده 
مرقط مع رقبة خمططه واآذنان �سوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�س ويف اخره نقطة.. �ساح اجلميع 
�ساحكني منكفئني على ظهورهم حتى االأ�سد مل يتمالك نف�سه وفقد كيا�سته وه��دوءه ووق��اره و�سحك كثرياً 
جداً وهو يت�سور ذلك.. ثم �ساح فلي�سكت اجلميع واالن انا اريد اجابة على �سوؤايل هل من املمكن ان يتزوج كلب 
من قطة.. ان�سغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�س كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س 
وحيداً حتت ظل �سجرة يفكر ويفكر، حتى الكلب نف�سه فقد ان�سغل بهذا ال�سوؤال وقال لنف�سه هى بالفعل رقيقة 
جميلة هادئة ولكن هل ا�ستطيع ان اتزوجها وال اجري ورائها ليل ونهار.. ياأ�س اجلميع من االأجابة على ذلك 
ال�سوؤال فقرر امللك للأ�سف ان كل من يف غابته اغبياء ولكن عندما اعلن ذلك �ساح احلمار: فالينتظر موالي 
عندي االأجابة ف�سحك االأ�سد وقال ان كانت االأجابة عندك ايها احلمار ف�ساأترك الغابة واأرحل.. �سكت اجلميع 
منتظرين فقال احلمار من املمكن ان يتزوج الكلب والقطة ان �ساءوا ذلك و�سيكون املولود كلب جميل مقطقط 
او قطة قوية بنت كلب.. هذه االأجابة الغريبة كانت هى ال�سحيحة ف�سج اجلميع بال�سحك والت�سفيق ال�سديد 
والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها والب�سوه طوقاً من االأزهار اجلميلة، اما االأ�سد فقد كان 
يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�سبب االأجابة ولكن الأنه �سيرتك الغابه ويرحل، وحمافظًة على كرامته حمل 

االأ�سد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.


