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ن�سائح للأم حديثة الوالدة اأثناء ال�سفر

للأم حديثة الوالدة، جمموعة من الن�سائح املفيدة عند ال�سفر على 
منت الطائرة، برفقة طفل ر�سيع:

التي  للللأم  �ص  املخ�سّ املقعد  طلب  ميكن  ال�سفر،  تللذكللرة  حجز  عند 
الأّنلله يوّفر مكاًنا لو�سع  للغاية  االأخللر مريح  يرافقها ر�سيع، وهللذا 
احلقائب االإ�سافّية واالألعاب، وكذلك للهو الطفل. ولكن، قد يكون 
على االأم التنّبه اإىل اأن بع�ص خطوط الطران يتقا�سى ر�سًما اإ�سافيًّا 

لهذا املقعد.
الللردد يف  �ص للأّمهات، فل يجب  املخ�سّ املكان  يف حال اجللو�ص يف 
طلب ال�سرير ال�سغر الذي �سي�ساعد االأم يف اال�سرخاء قليًل بينما 

ينام طفلها يف ال�سرير املذكور.
قللارورة احلليب للطفل، ميكن  ال�ساخن لتح�سر  املللاء  يتوّفر  اإذا مل 
للأّم ت�سخينها بحرارة اجل�سم، عرب و�سعها بني �ساقيها. و�سي�ستغرق 

االأمر نحو �ساعة لتدفئة قارورة بحجم 120 ميلليليًرا.

علج احلروق بـالزيوت العطرية
قد يتعّر�ص اجلميع لبع�ص احلروق ال�سغرة العر�سية التي حتدث 
الزيوت  اللل�للسللروري االحللتللفللاظ ببع�ص  للللذا، مللن  امللللنلللزل.  للا يف  يللوملليًّ
على  احلللروق  ومعاجلة  االأمل  ت�سكني  خا�سية  متلك  التي  العطرية، 

الفور.
ب�سع  بو�سع  االأوىل،  الللدرجللة  مللن  اليومية  احللللروق  معاجلة  ميكن 
نقاط من زيت اللفندر العطري املخفف، وهذه على االأرجح الزيوت 

االأكرث �سعبية يف �سيدلية العائلة، الأنها متعددة اال�ستعماالت.
اأو العرن املثقوب، وهي نباتات متيل  وميكن لل زيت نبتة �سانت جون 
الزيتون  زيللت  يف  منقوعة  الزهرة  قمة  ت�ستخدم  االأحللمللر،  اللون  اإىل 

لعلج هذه احلال، وقد ثبتت خ�سائ�سها العلجية.
باحلروق.  امل�سابة  املنطقة  على  مبا�سرة  قللطللرات  ب�سع  و�للسللع  يللتللمُّ 
ولهذه الزيوت فعل مده�ص يف ت�سّكل القروح، كما اأنها جتعل االأمل اأقل 
حدة. وهي علجات �سريعة ورائعة يف حاالت الطوارئ، وميكن تطبيق 

الو�سفة مرتني اإىل ثلث مرات يف اليوم، لت�سهيل عملية ال�سفاء.

كيف ا�ستعادت هذه املراأة ر�ساقتها يف 21 يومًا؟
ك�سفت �سيدة كندية كيف متكنت من ا�ستعادة ر�ساقتها خلل 21 يوماً 
فقط، وذلك من خلل اتباع نظام غذائي قا�ص للغاية، توقفت خلله 

عن تناول الطعام ب�سكل كامل.
اأالنا  حتدثت  اإيفولو�سن  كوليكتف  مدونة  على  ن�سرتها  مقالة  ويف 
 3 املكثفة على مدى  �ساعدتها احلمية  كيتلر )27 عاماً(، عن كيف 
اأ�سابيع، على خ�سارة نحو 7 كيلو من وزنها، باالإ�سافة اإىل ال�سيطرة 
على حب ال�سباب الكي�سي، وتخلي�ص ج�سدها من الطفيليات وفر�ص 

منو املبي�سات.
واأو�سحت اأالنا اأن النظام الغذائي املدعو ما�سر فان �سي�ستم يعتمد 
االأع�ساب،  و�للسللاي  بللالللربتللقللال،  املللمللزوج  الليمون  ع�سر  تللنللاول  على 
والفحم  ال�سيليوم،  ق�سور  م�سحوق  من  امل�سنوعة  البلزما  وحلوى 

املن�سط املخلوط مع ع�سر العنب والليمون.
بحقن  يومي  ب�سكل  نف�سها  حتقن  اأالنللا  كانت  ذلللك،  اإىل  وباالإ�سافة 
خا�سة، وحترم نف�سها من الطعام وال�سراب لفرات تراوح بني 14 

و 18 �ساعة يف اليوم، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
بها،  املو�سى  االأ�سلية  احلمية  خطة  بللاأن  الكندية  املللدونللة  وتللعللرف 
لذلك  للغاية،  طويلة  يوماً   108 و   40 بني  مدتها  تللراوح  والتي 

اخت�سرتها اإىل 21 يوماً فقط. 
21 يوماً، ولن  ملدة  اأالنللا: توقفت عن تناول الطعام متاماً  وت�سيف 
ت�سدق ما حدث! لقد �سفي ج�سدي ب�سكل كامل، ومنح ذلك جهازي 
اله�سمي الراحة التي كان يحتاج اإليها، كما تخل�ست من الفطريات 
وحب ال�سباب، وها اأنا ذا ال زلت على قيد احلياة الأحكي ق�ستي. ومن 
غر املفاجئ اأن تخ�سر اأالنا الكثر من الوزن بهذه احلمية القا�سية، 
تظهر  والتي  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  �سورها  �ساركت  كما 

فيها وقد تخل�ست من االأورام واالنتفاخات التي كانت تعاين منها.

الثالثاء   25   يوليو    2017  م   -   العـدد  12079  
Tuesday  25   July   2017  -  Issue No   12079

تركيبة عقاقري جديدة ملحاربة االإيدز 
بعد ثلثة عقود على املوافقة على اأول علج ملر�ص نق�ص املناعة املكت�سب 
بعد ظهور تقارير لعلماء ام�ص  جديدا  تطورا  الدواء  عامل  "اإيدز" ي�سهد 
االثنني تتناول بيانات اإيجابية عن تركيبة عقاقر متطورة ولقاح جتريبي 

جديد.
وما يبعث على االأمل هو جناح م�سادات الفرو�سات االرجتاعية يف احليلولة 
دون حدوث عدوى، وهو اجتاه يعرف بالوقاية قبل حدوث عدوى، وكذلك 
الفرو�ص دون  االأمللر الحتواء  نهاية  بتوفر علج فعال يف  االآمللال  تزايد 

عقاقر.
ويعتقد باحثون اأن مثل هذا التطور الزم ال�ستباق الفرو�ص الذي ميكنه 
كثرا مقاومة العقاقر رغم ا�ستخدام تركيبة من ثلثة اأو اأربعة عقاقر 
اإت�ص.اآي.يف  فرو�ص  يكون  اأن  دون  احليلولة  يف  جنحت   1996 عللام  منذ 

امل�سبب للإيدز حكما باملوت.
يف  املتخ�س�ص  توتو  ديزموند  مركز  مدير  نائبة  بيكر  جيل  ليندا  وقالت 
نقطة  جديدة.  لعقاقر  �سرورة  "هناك  اأفريقيا  جنوب  يف  االإيللدز  مر�ص 
ال�سعف عندنا هي مقاومة االأدوية الأن الفرو�ص �سريع التحور ب�سكل ال 

ي�سدق".
الذي  املوؤمتر  نظمت  التي  للإيدز  الدولية  اجلمعية  رئي�سة  اأي�سا  وبيكر 

ُعر�ست فيه اأحدث النتائج ال�سريرية يف باري�ص.
جعلت  اال�ستعمال  يف  واأ�سهل  اأف�سل  لعقاقر  التو�سل  اأجللل  من  وال�سباق 
مثل  العقاقر  ل�سركات  حامية  معركة  �ساحة  اإتللل�لللص.اآي.يف  فللرو�للص  مللن 
جيليد �ساين�سز وجلك�سو�سميثكلين التي حتقق مليارات الدوالرات من 

العلجات احلديثة.

�سقوط راق�سة من 
ارتفاع �ساهق

اأظهرت لقطات �سادمة، تداولها نا�سطون 
على مواقع التوا�سل االجتماعي حادثة 
�لللسلللقلللوط مللللللوؤمل للللراقللل�لللسلللة مللللن ارتلللفلللاع 
ا  عرو�سً تللوؤدي  الراق�سة،  وكانت  �ساهق. 
اأرجوحة  من  ت�سقط  اأن  قبل  بهلوانية، 
ال�سني.  �سرق  يف  بهلواين  عر�ص  اأثللنللاء 
 19 العمر  من  البالغة  الفتاة  و�سقطت 
عللاًمللا علللللى حلل�للسللرة اجلللمللبللاز، مللا اأدى 
مبع�سمها  متعددة  بك�سور  اإ�سابتها  اإىل 
احلو�ص،  يف  الي�سري  والللعللظللام  االأيلل�للسللر 

وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
تقوم  كانت  الفتاة  اإن  التقارير،  وقللالللت 
بلللرقللل�لللص اللللبلللالللليللله مللللع راقللل�لللسلللة اأخلللللرى 
يف مللركللز جلللللوبللال هلللاربلللور للللللتلل�للسللوق يف 
وهرع  املا�سي.  اخلمي�ص  يوم  ت�سانغت�سو 
االإ�سعافات  وملل�للسللاعللدو  االأمللللن  مللوظللفللو 
االأولية اإىل امل�سرح فوًرا قبل اأن يقوموا 
األقى  امللل�للسللتلل�للسللفللى.  اإىل  اللللفلللتلللاة  بللنللقللل 
م�ستخدمو و�سائل التوا�سل االجتماعي 
لعدم  الللتللجللاري  املللركللز  اإدارة  على  اللللللوم 
و�للسللع تللدابللر �للسلللمللة اأفلل�للسللل حلماية 
مراكز  اأن  اإىل  م�سرين  االأداء،  فللنللاين 
من  النوع  هللذا  حتظر  اأن  يجب  الت�سوق 

العرو�ص، الأنه خطر جًدا.

ح�سني قدرات
�ص 23 اوالدك على االبتكار

ابتكار منوذج 
الإ�سبع �ساد�س 

ما  هللذا  ثالثة"  يد  لللدي  "لي�ست 
يللقللوللله املللوظللفللون واالآبللللللاء يف كل 
مكان عندما تتزايد عليهم االأعباء 

واملهام.
امللكية  االأكللادميلليللة  يف  طالبة  لكن 
لللللنللللدن وجلللللللدت حل  للللللللفلللنلللون يف 
�سناعي  الإ�سبع  ت�سميما  وابتكرت 
�للللسللللاد�للللص يف اللللليللللد بللللهللللدف زيللللللادة 

اإنتاجية الفرد.
على  كلود  داين  الطالبة  واأطلقت 
الطابعة  ت�ستخدم  الللذي  ابتكارها 
ا�سم  اإنللتللاجلله  االأبلللعلللاد يف  ثلللثلليللة 

ثرد ثام.
ا�ستك�ساف  اإنلللله  للللرويلللرز  وقلللاللللت 
للللللتللمللدد الللبلل�للسللري وكلللذللللك فهم 
اأفللل�لللسلللل لللللل�للسلللللة اللللتلللي تللنلل�للسللاأ بني 
اجل�سم والتكنولوجيا التعوي�سية.
بجانب  ال�ساد�ص  االإ�سبع  وُيللركللب 
اجل�سم  يف  يللثللبللت  ثللللم  اخللللنللل�لللسلللر 
االت�سال  ويلللتلللم  اللللليللللد.  كلل�للسللاعللة 
على  جم�سات  طريق  عن  باجلهاز 

قدم ال�سخ�ص.
وتللقللول كلللللود اإنللهللا انللبللهللرت بفكرة 
لتكبر  الللتللكللنللولللوجلليللا  ا�للسللتللخللدام 
ملجرد  ولللليللل�لللص  االإنلللل�للللسللللان  جللل�لللسلللم 

تعوي�ص طرف فقده.
اأعللجللبللتللنللي بللحللق فكرة  واأ�لللسلللافلللت 
االأجهزة  مللفللهللوم  �للسلليللاغللة  اإعللللللادة 
بدال  للج�سم  كاإ�سافة  التعوي�سية 

من جمرد العلج اأو التعوي�ص .
ال�سعي  تلللعلللتلللزم  ال  اأنلللللله  وتلللابلللعلللت 
لت�سجيل حقوق امللكية الفكرية اأو 
ت�سويق االخلللراع الللذي تللرى فيه 

حم�ص فكرة مطروحة للنقا�ص.

ي�سرقون 50 مليون 
ليرت من النفط 

متللكللنللت �للسللرطللة راجلللا�لللسلللتلللان من 
متهمة  اإجللراملليللة  ع�سابة  تفكيك 
بتهريب اكرث من 50 مليون لير 
اأكرب حقول  النفط اخلام من  من 
بوا�سطة  الهند  يف  الللربيللة  النفط 
اعلن  مللا  بح�سب  ملليللاه،  �للسللهللاريللج 

م�سوؤول يف ال�سرطة.
اخلام  النفط  �سرقة  اكت�ساف  ومت 
�للسللنللوات مللن حقل  على مللدى �ست 
ال�سرطة  اوقلللفلللت  ان  بللعللد  كللللرن، 
يف  اجلللاري  اال�سبوع  �سخ�سا   25
اللل�للسللحللراء الللغللربلليللة لللتللورطللهللم يف 

�سبكة تهريب متطورة.
املحلية  االعللللم  و�للسللائللل  وبح�سب 
فللان قيمة النفط اخلللام الللذي مت 
ال�سركات  احللدى  بوا�سطة  تهريبه 
اللللتلللابلللعلللة للل�للسللركللة الللتللنللقلليللب عن 
العملقة  الللربيللطللانلليللة  الللنللفللط 
 7،75 بلغت  ريلل�للسللور�للسللز  فلليللدانللتللا 

مليون دوالر.

االنف�صال لي�س نهاية العامل
ال يختلف اأحد على ق�سوة جتربة االنف�سال مهما كان �سكله، 
�سواء بعد خلفات قوية اأو حتى بالتفاهم، فال�سعور بالوحدة 
قد  موؤملة  م�ساألة  العلقة  يف  ال�سعيدة  الذكريات  وا�ستعادة 
من  الللتللاأكللد  هنا  املهم  مللن  لكن  باالكتئاب.  للإ�سابة  تلللوؤدي 
ميكن  موؤملة  جتربة  ولكنه  احلياة  نهاية  لي�ص  االنف�سال  اأن 
العادات  ومن  احلياة.  يف  اإيجابية  لتغيرات  منها  اال�ستفادة 
اخلاطئة بعد االنف�سال، حماولة االنخراط �سريعا يف علقة 
االأف�سل  اأن  اإذ  اخلللللرباء،  منها  يللحللذر  م�ساألة  وهللي  �سريعة 

اإعطاء احلزن وقته.

االإنكار ال يفيد
من ال�سعب تقبل حقيقة نهاية علقة زوجية خا�سة اإذا كانت 
"مرحلة  البع�ص  �سنوات طويلة، ولذلك يعي�ص  ممتدة عرب 
احلياة  ب�سريك  االت�سال  با�ستمرار  يحاول  اإذ  االإنكار"  من 
وفقا  اخللللرباء  ين�سح  وهنا  يللحللدث.  مل  �سيئا  وكلللاأن  ال�سابق 
ملوقع "غيزوندهايت اأوند فولفيندن" االأملاين، بالركيز على 
جتاوز مرحلة احلزن والتعامل بواقعية مع االنف�سال كواقع 

معا�ص ولي�ص ككابو�ص �سن�ستيقظ منه.

امل�ص�ؤولية م�صرتكة
ال�سعور بالذنب وحماولة حتميل الذات �سبب ف�سل العلقة 
اإدراك  هنا  املهم  لذا من  االنف�سال،  بعد  املعذبة  االأمللور  من 
بني  م�سركة  ملل�للسللوؤوللليللة  هللو  علللقللة  اأي  ف�سل  اأو  جنلللاح  اأن 
م�سوؤولية  نف�سك  حتميل  عللن  التوقف  عليك  لللذا  طللرفللني، 

ف�سل العلقة.

العمل واله�ايات
االأمور  من  العمل،  يف  مب�سروع  اأو  معينة  بهواية  االن�سغال 
التي ت�سغلك عن التفكر يف الف�سل والدخول يف هذه الدائرة 

املغلقة من االأفكار ال�سلبية.

عدد النعم!
الف�سل  اأ�سباب  يف  التفكر  فللرادى:  تاأتي  ال  ال�سلبية  االأفكار 
الللتللفللكللر يف ملل�للسللاكللل �سحية رمبلللا تعاين  يللجللر مللعلله غللالللبللا 
اأو �سوء حظك مع �سديق معني، وهنا ين�سح اخلرباء  منها 
االإيجابية يف  االأمللور  "غوفيمينني" بالتفكر يف  وفقا ملوقع 

حياتك، كعلقتك املميزة بوالدتك اأو االأ�سدقاء االأوفياء اأو 
متيزك يف هواية معينة.

ال�صفر عالج فعال
جيدة  فر�سة  هللو  خارجها،  اأو  بلدك  داخللل  مللا  ملكان  ال�سفر 
دائرتك  خللارج  جللدد  اأنا�ص  على  والتعرف  اجلديد  الكت�ساف 
املا�سي  يف  التفكر  فللرة  مللن  تقلل  اأملللور  وهللي  التقليدية، 

والركيز على احلا�سر وامل�ستقبل.

انظر ح�لك!
ال جتعل احلزن يفوت عليك فر�سة مقابلة �سخ�سيات مميزة، 
فمن اخلطاأ االعتقاد باأن الف�سل يف علقة هو النهاية، بل اإنه 
قد يكون بداية لعلقة اأخرى لها فر�ص اأكرب يف النجاح، فل 
جتعل احلزن ي�سيع عليك فر�سة التعرف على �سريك احلياة 

اجلديد.

ا�صتمتع بال�قت "مع نف�صك"
لبلد  ال�سفر  اأو  معينة  هواية  عن  للتخلي  ن�سطر  ما  كثرا 
االآن  الفر�سة �سارت متاحة  احلياة،  ل�سريك  معني، مراعاة 
حياتك،  ل�سريك  ملئمته  لعدم  عنه  تخليت  ما  بكل  لتقوم 
بداية من �سبغ ال�سعر بلون معني اأو طهي اأكلة معينة وحتى 

حتقيق حلم قدمي بال�سفر لبلد بعيد.

اأ�صباب جتعل "االنف�صال" عن �صريك احلياة مفيدا
ميكن  عاطفية  جتربة  اأ�للسللوء  االنف�سال  اأن  البع�ص  يعترب 
اأن  يللرون  الزوجية  العلقات  اأن بع�ص خللرباء  اإال  بها  املللرور 
للنف�سال فوائد كثرة. جملة بيلد االأملانية ا�ستعر�ست 10 

فوائد مفيدة للنف�سال عن �سريك احلياة.
باالنف�سال، ورغم  التفكر  اإىل  تدفع  التي  االأ�سباب  تختلف 
الللو�للسللول اإىل طللريللق ملل�للسللدود بللني الللطللرفللني اأحلليللانللا، مييل 
اإعللادة احل�سابات قبل اتخاذ هذه اخلطوة خوفا  البع�ص اإىل 
فيها  تكون  التي  احللللاالت  بع�ص  هناك  ولكن  الللوحللدة،  مللن 
ا�ستمرارية العلقة الزوجية م�ستحيلة، وهنا ين�سح خرباء 
االأملانية  الزوجية ب�سرورة االنف�سال، جملة بيلد  العلقات 
ا�ستعر�ست ع�سرة اأ�سباب تو�سح ملاذا يكون االنف�سال جيدا يف 

بع�ص احلاالت وماذا ينتظر كل الطرفني بعد االنف�سال.
بني  اجلن�سية  العلقة  تفر  رمبللا  اجلن�ص:  مللن  املللزيللد   1-

تقف  التي  احلواجز  جميع  ت�سقط  وباالنف�سال  ال�سريكني، 
عائقا اأمام حرية املمار�سة اجلن�سية.

املطلقة يف  يعني احلرية  االنف�سال  املزيد من احلرية:   2-
مواعيد اخلروج والعودة اإىل املنزل بعيدا عن اإيجاد مربرات 

عند العودة يف وقت متاأخر اإىل املنزل.
-3 املزيد من الثقة بالنف�ص: يرى خرباء العلقات الزوجية 
اأن العلقة التي تكرث فيها النزاعات وي�سعر اأحد ال�سريكني 
ب�سيطرة الطرف االآخر، توؤدي اإىل �سعف الثقة بالنف�ص، ما 

يعني ان االنف�سال ي�ساعد على ا�ستعادة الثقة بالذات .
-4 توفر الهدايا: باقة زهور اأو ع�ساء وغرها من الهدايا 

التذكارية بني ال�سريكني
الوقت  من  املزيد  يعني  االنف�سال  الوقت:  من  املزيد   5-
الوقت  با�ستغلل  الزوجية  العلقات  خللرباء  ين�سح  وهنا   ،
والبكاء  املنزل  يف  البقاء  عن  واالبتعاد   ، ومفيد  فعال  ب�سكل 
على االأطلل، وذلك باخلروج من املنزل وممار�سة الريا�سة 
ت�ساعد  التي  املفيدة  االأمللور  من  وغرها  املحببة  والهوايات 

على تقبل االنف�سال ب�سكل اأ�سرع.
اأن االنف�سال  نف�سيون  خرباء  يرى  الراحة:  من  مزيد   6-
النف�سية  الللراحللة  ا�للسللتللعللادة  على  ت�ساعد  و�سيلة  اأفلل�للسللل  هللو 
من  كثرا  ت�ستهلك  مللا  غالبا  التي  الللنللزاعللات  بعد  والللهللدوء 

الطاقة.
القيام  ب�سريك  االرتباط  يفر�ص  الروتني:  عن  بعيدا   7-
الغ�سيل  والتنظيف  الطبخ  الروتينية مثل  الواجبات  ببع�ص 
الهوايات  بع�ص  عللن ممللار�للسللة  للبتعاد  يللدفللع  مللا  وغللرهللا، 
املحببة مثل القراءة وممار�سة الريا�سة التي ي�سعى الكثرون 

اإىل العودة اإليها بعد االنف�سال.
بللانللتللهللاء الللعلللقللة بلللني اللللزوجلللني تنتهي  اأقلللللل:  تللوتللر   8-
املحادثات، التي غالبا ما تخلق حاالت توتر، ب�ساأن امل�ساعدة 
اأو ن�سيان منا�سبات  املواعيد  التاأخر يف  اأو  املنزلية  االأمللور  يف 

مهمة مثل منا�سبة عيد احلب اأو عيد ميلد وغرها.
نهاية  يعني مطلقا  ال  العلقة  ف�سل  جديدة:  اأهللداف   9-
�ساعدت  اأنها جتربة  النف�ص  خللرباء  بع�ص  يللرى  بل  احللليللاة، 
الذي ي�سهل لهم عملية  االأمر  الكثر،  ال�سريكني على تعلم 

البحث عن �سريك جديد باملوا�سفات املرغوبة.
النزاعات  نهاية ع�سر  يعني  االنف�سال  م�ساد:  �سعور   10-
واال�ستمتاع  اللللذات  على  واالعللتللمللاد  ال�سريك  مللع  امل�ستمرة 

باحلرية املطلقة

االآن ميكنك االأكل ب�سراهة 
دون اأن ت�ساب بال�سمنة

حتلللدث اأعلللرا�لللص تللنللاول االأكللللل بلل�للسللراهللة نتيجة 
ا�ستهدافه عن  واللللذي ميكن  امللللخ،  يف  ا�للسللطللراب 
ك�سفه  ملا  وفقا  لل�سمنة،  امل�سادة  احلبوب  طريق 

العلماء.
وبح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فقد 
االإن�سان  تدفع  التي  املناعية  اخلليا  حتديد  مت 
لفريق  الدهون، وفقاً  اإىل تناول االأطعمة عالية 

من الباحثني.
وتظهر الدرا�سة اأنه عندما اأعطيت الفئران التي 
جتريبيا  دواًء  الطعام  مللن  كبرة  كميات  تلتهم 
�سغرة،  دبقية  ت�سمى  الللتللي  اخلللليللا،  ملهاجمة 
%15 فيما  بن�سبة  اأقل  اأكلت  الفئران  فاإن هذه 

انخف�ص وزنها اإىل اخلم�ص.
يتم  دواًء ممللاثللل  هللنللاك  اإن  الللبللاحللثللون  ويللقللول 
اختباره يف املعامل اإذ من  املمكن اأن ي�ساعد الب�سر 

على عدم اكت�ساب االأوزان اأو االإ�سابة بال�سمنة.
جامعة  من  كوليواد  �سونيل  الربوفي�سور  وكللان 

كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو وراء اأحدث هذه 
النتائج املن�سورة يف جملة خلية االأي�ص.

وقال الربوفي�سور : اإن اخلليا الدبقية ال�سغرة 
لي�ست خليا ع�سبية، ولكنها متثل 10 اإىل 15 

يف املائة من اخلليا يف املخ .

تزيد ق�ص�ة االنف�صال عن �صريك احلياة خا�صة بعد العالقات الط�يلة، ما قد ي�ؤدي 
لالإحباط والدخ�ل يف دائرة من االأفكار ال�ص�داء. النظر لالنف�صال كتجربة ولي�س 

ككاب��س ي�صاعدك على اخلروج منها دون اأن تك�صرك.
احلزن والغ�صب واخل�ف من ال�حدة وتراجع الثقة بالنف�س، مراحل 

�صريك  عن  انف�صال  جتربة  بعد  الكثريون  بها  مير  خمتلفة 
املنتهية.  العالقة  وق�ة  ط�ل  بح�صب  حدتها  وتزيد  احلياة 
وتتمثل اأوىل خط�ات التعايف من عالقة فا�صلة، يف النظر اإىل 

الف�صل كتجربة حياتية مهمة ولي�س كنهاية م�ؤملة. بع�س 
االأفكار ت�صاعد على جتاوز 

احلياتية  التتفتترتة  هتتذه 
ال�صعبة باأقل االأ�صرار.

ال تدعي االنف�سال عن 
�سريك احلياة يك�سر قلبك!
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�ش�ؤون حملية

لتحقيق اأهداف "�صيف ثقايف"

وزارة "الثقافة" ت�سكل جلانًا ملتابعة االأداء وقيا�س ر�سا امل�ساركني

للح�ص�ل على اجليالتني من اجلمال

فريق من جامعة االإمارات يح�سل على جائزة التميز  البتكار  الطلبة 

•• اأبو ظبي - الفجر

على  املللعللرفللة  وتنمية  الثقافة  وزارة  حللر�للص  اإطلللار  يف 
مرور  بعد  ثقايف"  "�سيف  الوطني  الللربنللامللج  تقييم 
الثقافية  املللراكللز  كللافللة  يف  ن�ساطه  مللن  اأ�سابيع  ثلللثللة 
نوعية  جلنة  الللللوزارة  �سكلت  الللدولللة،  بلللروع  املنت�سرة 
لتقييم االأداء وقيا�ص مدى االلتزام من قبل امل�سرفني 
على كافة الور�ص ور�سد االإيجابيات وال�سلبيات اإ�سافة 
اإىل التعرف على م�ستوى ر�سا اأولياء االأمور والطلبة 
عما  املتخ�س�سة  واللللور�لللص  الللفللعللاللليللات،  يف  امللل�للسللاركللني 
اللجنة  االأول، كما تركز  يقدمه �سيف ثقايف يف عامه 
اإداراتها  بالوزارة من  امل�سوؤولني  التي �سمت عددا من 
من  واملللبللادرات  واملقرحات  االآراء  ا�ستطلع  املختلفة 

كافة القائمني على �سيف ثقايف وامل�ساركني فيه.
الثقافية  املللراكللز  اإدارة  مللديللر  ال�سريعي  اأحللمللد  وقلللال 
وامل�سرف  املللعللرفللة  وتنمية  الثقافة  بللللوزارة  واملللعللرفلليللة 
على فعاليات �سيف ثقايف اإن الهدف من اللجنة لي�ص 
مراقبة املوظفني وامل�سرفني بقدر ما هو احلر�ص على 
متابعة انتظام الفعاليات والتاأكد من حتقيق االأهداف 
اال�للسللراتلليللجلليللة للللللربنللامللج الللوطللنللي، وقلليللا�للص مدى 
ا�للسللتللفللادة الللطلللب امللل�للسللاركللني مللن الللور�للص واالأن�سطة 
الب�سرية  الفنون  جللوانللب  على  الللعللام  هللذا  تركز  التي 
االإبللداعلليللة يف  والللكللتللابللة  املو�سيقية  والللفللنللون  وامللل�للسللرح 
ال�سعر والق�سة الق�سرة والرواية، كما ركزت عدد من 
اأن هناك جلان  موؤكداً  االأطللفللال،  على ق�س�ص  الور�ص 
واالآداب  الفنون  جمللاالت  يف  كبرة  اأ�سماء  ت�سم  فنية 
متخ�س�سة يف الفروع االأربعة تتجول حاليا على كافة 
مع  بللالللتللعللاون  وت�سجيلها  املللواهللب  الكللتلل�للسللاف  املللراكللز 
امل�سرفني من اأجل دعمهم من خلل برامج ومبادرات 

الوزارة امل�ستقبلية.
اإىل  ت�سل  التي  التقارير  كافة  اأن  ال�سريعي  واأ�للسللاف 
اللللللجللنللة الللعللللليللا للل�للسلليللف ثللقللايف بللرئللا�للسللة �للسللعللادة حكم 
الها�سمي وكيل وزارة الثقافة امل�ساعد للثقافة والفنون 
واالآثلللللار، �للسللواء مللن جللانللب امللل�للسللرفللني ومللللدراء املراكز 
اإيللجللابلليللة يف جمملها وحتمل  تللاأتللي  االأملللللور،  واأولللليلللاء 
اآراء  وكلها  للتطوير،  الهادفة  املقرحات  من  العديد 
حتظى باحرام وتقدير اللجنة، و�ستقوم على درا�ستها 

كافة  اأن  مللوؤكللداً  املقبلة،  اللللدورات  يف  منها  لل�ستفادة 
يبذلون  املتخ�س�سة  الور�ص  على  والقائمني  امل�سرفني 
جللهللودا كللبللرة مللن اأجلللل اكللتلل�للسللاف املللواهللب و�سقلها، 
وامل�سرح  االأدب  جمللاالت  يف  االإبداعية  الثقافة  وتعزيز 
الفنون  هذه  وتب�سيط  الت�سكيلية،  والفنون  واملو�سيقى 
حتى ي�ستوعبها �سغار ال�سن من امل�ساركني يف الربنامج 

مبا يتنا�سب مع قدراتهم على اال�ستيعاب.
العام  هذا  ثقايف  �سيف  فعاليات  اأن  ال�سريعي  واأو�سح 
واجتذاب  للإبداع  واحللات  اإىل  الثقافية  املراكز  حولت 
املواهب، وتعزيز قيمة الثقافة والفنون لدى االأجيال 
اجللللديلللدة، حلليللث تللقللدم امللللراكلللز الللثللقللافلليللة اإىل جانب 
العامة  الللفللعللاللليللات  مللن  الللعللديللد  املتخ�س�سة  الللور�للص 
بالتطوع  املتعلقة  التوعوية  واملحا�سرات  والللرحلللت 
واخلدمة الوطنية وال�سعادة وعام اخلر، والتي ت�سكل 
من  تزيد  بدورها  والتي  الطلب  وجللدان  جمملها  يف 
للقيادة  ووالئهم  اإليه  وانتمائهم  بوطنهم،  اعتزازهم 
الر�سيدة اإىل جانب تعميق اجلانب الثقايف واملعريف يف 

نفو�سهم باعتبارهم حماة امل�ستقبل. 
ومن جهة اأخرى حتظى ور�سة الفن الت�سكيلي مبركز 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بعجمان باإقبال كبر من 
امل�ساركني  اأعمار  وتللراوح  ثقايف،  �سيف  طلللب  جانب 

الفنان  قلللرر  للللذا  والللعلل�للسللريللن،  والللثللانلليللة  ال�سابعة  بللني 
فئات  ثلللث  اإىل  امل�ساركني  تق�سيم  العو�سي  اإبراهيم  
حيث  العا�سرة  ودون  �سنا  االأ�سغر  للأطفال  ،االأوىل 
الت�سكيلية  والفنون  الر�سم  باأ�سا�سيات  تعريفهم  يتم 
وتعريفهم مب�ستويات االألوان والظلل وال�سوء داخل 
اللوحة، ثم يقومون بر�سم اأ�سياء ب�سيطة كل منهم من 
منظوره، اأما الفئة الثانية فت�سم الطلب االأكرب �سنا 
االأكللرث عمقا،  املو�سوعات  ر�سم  على  يتدربون  والذين 
اأما  مواهبهم،  لتقييم  عللامللة  مو�سوعات  ويللتللنللاولللون 
متار�ص  التي  املللواهللب  من  عللدداً  فت�سم  الثالثة  الفئة 
الور�سة  وتركز  جيدة،  اأعمال  ولديها  الت�سكيلي  الفن 
وتنمية  مواهبهم،  ودعللم  تطوير  على  الفئة  هللذه  مع 

قدراتهم االإبداعية.
الكبر كان  االإقبال  اإن  العو�سي  اإبراهيم  الفنان  وقال 
ميثل حتدياً له يف اإطار ا�سرافه على الور�سة، مما دفعه 
اإىل تق�سيم امل�ساركني حتى ي�سمن ا�ستفادة اجلميع، كل 
ح�سب قدراته، موؤكداً اأن مر�سم مركز عجمان الثقايف 
املواهب  العديد من  العام على جذب  يعمل على مدار 
باملقيا�ص  رائللعللة  فنية  لللوحللات  بالفعل  قللدمللوا  الللذيللن 
�سجعت  ال�سيف  فللرة  واأن  الت�سكيلي،  للفن  النقدي 
الور�سة، واال�ستفادة مما  اإىل  الع�سرات على االن�سمام 

تقدمه، واكت�ساب اخلربات يف هذا املجال، موؤكدا اأنه يف 
نهاية �سيف ثقايف �سوف يكون لدى الور�سة عدد من 
االأعمال الراقية التي ُت�سكل معر�سا متكامل للفنون 
يبذلها  الللتللي  الللكللبللرة  بللاجلللهللود  م�سيدا  الت�سكيلية، 
والتدريب  التنظيم  عمليات  يف  العام  هللذا  املتطوعون 
وخا�سة للأطفال ال�سغار والتي كان لها اأبلغ االأثر يف 

جناح الور�سة بتحقق اأهدافها.  
ال�سارقي  �سيف  بللن  بللن حمد  اأحللمللد  ال�سيخ  اأ�للسللاد  وقللد 
باجلهود الكبرة التي تقوم بها وزارة الثقافة وتنمية 
مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  راأ�سها  وعلى  املعرفة 
اآل نهيان للرتقاء بالوعي الثقايف واملعريف لدى كافة 
فئات املجتمع، ودورها يف تعزيز الهوية والوطنية وقيم 
الوالء واالنتماء يف نفو�ص االأجيال اجلديدة موؤكداً اأن 
فعاليات برنامج "�سيف ثقايف" ما هو اإال حلقة يف اإطار 

هذه اجلهود الدائمة.
 جاء ذلك خلل الزيارة التي قام بها اإىل مركز وزارة 
ما  على  للطلع  بالفجرة،  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
من  املللدار�للص  وطالبات  ثقايف" لطلبة  "�سيف  يقدمه 
اأن�سطة وفعاليات ودورات متخ�س�سة تهدف الكت�ساف 
واالأدب  واملو�سيقى  امل�سرح  يف  الطلب  وميول  مواهب 
الرئي�سية  الور�ص  كافة  و�سملت  الت�سكيلية،  والفنون 
�سيف  عللن  مف�سل  ل�سرح  ا�ستمع  حيث  ثقايف  ب�سيف 
املركز  مدير  مليح  �سلطان  قدمه  للم�ساركني،  ثقايف 
الدورات  على  امل�سرفني  واالأ�ساتذة  بالفجرة  الثقايف 
كما ا�ستمع اإىل راأي الطلب واأولياء االأمور املتواجدين 
واأثرها يف تطوير  الفعاليات  اأبنائهم حول  باملركز مع 

املحتوى الثقايف واملعريف لدى اأبنائهم.
على  ال�سارقي  �سيف  بن  حمد  بن  اأحمد  ال�سيخ  واأكللد 
التي  االأن�سطة  مللن  املميزة  النوعية  هللذه  دعللم  اأهمية 
تللراعللي كللافللة الللفللئللات وتللدعللم امللللواهلللب وتللعللزز امليول 
الثقافة  وزارة  بللدور  م�سيداً  الطلبة  لللدى  االإبللداعلليللة 
يف  بالفجرة  الللثللقللايف  بللاملللركللز  ممثلة  املللعللرفللة  وتنمية 
هذا ال�سدد، مثمنا حر�ص �سيف ثقايف هذا العام على 
البعيدة  املناطق  �ساكني  املللدار�للص من  طلللب  اجللتللذاب 
وتقدمي كافة �سبل الدعم لهم، من خلل توفر �سبل 
باأولياء  املبا�سر  التوا�سل  على  واحلر�ص  املوا�سلت، 

االأمور، موؤكدا اأن ذلك من اأهم موؤ�سرات النجاح. 

•• العني - الفجر 

االإمللللارات على  بلله فريق مللن جامعة  قللام  ح�سل بحث 
جائزة التميز البتكار الطلبة، حيث يهدف هذا البحث 
الذي  للجلتني  وحللللل  جللديللد  ملل�للسللدر  اإىل حتللديللد 
يلعب دوراً مهماً يف ال�سناعات الغذائية وال�سيدالنية، 
احل�سول  اإمللكللانلليللة  ا�ستك�ساف  اإىل  امللل�للسللروع  ويتطلع 
الكلي  الللطلللللب  لتلبية  مللن اجلللمللال  اجللليلللتللني  علللللى 
�ساجد  الدكتور  وقللال  املنطقة.  يف  احللللل  للأطعمة 
مق�سود امل�سرف على البحث  من ق�سم علوم االأغذية 
يف كلية االأغذية والزراعة -"اإن تطوير م�سادر بديلة 
للجيلتني اأمر مرغوب فيه للغاية، ويحتاجه م�سنعي 
االأغذية ب�سدة، حيث اإن ال�سوق العاملي للأغذية املعتمدة 
على احللل ينمو ب�سرعة". وحتى االآن، هناك بدائل 

قليلة متاحة، وهذا يتطلب اال�ستك�ساف العاجل.
اجليلتني  اإنتاج  مت  اإذا  اإنلله  مق�سود  الدكتور  واأ�ساف 
مللن املللنللتللجللات الللثللانللويللة للللللجللمللال، فللاإنلله ميللكللن جتنب 
االأغذية  املتعلقة باجليلتني غر احللل يف  امل�ساكل 
املنتجة يف االإمارات والواردة اإليها، الأن هذه احليوانات 
تتوافر بكرثة يف العامل العربي، م�سيفاً اأنه من املرجح 
اأي�ساً من خلل تعزيز �سناعة  اأن تنّفذ هذه اخلطوة 

االأغذية احللل يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

الرئي�سي  الللتللحللدي  اأن  مق�سود  الللدكللتللور  اأو�للسللح  كما 
قللبللل املعاجلة  امللل�للسللروع هللو حت�سني حللالللة مللا  يف هلللذا 
واال�للسللتللخللراج للللللحلل�للسللول علللللى اجللليلللتللني ذي جودة 
عالية، حيث تتعر�ص اجلمال ملناخ حار وجاف ومتتلك 
جلللللداً يختلف عللن احللليللوانللات االأخللللرى، لللذلللك هناك 
اجلودة  عللايل  جيلتني  الإنتاج  املف�سل  للك�سف  حاجة 

من جلد اجلمال. 
البحث  يتم  والللتللي  للم�سروع  االأوىل  املللرحلللللة  ونللالللت 
جلد  مللن  املنتج  اجللللتللني  كللان  اإذا  فيما  خللها  مللن 
االإبل عملياً وخياراً حلاًل بديًل للجلتني املنتج من 
"اأغرا  يف  الطلبة"  البللتللكللار  التميز  "جائزة  اخلللنللزيللر 
ميدل اإي�ست" 2017، الذي يعد اأكرب معر�ص جتاري 

والدواجن  املائية  االأحياء  وتربية  للزراعة  املنطقة  يف 
واملا�سية وال�سناعات البيطرية. 

اجلللديللر بللالللذكللر اأن مللللادة اجللللتللني الللتللي تللوجللد يف 
احليوانات ت�ستخدم بكرثة يف ت�سنيع االألبان واللحوم 
اأن  اإحللدى الدرا�سات  اأفللادت  واحللويات وغرها، حيث 
جلد  م�سدره  العامل  يف  املنتج  اجللتني  من   41%
االآونة  ويف  االأبللقللار.  عظام  مللن  و25.8%  اخلللنللزيللر، 
امل�سنع  اجليلتني  مللن  واخللللوف  القلق  زاد  االأخلللرة، 
ولوجود  البقر  جنون  مر�ص  لظهور  البقر  حلللم  مللن 
اخلنازير  من  امل�سنع  اجليلتني  على  الدينية  القيود 
الركيز  واأ�سبح  اجليلتني  �سوق  على  ذلللك  اأثللر  مما 
اأكرث على البحث عن م�سادر بديلة الإنتاج اجليلتني. 
وعلى الرغم من ذلك، فاإن هناك القليل من اخليارات 
البديلة للجيلتني املنتج من حلم اخلنزير وهو االأكرث 

�سيوعاً ويعترب حرام يف ال�سريعة االإ�سلمية.
وتتوفر اجلمال بكرثة يف االإمارات ودول عربية اأخرى 
وميكن ا�ستخدامها كم�سدر حلل الإنتاج اجليلتني. 
ومل  اجلمال  من  اجللتني  اإنتاج  يتم  مل  االآن،  وحتى 
يتم اإعداد درا�سة ملعرفة اإمكانية ا�ستخل�ص اجللتني 
مللن جلللللد اجلللمللال وخلل�للسللائلل�للسلله. وهللنللاك اإمللكللانلليللة اأن 
مادة  الإنتاج  بديلة  خامة  كمادة  اجلمل  جلد  ي�ستخدم 

جيلتني حلل.

اجلامعة الربيطانية يف دبي حتتفي بالعدد 
املتزايد من خريجي برامج الدكتوراة

•• دبي- الفجر

الذين  املتنامي من حملة الدكتوراة  العدد  اإىل  15 خريجا جديداً  اإن�سم 
تخرجوا من اجلامعة الربيطانية خلل ال�سنوات االأربعة املا�سية. 

ومع املجموعة اجلديدة من اخلريجني ي�سل عدد خريجي الدكتوراه اىل 
خم�سني خريجا يف جماالت الربية واإدارة امل�ساريع. ومن املتوقع اأن ين�سم 
الدكتوراه  يف  اأطروحاتهم  عن  يدافعوا  اأن  املقرر  من  طلللب  اأربعة  اإليهم 
ال�سهر القادم. وي�ستعد طلبة اآخرون ملناق�سة ر�سائل الدكتوراه خلل ال�سنة 
اأخرى يف اجلامعة الربيطانية يف دبي مثل  القادمة يف برامج  االأكادميية 
الدكتوراه يف العمارة والت�سميم امل�ستدام للبيئة املبنية، والدكتوراه يف اإدارة 

االأعمال والدكتوراه يف علوم احلا�سوب.
عجت اجلامعة الربيطانية يف دبي خلل الثلثة اأ�سهر املا�سية بالن�ساط 
واحلركة بطلبها الذين كانوا يناق�سون اأطروحاتهم �سفهيا وباالأكادمييني 
بر�سائلهم حيث من  الطلبة  ملناق�سة  اخلللارج  الذين ح�سروا من  املميزين 
اجلامعة.  خللارج  مللن  االأقلللل  على  واحللد  بروفي�سور  هناك  يكون  اأن  املعتاد 
ويخ�سع الطالب عادة للإمتحان من قبل اإثنان من االأ�ساتذة يكون اأحدهم 

من جامعة اأخرى من اخلارج وخبراً يف جمال البحث املطلوب.
وتوفر اجلامعة الربيطانية يف دبي تدريبا خا�سا لطلبها الذين ي�ستعدون 
للدفاع عن اأطروحاتهم، حيث يهدف هذا التدريب مل�ساعدة الطلب على 
فهم اأهمية جل�سة مناق�سة اأطروحة الدكتوراه والطريقة املتبعة وتعريفهم 

باخلطوات ال�سرورية املطلوبة للنجاح.
دبي  يف  الربيطانية  اجلامعة  مدير  ال�سام�سي  عبداهلل  الربوفي�سور  وقال 
باالأبحاث  �سمعتها  دبي  يف  الربيطانية  اجلامعة  تعزز  �سنة  بعد  �سنة   "
والتطوير يف قطاع التعليم يف االإمارات العربية املتحدة، وهذه ال�سنة لي�ست 
باإ�سافة جمموعة جديدة من الطلب  خمتلفة حيث نفتخر يف اجلامعة 
اخلريجني املبدعني الذين �سي�سيفون اخلربة واملعرفة بكل تاأكيد يف حقول 
متنوعة  خيارات  الربيطانية  اجلامعة  وتوفر   " املختلفة.  اإخت�سا�ساتهم 
الكثر من  اإ�ستفاد  والدكتوراة. وقد  املاج�ستر  الربامج يف م�ستويات  من 
الطلب من هذه الربامج حيث اأنهى اأغلبهم متطلبات درجاتهم بينما هم 
واالأبللحللاث حيث  التطوير  اأهمية  على  اجلامعة  وتركز  راأ�للص عملهم.  على 
اأ�س�ست اجلامعة �سمعة جيدة يف قطاع التعليم يف االإمارات العربية املتحدة 

بكونها الرائدة يف جمال الدرا�سة القائمة على االأبحاث.

خالل �صيف اأب�ظبي 
جنم األعاب اخلفة واخلدع الب�سرية 
اأحمد الباي�س يقدم عر�سًا متفردا 

•• اأبوظبي - الفجر

ورائد  اخلفة  العب  ان�سمام  عن  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
اخلدع الب�سرية النجم اأحمد الباي�ص اإىل فعاليات "مو�سم �سيف اأبوظبي" 
هذا العام، وذلك كجزء من جولة الباي�ص العاملية "تيك اأوف"، حيث يعد 
جمهور العا�سمة االإماراتية بتقدمي خدعاً ب�سرية تفوق اخليال وعرو�ص 
يف  الراحة  �ساطئ  م�سرح  خ�سبة  على  م�سبوقة  غر  وجمللازفللات  مغامرات 

الفرة من 3 حتى 5 اأغ�سط�ص. 
اال�ستعرا�ص،  عامل  يف  عاماً   14 لل  متتد  بخربة  ال�سعودي  النجم  ويتمتع 
العرو�ص  اأروع  تللقللدمي  يف  لنف�سه  وا�للسللعللة  �سعبيٍة  اإر�للسللاء  يف  خللها  جنللح 
امل�سوقة جلمهوره على خ�سبة اأ�سهر امل�سارح يف �ستى اأنحاء العامل وذلك بعد 

فوزه باملركز االأول يف اأهم برنامج تلفزيوين الألعاب اخلفة.
ال�سرق االأو�سط،  امل�سرحية احلية يف منطقة  ومنذ افتتاحه الأول عرو�سه 
حاز الباي�ص على لقب ’رائد اخلدع الب�سرية على م�ستوى ال�سرق االأو�سط‘ 
الللذي �سجعه على  اإىل جللده  ذلللك  الف�سل يف حتقيق  نا�سباً  بني اجلمهور، 

ال�سعي لتحقيق حلمه واحراف جمال اخلدع الب�سرية. 
واإىل جانب ذلك، قدم الباي�ص عدداً من املجازفات اخلطرة للغاية واخلدع 
والتحديات ال�سعبة واملبتكرة يف خمتلف اأنحاء العامل مثل القطب ال�سمايل 

و�سكول فايل يف والية اأريزونا.
يحت�سنها  التي  املتميزة  املللواهللب  جمموعة  اإىل  الباي�ص  اأحللمللد  وين�سم 
املقبل،  اأغ�سط�ص   20 لغاية  امل�ستمرة   ،2017 اأبللوظللبللي  �سيف  مو�سم 
لتقدم جمموعة من العرو�ص امل�سوقة وخمتلف االأن�سطة الرفيهية التي 
�ست�سمن ل�سكان االإمارة وزوارها من خمتلف االأعمار اأوقات مفعمة باملرح 

واملتعة.
جدير بالذكر اأن مو�سم �سيف اأبوظبي 2017 يقوم بتنظيم هيئة اأبوظبي 
لل�سياحة والثقافة ، بالتعاون مع جمموعة من ال�سركات الرائدة يف جمال 
وياك  بروجكت  واألكمي  �سي  بي  اإم  جمموعة  فيها  مبا  الفعاليات  تنظيم 

لتنظيم الفعاليات و�ساميت اإيفينت�ص واأوبروي ميدل اإي�ست اإيفنت�ص. 



دقيقة  مدتها  مقاطع  �سّجلي  اللعبة،  هللذه  لتطبيق 
اأو  بينكما  م�سركة  حلظات  ت�سمل  قد  هاتفك.  على 
ي�سمع  دعيه  متحركة.  ر�سوماً  اأو  اأفلللم  من  م�ساهد 
االأ�سوات ثم اطلبي منه اأن ي�سف ما �سمعه: من هم 
االأبطال؟ ماذا يفعلون؟ اأين يتواجدون؟ اإذا كان ابنك 
نف�سها من دون  اللعبة  ال�سرب، ميكنك تطبيق  قليل 
تطلبي  اأو  الراديو  ت�سّغلي  اأن  يكفي  م�سبق.  حت�سر 
ثم  م�سبقاً،  اإنللللذاره  دون  مللن  عينيه  يغم�ص  اأن  منه 
�سيكت�سف  ال�سمعية.  بيئته  ي�سف  اأن  مللنلله  اطلللللبللي 
حينها م�ساهد مل يرها و�سيتخيل ما كان يريد روؤيته 
ويح�سر تركيزه بهذه املهمة. اأو اطلبي منه بعد �سماع 
�سرد  يف  وي�ستفي�ص  �سمعه  مللا  يتخيل  اأن  االأ�للسللوات 

الق�سة التي يتخّيلها.

ت�ص�ير يف كل مكان
اأن  يكفي  الت�سوير.  االأوالد  يتعّلم  اأن  ي�سهل  اللليللوم 
ي�سعروا  كي  قدمية  كامرا  اأو  خلوياً  هاتفاً  تعطيهم 
اأن ي�سّور كل  بحما�سة �سديدة. اقرحي على طفلك 
ما يريده يف املنزل اأو يف اأي مكان ال يرغب يف زيارته. 
قدمي له هذه االآلة بل تردد. �ستلحظني اأنه يهتم 
اأن  له  وت�سرحني  به  تثقني  باأنك  تخربينه  حني  بها 
اإىل اهللتللمللام خللا�للص. يف  اأداة هلل�للسللة حتللتللاج  الللكللامللرا 
تقنيات  معه  تراجعي  اأن  ميكنك  اللحقة،  املرحلة 
الت�سوير. ا�سرحي له اأي�ساً باأية طريقة تتلقى العني 
ال�سور اأو اطبعي معه جزءاً من ال�سور التي التقطها 
لو�سعها يف اإطار. حني يفتخر مبا يقوم به، �سيت�سجع 

على تطوير هذه املهارة.

ر�صم ي�مي
الللللر�للللسللللم ملللهلللارة 
ية  فطر

لدى االأطفال. ي�سهل اأن مي�سك الطفل بالقلم ويعرّب 
اأو  الرابعة  من عمر  بللدءاً  الورقة.  عن عواطفه على 
اخلام�سة، �ستتحدد معامل �سخ�سيته وتتح�سن مهارته 
اإذا واظب على الر�سم. ميكنه اأن يبداأ بر�سم ما يحيط 
به. من االأف�سل اأال تتدخلي قبل هذه املرحلة. قّدمي 
االأغرا�ص  اأن ير�سم  واطلبي منه  واأقلللمللاً  دفللراً  له 
والكر�سي.  الطاولة  من  بللدءاً  يومياً،  ي�ستعملها  التي 
يركز  كي  اأي�ساً  الر�سم  على  �سّجعيه  العطلة،  خلللل 

على اهتماماته ويعرّب عن م�ساعره.
مبوهبته،  تللثللقللني  بللللاأنللللك  طللفلللللك  تلللخلللربيلللن  حللللني 
�ستفاجئني باإجنازاته. لكن ال تنتظري منه اأن يبتكر 
عليه  �سلبية  اأحكاماً  تطلقي  ال  حقيقية.  فنية  حتفاً 

مهما فعل بل دعيه ير�سم بحرية ل�سمان انفتاحه.

�صنع االألعاب
اإذا طلب منك طفلك اأن ت�سري له االألعاب، اقرحي 
اإىل  بالن�سبة  الكرتون.  اأو  بللالللورق  ي�سنعها  اأن  عليه 
واالأوراق  االأقللللم  تعطيهم  اأن  يكفي  االأوالد،  بع�ص 
ميكنك  بنف�سهم.  اأمرهم  يدّبروا  كي  والغراء  امللونة 
اأن ت�سّهلي حياتك حني يعتاد ابنك على �سنع األعابه 
بنف�سه. تق�سي اخلطوة االأوىل بتعليمه كيفية اإل�ساق 
القطع ثم طريقة ت�سميم اللعبة. قّدمي له جملت 
واالأغرا�ص  ال�سور  الختيار  معه  وت�سّفحيها  قدمية 
والكلمات التي يريد اقتطاعها الحقاً واإل�ساقها على 

ورقة بي�ساء اأو جزء من �سحيفة.
جاهزة  جمموعات  اأي�ساً  اأمللاملله  تعر�سي  اأن  ميكنك 
من ال�سور الإلهامه. بعدما يعتاد على جتميع القطع، 

�سنع  علللللى  �للسللجللعلليلله 
اأغلللللللللرا�لللللللللص 
ورقلللللللليللللللللة. 
اقلللللرحلللللي 

ها ويراقب ما  عليه اأن ينظر اإىل االأغرا�ص التي ق�سّ
اأو كرتونياً منها.  يحيط بها كي يبني منوذجاً ورقياً 
بهذه الطريقة �سيتمكن من �سنع منوذج م�سّغر عن 

املنزل اأو حا�سوب �سخ�سي اأو هاتف اأو م�سطرة.
لتطوير هذه املهارة، يتكل االأوالد عموماً على ميلهم 
تكوين  لللو مل  حللتللى  بللهللم.  يحيط  مللا  كللل  تقليد  اإىل 
اأن  اإىل  االألعاب  �سنع  م�ساريع  اأوالدك  �ساركي  فنانة، 

يتمكنوا من اإمتام املهمة وحدهم.

معر�س حقيقي
اأنك  ملللع  املللعللار�للص  اإىل  مللرافللقللتللك  ابللنللك  يللحللبللذ  اأال 
حت�سري  اأن  تريدين  وال  االأجلللواء  بهذه  ت�ستمتعني 
ميكنك  االأول،  املللقللام  يف  االأطللفللال؟  بعامل  ن�ساطاتك 
اأن تختاري املعار�ص التي تتما�سى مع هوية طفلك اأو 

املتاحف التي تنّظم االألعاب للأوالد.
تتطلب اخلطوة اللحقة بع�ص التح�سر: يجب اأن 
جتلبي معك كتباً تروي ق�س�ص التحف التي 
ما  مللع  يتفاعل  كللي  الطفل  �سي�ساهدها 
اأن االأوالد ي�سجرون  املعروف  يللراه. من 
ملللن اجللللملللود واللللرتلللابلللة ويللفلل�للسلللللون اأن 
يلللاأخلللذوا املللللبللللادرات ويللتللحللركللوا بلللدل اأن 
لذا  املعلومات.  وتلقي  باملراقبة  يكتفوا 
اقللرحللي علللللى ابللنللك نلل�للسللاطللات منزلية 
ترتبط بجو املتاحف واملعار�ص. اأخراً، 
ر�سمة  ين�سخ  اأن  اأن تطلبي منه  ميكنك 

اأو حتفة اأعجبته بطريقته اخلا�سة.

اللعب على الكالم
هللل يللحللب ابللنللك اللللقلللراءة والللكللتللابللة؟ اجللعللللليلله يلعب 
منه  واطللبللعللي  يحبه  كللتللابللاً  معه  اخللتللاري  بالكلمات! 
الكلمات،  قلل�للّص  بللعللد  مللتللعللددة.  �للسللفللحللات  اأو  �سفحة 
اقرحي عليه اأن يعيد تنظيمها البتكار ن�ص جديد اأو 
عبارات جديدة وتاأليف ق�سيدة اأو اأغنية اأو ر�سالة. اإذا 
اأراد ابنك اأن يكرر هذه اللعبة، اقرحي عليه اأن يفكر 
ق�سيدة،  اأو  ن�ص  �سكل  على  الحقاً  يكتبها  كي  بق�سة 
ا�ستعمال  كعدم  اللل�للسللروط  بع�ص  عليه  افر�سي  لكن 
الطريقة  هلللذه  ت�سمح  الللعللبللارات.  يف  معينة  اأحللللرف 

بتحفيز خمّيلته.

زاوية خا�صة
ابنك  يتمكن  العائلية! كي  البيئة  �سيء من  كل  يبداأ 
من ا�ستعمال فر�ساة الر�سم واالأقلم واالألوان، يجب 
الهدف  يتعلق  ب�سهولة.  االأدوات  هللذه  اإىل  ي�سل  اأن 
االأوالد  ا�ستقللية  بتطوير  املجال  هذا  يف  االأ�سا�سي 
ومنحهم العنا�سر التي ت�سمح لهم مبمار�سة هوايتهم 
فر�ساة  فيها  للر�سم  من�سة  لهم  ري  ح�سّ املف�سلة. 
وقنينة ماء ومئزر واأدوات ر�سم وورق. اإذا كان الطفل 
اإليها، من  يحب النحت تتعدد االأدوات التي �سيحتاج 
وال�سكاكني  واملق�ص  والقوالب  واملللئللزر  الطني  بينها 
وامللعق وامل�سطرة. يحب الطفل اأن يجل�ص يف زاوية 
�سي�سعر  منّظمة،  االأغللرا�للص  كانت  وكلما  بلله.  خا�سة 
باأنه ي�ستطيع اإطلق العنان ملخيلته من دون م�ساعدة 

الرا�سدين.

مـــنــ�عــــات
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اإليك اأفكارًا ت�صمح لك بدعم اأوالدك يف م�صاعيهم اإىل 
اأن  دون  من  �صّجعيهم  االبتكار.  على  قدرتهم  حت�صني 
يف  جديدًا  �صغفًا  تكت�صفني  فرمبا  منهم!  بداًل  تت�صريف 

حياتك!
هل ينجذب ابنك اإىل امل��صيقى وم�صادر ال�صجة؟ تهدف 
خمتلف  اإىل  الطفل  تعريف  اإىل  ال�صمعية  االألتتعتتاب 
م�صت�ى  وحت�صني  بتته  املحيطة  البيئة  يف  االأ�تتصتت�ات 
ويعزل  ي�صمعه  ما  يحّدد  كي  له  دعتت�ة  اإنها  انتباهه. 

االأ�ص�ات وميّيز بينها.

ن�سائح لتعليم االأوالد درو�سًا عن العامل احلقيقي

مرحلة  يف  املهنية  اخلتتيتتارات  عتتن  كّلميه 
مبكرة

يعرف املرّبون اأهمية التكلم عن اخليارات املهنية 
يف مرحلة مبكرة.

الللتللي يريدها  املللهللنللة  نلللوع  يللعللرف  ابللنللك  اإذا كلللان   
تطوير  على  مبكراً  الللوقللت  يللكللون  لللن  م�ستقبًل، 

تلك اخلطط.
 �سّجعيه على اأخذ درو�ص يف املدر�سة الثانوية الأنها 

تفيده حني يدخل اإىل اجلامعة.

ا�صطحبيه للت�صّ�ق
املنزل در�ساً عن كيفية  اأن يتعلم االأوالد يف  ميكن 
دي امليزانية  اإدارة االأموال يف املتاجر الكربى. حدِّ
اآللللة حا�سبة  املللنللزل، ثللم خللذي معك  قبل مللغللادرة 
ابللنللك للت�سوق. حني  حللني تللقللرريللن الللذهللاب مللع 
ي�سيف ابنك االأغرا�ص اإىل العربة، احت�سبي �سعر 

غر  منتجات  ي�سيف  اأن  حللاول  واإذا  غللر�للص.  كللل 
قبل  املقررة  امليزانية  بحجم  ذّكريه  لها،  خمطط 
للعائلة  بامليزانية  االلللتللزام  ي�سمح  املنزل.  مغادرة 
اللللذهلللاب يف عطلة  اأو  فلللاخلللرة  مللقللتللنلليللات  بلل�للسللراء 

الحقاً.

ك�ين �صادقة ب�صاأن الف�اتري
تريدين  حللني  امللليللاه  بللفللاتللورة  تللبللدئللي  اأن  ميكنك 
التي  امللليللاه  كميات  تللراكللم  امليزانية.  عللن  التكلم 
وغ�سل  والللطللبللخ  لل�ستحمام  العائلة  ت�ستعملها 
ابللنللك بكلفة املياه  اإبللللغ  اللل�للسلليللارة. ال تللخللايف مللن 
و�سّجعيه على االدخار اإذا اأمكن. يف النهاية، ي�سمح 

االدخار للعائلة بتوفر املال.

عّلميه در�صًا عن اإدارة ال�قت
يبداأ اأول در�ص يتلقاه االأوالد عن اإدارة الوقت باأول 
فر�ص منزيل غالباً. من املفيد اأن تعطي االأولوية 
للفرو�ص املنزلية بدل األعاب الفيديو اأو التلفزيون 
اأو الوقت املخ�س�ص للحا�سوب اللوحي. لكن ميكن 
اأن يطّور االأهايل هذه اخلطوة عرب و�سع جدول 
للعائلة. بهذه الطريقة، ميكن اأن يحت�سب االأوالد 

الوقت املخ�س�ص للن�ساطات غر املدر�سية.

ال تخايف اأن ترف�صي طلباته
اإنها خطوة ب�سيطة: ال ي�ستطيع معظم الرا�سدين 

اأن يح�سلوا على كل ما يريدونه. احلياة ال ت�سر 
بهذه الطريقة!

افتحي ح�صاب ت�فري
اليوم.  يف  �ساعة  طلللوال  امللللال  �للسللرف  عللن  امتنعي 
وقبل اأن يتلقى ابنك راتبه بفرة طويلة، افتحي 
الذي  امللللال  مللن  ق�سماً  تللوفللر. �سعي  حلل�للسللاب  للله 
يتلقاه يف عيد ميلده ويف مو�سم االأعياد يف البنك 
بهذه  �سهر.  كللل  احل�ساب  ك�سف  اأمللاملله  واعر�سي 
املايل  و�سعه  مراقبة  على  �ست�ساعدينه  الطريقة 

منذ مرحلة مبكرة من حياته.

تكلمي معه عن امل�صتقبل )و�صعي اخلطط!(
ي�سمح حتديد االأهداف العائلية بتح�سر االأوالد 
اللللذهلللاب يف عطلة؟  تللريللديللن  هللل  الللر�للسللد.  ل�سن 
اأ�سركي ابنك بامل�سروع حني يحني وقت التخطيط 
الرحلة  تكاليف  بللني  الللفللرق  احت�سبي  للللللرحلللللة. 
معه  �سعي  ثم  القطار...  اأو  الطائرة  اأو  بال�سيارة 

خطة االدخار املنا�سبة.

تط�عا معًا
العطاء،  اإيجاد طريقة لتج�سيد معنى  من خلل 
يللرافللقلله حللتللى �سن  قلليللمللاً  قللد يتعلم ابللنللك در�لللسلللاً 
للقيام  مللعلله  تللتللطللوعللي  اأن  حللللاويل  للللذا  الللر�للسللد. 

بن�ساطات خرية.

اال�صتعداد ل�صن الر�صد اأمر بالغ ال�صع�بة! حتى ل� ظننا اأننا م�صتعدون لدفع ف�اترينا 
و�صراء منزل واقتناء حي�ان ظريف، ت�صدمنا احلياة دومًا.

 حتى ل� مل يكن ابنك واثقًا مما يريد فعله، ميكنك اأن تكلميه منذ مرحلة مبكرة عن 
العامل  عن  درو�صًا  االأوالد  لتعليم  ن�صائح  ثماين  اإليك  الثان�ية.  املدر�صة  بعد  احلياة 

احلقيقي:

�صّجعيهم على الر�صم كي يعّبوا عن م�صاعرهم

ح�سني قدرات اوالدك على االبتكار
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العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى    

مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/120 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه : يو�سف غريب حممود ال حممود
حيث ان املدعي : بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

قد اقام عليكم الدعوى رقم 2017/120 جتاري كلي وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة راأ�ص اخليمة - اأمام 
مكتب اإدارة الدعوى - يوم االحد ال�ساعة التا�سعة �سباحا املوافق 2017/7/30 م وذلك للجابة على الدعوى، 
املحدد  الوقت  وكيل عنكم يف  ار�سال  او  تخلفكم عن احل�سور  ودفللوع ويف حالة  بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي 
اعله  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�سال  طالبا  بحقكم   ، غيابيا  الدعوى  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  اعللله 
فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى مو�سوعها واعلن امل�ستدعي �سده ب�سورة من الئحتها وتاريخ اول جل�سة 
عن  )ال�سادر  جتللاري   2017/6845 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  الق�ساء   : ثانيا   - مو�سوعها  لنظر 
يوؤدي  باأن  امل�ستدعي �سده  املدعي  بالزام  الق�ساء   : راأ�للص اخليمة( - ثالثا  امل�ستعجلة مبحكمة  االأمللور  حمكمة 
للبنك امل�ستدعي قيمة مبلغ وقدره 2.463.129.04 درهم )مليونان واربعمائة وثلثة و�ستون الفا ، ومائة وت�سعة 
وع�سرون درهما ، واربعة فل�ص( ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى  متام ال�سداد . رابعا / 

الق�ساء بالزام امل�ستدعي �سده بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

 مكتب  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2016/616  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 

عنوانه :  اإمارة دبي -  ديرة -  املرقبات ، �سارع ابوبكر ال�سديق  
املنفذ �سده :  مرت�سى جعفر منزوي 

عنوانه : اإمارة دبي - يعلن على مقر عملة - يعمل مدير لدى �سركة الثمني للتجارة العامة - ذ م م - الكائن مقرها 
مبنطقة ديرة - �سارع املكتوم - بناية الرقة باال�ص )مرافق دملوك( - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 707-706  

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خلل  ايللداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإجللراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار  : عبارة عن ار�ص ف�ساء - رقم 
االر�ص : 116 - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم البلدية - -0 - 665 - امل�ساحة : 541.49  مر مربع القيمة 

التقديرية - 3100000 درهم -  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : علياء الدرمكي لتجارة اخل�صار والف�اكه - �س ذ م م 
ال�سكل  بردبي - اجلافلية    - الفردان  ابراهيم ح�سن  زهللرة  : مكتب رقم 4 ملك  العنوان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 706805  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سر يف  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائللرة  تعلن  : 1133808  مبوجب هذا 
ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/6/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/6/20  وعلى من 
الكتبي وم�صارك�ه حما�صب�ن  اإىل امل�سفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرا�ص  لديه 
املوؤقتة - بردبي -  العنوان :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة  قان�ني�ن 
القوز االأوىل -  هاتف  3215355-04 فاك�ص: 3215356-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : 2 بي اجن�صي للتجارة العامة - �س ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 709 - ملك حممد عبداخلالق قرقا�ص - نايف - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة: 569111  رقم القيد بال�سجل التجاري : 73929 
ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قللد  بللاأنلله  بللدبللي  االقت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن  هللذا  مبللوجللب 
التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/7/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/16  وعلى من لديه 
احل�صابات   لتدقيق  قايد  �صركة  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي 
العنوان :  مكتب رقللم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهللر كيد زوهللر بيديف - اخلليج 
امل�ستندات  كافة  معه  2659250-04  م�سطحباً  فاك�ص:   04-2659550 هاتف    - التجاري 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�صارك�ه حما�صب�ن قان�ني�ن 
العنوان :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
االأوىل -  هاتف  3215355-04 فاك�ص: 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  علياء الدرمكي 
لتجارة اخل�صار والف�اكه - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/7/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/7/20 وعلى من 
لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعلللله،  املللذكللور  العنوان 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي/�صركة قايد لتدقيق احل�صابات  
- اخلليج  بيديف  زوهللر  كيد  زوهللر  كيد  3408 ملك حيدر علي  رقللم  : مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  هللذا  مبوجب    04-2659250 فاك�ص:   04-2659550 هاتف   - الللتللجللاري 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  2 
بي اجن�صي للتجارة العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/7/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/16   وعلى 
من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات واالأوراق  اأعللله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حممود غالب حممد �سميع املطوع - اجلن�سية : االإمللارات - وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري ور�سة الك�ساف 
ال�سيارات ،  ، �سبغ و�سمكرة  ال�سيارات   الرخ�سة �سيانة  ن�ساط   ، ال�سيارات  ل�سيانة 
واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 514752  
ال�سيد/  االقت�سادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2002/5/18 يف  ال�سادر 
الكاتب  بللان  للجميع  معلوما  ليكن   - الهند   : اجلن�سية   - ابللراهللام  جاكوب  رينجو 
املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  العدل يف مدينة خورفكان 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت املواطنة/)ال�سعديه حممد احليماء( بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي االبتدائية- ق�سم التوثيقات بتغير ا�سمها من )ال�سعدية(

اىل )لطيفه( 
فمن لديه اعرا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور   خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر االعلن .
منى علي املروي   - موثق اأول   

حممد ا�صرف البولقي  - قا�صي توثيقات         

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

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإخطار عديل

رقم 2017/17828   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بللوكللالللة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احللمللد  رفللعللت  حمللمللود   : املللنللذر 
واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن م�سرف االإمارات اال�سلمي  مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي  
املنذر اليه : دريك للتجارة العامة - دبي - بردبي برج خليفة مكتب رقم 2709 ملك اميان علي - هاتف رقم 

  )0561502058(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  136.529  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )136.529( 
درهم )مائة و�ستة وثلثون الف وخم�سمائة وت�سعة وع�سرون درهما ال غر( وذلك خلل مدة �سبعة ايام من 
واملرهونة  التايل موا�سفاتها  ال�سيارة  بيع  اجللراءات  كافة  ا�سفني التخاذ  �سن�سطر  واال   - االعلللن  تاريخ هذا 
املادة  لن�ص  طبقا   - دبللي  ترخي�ص   L/9320 رقللم  ا�ستي�سن/ا�سود/خ�سو�سي(  �سروكي  )جلليللب  للمنذر 

175&172 من قانون املعاملت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإخطار عديل

رقم 2017/17826   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بللوكللالللة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احللمللد  رفللعللت  حمللمللود   : املللنللذر 
واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري  مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي   
املنذر اليه : �سوالها �سوبراتي - موري�سيو�ص اجلن�سية - راأ�ص اخليمة - خزام بالقرب من بقالة عبداهلل يو�سف 

- فيل 4 - هاتف رقم 0501547889  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  31.757.34  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )31.757.34( 
درهم )واحد وثلثون الف و�سبعمائة و�سبعون وخم�سون درهما واربعة وثلثون فل�سا ال غر( وذلك خلل مدة 
�سبعة ايام من تاريخ هذا االعلن - واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها 
واملرهونة للمنذر )بيجو 308 �سالون / ازرق / خ�سو�سي( رقم I/84359 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 

175&172 من قانون املعاملت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإخطار عديل

رقم 2017/14571   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بللوكللالللة  اجلن�سية  �للسللوري   - �للسللوعللان  عللبللدالللكللرمي  م�سطفى   : املللنللذر 
واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي 
املنذر اليه : عبدالرزاق علي عبداهلل �سعيد اجلابري - اإماراتي اجلن�سية - خزام - بالقرب من م�سجد دروي�ص 

- هاتف رقم )0501545115(  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  59.837.11  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )11/59.837( 
درهم )ت�سعة وخم�سون الف ثمامنائة  و�سبعة وثلثون درهما واحدى ع�سر  فل�سا فقط ال غر( وذلك خلل 
التايل  ال�سيارة  بيع  اجلللراءات  كافة  التخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  واال   - االعلللن  هللذا  تاريخ  من  ايللام  �سبعة  مللدة 
 13/10589 رقم  خفيفه(  خ�سو�سي/ابي�ص/2014/مركبه  �سونك  )�سيفروليه  للمنذر  واملرهونة  موا�سفاتها 

ترخي�ص ابوظبي - طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإخطار عديل

رقم 2017/17825   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بللوكللالللة  اجلن�سية  م�سري   - ال�سباغ  احللمللد  رفللعللت  حمللمللود   : املللنللذر 
واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري  مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي     
املنذر اليه : حممد ابراهيم عبدالعال احمد علي - م�سري اجلن�سية - راأ�ص اخليمة - دهان بالقرب من مركز 

�سرطة املدينة - هاتف رقم 0556585956  
مو�سوع : مطالبة مببلغ  43.770.49  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )43.770.49( 
درهم )ثلثة واربعون الف و�سبعمائة و�سبعون درهما وت�سعة واربعون فل�سا ال غر( وذلك خلل مدة �سبعة 
موا�سفاتها  التايل  ال�سيارة  بيع  اجلللراءات  كافة  ا�سفني التخاذ  �سن�سطر  واال   - االعلللن  هللذا  تاريخ  ايللام من 
Q/51825 ترخي�ص دبي طبقا لن�ص  ابي�ص/خ�سو�سي( رقم  واملرهونة للمنذر )تويوتا كوروال �سالون/ 

املادة 175&172 من قانون املعاملت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإخطار عديل

رقم 2017/16531   
للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بللوكللالللة  اجلن�سية  �للسللوري   - �للسللوعللان  عللبللدالللكللرمي  م�سطفى   : املللنللذر 
واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي 
املنذر اليه : باور كنرول للتجارة العامة - �ص ذ م م - دبي - مكتب رقم 1 ملك ا�سماعيل بوحمد - هاتف رقم 

  )0503400371(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  38.054.76  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )38.054.76( 
درهم )ثمانية وثلثون الف واربعة وخم�سون درهما و�ستة و�سبعون فل�سا ال غر( وذلك خلل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا االعلن - واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
املادة  لن�ص  طبقا  دبللي  ترخي�ص   Q/74882 رقللم  خفيفه(  خ�سو�سي/ابي�ص/مركبه  افانزا  )تويوتا  للمنذر 

175&172 من قانون املعاملت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن جمموعة  اإعالن بالن�صر             

اىل املنفذ �سدها:  وايدوول للن�ساءات - �ص ذ م م   
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك اللزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2017/1925 تنفيذ عمايل 
2017/2147 تنفيذ عمايل 
2017/2326 تنفيذ عمايل 
2017/1924 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ   
 �سديق بي كي جا�سم كي 

حممد منر مل حممد عبد رب املل 
حممد ريبون بيباري حممد هاري�ص 

حكمت علي كرم علي 

 ر�صم التنفيذ   
  1101 درهم  
1292 درهم  
866 درهم  
1069 درهم

 املبلغ املنفذ به   
  13077 درهم 
 15592 درهم
 8915 درهم

 12730 درهم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                        اىل املدعي عليه/ اليدا جلوبال للمقاوالت والديكور الداخلي - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/15 ال�ساعة 8:30  

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�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 5690/2017/13 
 5693/2017/13
 5696/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد �سكيل احمد عبداللطيف

�سيمول كومار نات مونيندرا  كومارنات 
�سالح احمد �سعيب اهلل 

مبلغ املطالبة
23489 درهم +  تذكرة العودة
24214 درهم +  تذكرة العودة
22595  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  اإعالن بالن�صر 

يف ال�صتئناف رقم 934 ل�صنة 2017 م مدين   
اىل امل�ستاأنف �سدهما : 1- حممد عبداهلل جمعه ال�سري 

                2- معاوية �سالح ال�سنار 
نعلمكم باأن امل�ستاأنف : بنك دبي التجاري 

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 1151 ل�سنة 2017 تظلم ال�سارقة وقد 
حتدد لنظره جل�سة 2017/8/29 م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا ، مبقر 

هذه املحكمة امام الدائرة املدنية االوىل 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر اال�ستئناف وفقا الحكام القانون
جتاه  املحكمة  على  م�سوؤولية  اية  دون  امل�ستاأنف  نفقة  على  االإعلللن  ين�سر   - ملحوظة 

حقوق الغر. 
مكتب اإدارة الدع�ى    

 الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  اإعالن بالن�صر 

يف ال�صتئناف رقم 873 ل�صنة 2017 م مدين   
اىل امل�ستاأنف �سدهما : 1- حممد عبداهلل جمعه ال�سري 

                2- معاوية �سالح الن�سار  
نعلمكم باأن امل�ستاأنف : �سركة تكنولوب - �ص ذ م م  

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 1151 ل�سنة 2017 تظلم ال�سارقة وقد 
حتدد لنظره جل�سة 2017/8/29 م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا ، مبقر 

هذه املحكمة امام الدائرة املدنية االوىل 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر اال�ستئناف وفقا الحكام القانون
جتاه  املحكمة  على  م�سوؤولية  اية  دون  امل�ستاأنف  نفقة  على  االإعلللن  ين�سر   - ملحوظة 

حقوق الغر. 
مكتب اإدارة الدع�ى    

 الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اإعالن بالن�صر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  الحوال ال�صخ�صية 

اعالن تغيري ا�صم

 - الري�ص  �سريف  الرمي معاذ عبدالقادر حممد  ال�سيدة/  تقدمت 
اإماراتية اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغير ا�سمها 
�سلمه   اىل   الري�ص  �سريف  عللبللدالللقللادر حممد  مللعللاذ  اللللرمي  مللن 
وعلى من لديه اعرا�ص ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة خلل 

�سهر من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1267

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد جمعه �سعيد حممد امل�سرخ - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
مبارك  ا�سماعيل  ا�سماء   / ال�سيدة  اىل   )%100( البالغ  ح�سته  كامل  من  ح�س�ص   )%51( عن  والتنازل 
امل�سرخ البلو�سي - اإماراتية اجلن�سية و )49%( ح�س�ص اىل ال�سيد/ ا�سحاق بولبارامبان ، هندي اجلن�سية 

يف الرخ�سة " اليا�سمني لطباعة وت�سوير امل�ستندات فرع 1 " مبوجب رخ�سة رقم 721145 
 - م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سركة  اىل   - فردية  موؤ�س�سة  القانوين من  ال�سكل  تعديل   : اخرى  تعديلت 
واال�سم التجاري اىل : ا�سماء لل�سياحة - ذ م م - والن�ساط التجاري اىل "تنظيم الرحلت ال�سياحية " 

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

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1268
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ نادية حممد يو�سف - اإماراتية  اجلن�سية يرغب يف البيع 
 - الري  احمد  حممد  �سفيق  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  للتجارة(  اال�سفر  )اليا�سمني  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  فل�سطيني 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )746150(  - تغيرات اخرى : تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�ص 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  اعرا�ص  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�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1265

يرغب  اجلن�سية  باك�ستاين   - دين  ر�سا فروز  ال�سيد/ خرم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيدة/ زوبيده ح�سني ح�سني - 
باك�ستانية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )الدار امللكي لتلميع وزينة ال�سيارات ( تاأ�س�ست 

باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )724700(  
وعملبن�ص 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 اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1269
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مازن حممد غازي �سيخ دب�ص - �سوري  اجلن�سية يرغب يف البيع 
ال�سيدة/ مديحه عبدال�سميع حموده - �سورية  البالغة 70 %  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته 
والتنازل عن كامل  البيع  �سوري اجلن�سية يف   - ال�سيد/ امر احمد عيد طه  ، كما يرغب  اجلن�سية 
ح�سته البالغة 30% اىل ال�سيد/ حممد غازي مازن �سيخ دب�ص - �سوري اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة  
- االندل�ص لت�سليح ون�سخ املفاتيح - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )618512( ال�سادرة 
من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة  تعديلت اخرى : مت تغير ال�سكل القانوين من )�سراكة 

اعمال مهنية( اىل )وكيل خدمات( 
وعملبن�ص 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 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرا�ص  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1266
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سانثي الل �سيفارامان ناير - هندي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ �سكيلبودين عبدالوهاب 
وال�سلمة(  االمن  ومعدات  ادوات  لتجارة  الذهبي  )التنني  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي   -

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )559411( 
تعديلت اخرى : ال يوجد. 

وعملبن�ص 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 اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1264

يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   - ب�سكردي  خمي�ص  ح�سن  حممد  ح�سن  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
، فل�سطيني اجلن�سية وحيث  لل�سيد/ احمد �سالح عراقي  البالغة %51  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع 
ان ال�سيدة/ عائ�سة مو�سى عراقي ، فل�سطينية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة  
 ) م  م  ذ  تايلز  امل�سماة )بامي�سا  الرخ�سة  ، يف  ال�سيد/ احمد �سالح عراقي - فل�سطيني اجلن�سية  49% اىل 
موؤ�س�سة فردية تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )500899(  تغيرات اخرى :-  مت تغير ال�سكل 
القانوين من ذات امل�سوؤولية املحدودة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  - مت تغير اال�سم التجاري : مت 

تغير ا�سم ال�سركة من )بامي�سا تايلز ذ م م ( لي�سبح اال�سم اجلديد )بامي�سا تايلز( 
وعملبن�ص 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 اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
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املال والأعمال
اأول مركز يف قطاع الهايب ماركت باإمارة دبي

»اقت�سادية دبي« تد�سن مركز اإ�سعاد امل�ستهلكني
 يف »تعاونية االحتاد« فرع االحتاد مول

زايد للإ�سكان يد�سن نظاما لت�سنيف االإ�ست�ساريني واملقاولني 

•• دبي-الفجر: 

اأفللتللتللح قللطللاع الللرقللابللة الللتللجللاريللة وحماية 
اإ�سعاد  مركز  دبي  اقت�سادية   يف  امل�ستهلك 
فرع  االحتاد”  “تعاونية  يف  امل�ستهلكني 
االحتللللاد ملللول بلللاإملللارة دبلللي للليللكللون بذلك 
قطاع  يف  امل�ستهلكني  الإ�للسللعللاد  مللركللز  اأول 
توثيق  اإىل  يهدف  والللذي  الهايربماركت، 
ا�ستقبال  عللرب  امل�ستهلكني  مللع  الللعلللقللة 
وحل ال�سكاوى ودياً يف متاجرهم اخلا�سة 
دبي  اقت�سادية  اإىل  تقدميها  يتم  اأن  قبل 
دبي600545555   اأهللل  “خدمة  عرب 

 .»971+
وتلل�للسللتللهللدف هلللذه امللللبلللادرة تللعللزيللز حماية 
بلوغها  قبل  �سكاويهم  وحللل  امل�ستهلكني، 
اإ�سعادهم  يف  ي�ساهم  ممللا  دبللي  اقت�سادية 
وحتقيق اأف�سل النتائج ودعم منوذج العمل 
حول  واملتمحور  دبللي  اإملللارة  يف  احلكومي 

ال�سعادة واالإيجابية يف تقدمي اخلدمات.
امل�ستهلكني  اإ�للللسللللعللللاد  مللللراكللللز  وتللللتللللوافللللق 
التي  امللللعلللايلللر  اللللقلللطلللاع اخللللا�لللص ملللع  يف 
حللددتللهللا اقللتلل�للسللاديللة دبللللي، وهلللي كاالتي: 
العربية  باللغة  ناطقني  موظفني  تواجد 
�سكاوي  ا�لللسلللتلللقلللبلللال  يف  واالإجنللللللللللليلللللزيلللللة 
امل�ستهلكني، و�سوح �سعار حماية امل�ستهلك 
التوا�سل  رقلللم  جللانللب  اإىل  دبلللي  اإملللللارة  يف 
اأهل  “خدمة  دبللي  يف  بال�سكاوي  اخلا�ص 
ودليل   ،”+971 دبي600545555  

اإر�سادي لتو�سيح اآلية تقدمي ال�سكوى.
يف  امل�ستهلكني  اإ�سعاد  مركز  بافتتاح  وقللام 

مول  االحتلللللاد  فلللرع  االحتاد”  “تعاونية 
باإمارة دبي، وفد من اقت�سادية دبي برئا�سة 
التنفيذي  املدير  را�سد لوتاه،  حممد علي 
لقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك 
يف اقت�سادية دبي، وحارب حممد بن ثاين، 
مدير قطاع العمليات يف تعاونية االحتاد؛ 
ال�سعادة  اإدارة  مللديللر  الب�ستكي،  و�سهيل 
والت�سويق؛ وحممد جمعة بالرقاد، مدير 
اإدارة ال�سوؤون االإدارية من تعاونية االحتاد، 

وعدد من امل�سوؤولني لكل اجلهتني.
را�سد  علي  حممد  قللال  ذاتللله،  ال�سياق  ويف 
احلكومة  توجيهات  مللع  “متا�سياً  لللوتللاه: 
دبي  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  الر�سيدة 
كللوجللهللة مللثللاللليللة ومللقلل�للسللد لللللل�للسللراء على 
جميع االأ�سعدة، تركز ا�سراتيجيتنا على 
بال�سراكة  املتعاملني  اإ�سعاد  مفهوم  تعزيز 
مللع الللقللطللاع اخلللا�للص، وملللن هللنللا ي�سعدنا 
يف  امل�ستهلكني  الإ�سعاد  مركز  اأول  تد�سني 
قطاع الهايربماركت بالتعاون مع تعاونية 

االحتاد. 
حيوياً  دوراً  الهايربماركت  قطاع  ويلعب 
التاجر  بللني  الللعلللقللة  وتنظيم  تللوثلليللق  يف 
وامللل�للسللتللهلللللك علللللى ملل�للسللتللوى كلللربى منافذ 
البيع عرب حل العديد من ال�سكاوى ب�سكل 
اأو غرامات  التزامات  اأية  دون فر�ص  ودي 
يعزز من  الللذي  االأمللر  التجار  مالية على 
مللوقللع اإمللللارة دبللي كللواحللدة مللن االأقطاب 
للتعاملت  رائللللدة  ومللنلل�للسللة  االقللتلل�للسللاديللة 
ال�سرق  م�ستوى  على  واالأعللمللال  التجارية 

االأو�سط والعامل«.

الللليلللوم تد�سني  واأ�للللسللللاف للللوتلللاه: �للسللهللدنللا 
اإحدى  يف  امل�ستهلكني  الإ�للسللعللاد  مللركللز  اأول 
ت�سمل  اأن  علللللى  االحتلللللاد  تللعللاونلليللة  فللللروع 
اإ�سعاد  ملللراكلللز  تللد�للسللني  املللقللبلللللة  املللرحلللللة 
امل�ستهلكني يف الفروع االأخرى باإمارة دبي 
ون�سعى يف  و2018.   2017 العامني  يف 
نطاق  م�ستوى  رفلللع  اإىل  دبلللي  اقللتلل�للسللاديللة 
املراكز  تلك  امل�ستهلكني من خلل  حماية 
املتعاملني  �سعادة  حتقق  خدمات  وتقدمي 
جممل  انخفا�ص  وبللالللتللايل  وامل�ستهلكني 
االت�سال يف  يتلقاها مركز  التي  ال�سكاوى 

اقت�سادية دبي. 

وتلللعلللقللليلللبلللا علللللللى افللللتللللتللللاح مللللركللللز اإ�لللسلللعلللاد 
ياأتي  الب�ستكي:  �سهيل  قللال   ، امل�ستهلكني 
افلللتلللتلللاح املللللركللللز كلللخلللطلللوة مللللن خلللطلللوات 
امل�ستهلكني  اإر�للسللاء  مرحلة  مللن  االنللتللقللال 
اإ�سعادهم، موؤكداً  وامل�سي قدماً يف مرحلة 
وخطط  ا�سراتيجيات  تتبع  التعاونية  اأن 
امل�ستهلكني من خلل  باإ�سعاد  ُتعنى  عاملية 
نوعية،  وفعاليات  واأن�سطة  برامج  تنفيذ 
وغرها  وتخفي�سات  ترويجية  وحملت 
مللللن امللللنلللا�لللسلللط امللللتلللنلللوعلللة، حللليلللث اأنللللنللللا يف 
التعاونية اأخذنا على عاتقنا منذ التاأ�سي�ص 

توفر اأف�سل اخلدمات واأرقاها.

مراكز  ا�ستبدال  �سيتم  الب�ستكي:  واأ�ساف 
خدمة العملء يف فروع التعاونية مبراكز 
املقبلة  املرحلة  خلللل  امل�ستهلكني  اإ�للسللعللاد 
فرعاً   13 اال�لللسلللتلللبلللدال  �للسلليلل�للسللمللل  حلليللث 
منت�سراً يف جميع اأرجاء اإمارة دبي، م�سراً 
اأنلله بعد ذلك لن يكون هنالك مراكز  اإىل 
خدمة م�ستهلكني يف تعاونية االحتاد، اأمنا 
اإ�سعاد  مركز  التعاونية  مرتادي  �سيجدون 
امل�ستهلكني لكونه يف �سلم اأولوياتنا، االأمر 
ا�ستقبال  يف  نللوعلليللة  نقلة  �سي�سكل  اللللذي 
واللللرد  امل�ستهلكني  و�للسللكللاوى  ملللحللظللات 

عليها يف زمن قيا�سي.

•• دبي-وام:

د�للسللن مللعللايل الللدكللتللور علللبلللداهلل بلللن حمللمللد بلحيف 
جمل�ص  رئي�ص  التحتية  البنية  تطوير  وزير  النعيمي 
ت�سنيف  نللظللام  للللإ�للسللكللان  زايلللد  ال�سيخ  بللرنللامللج  اإدارة 
والذي  �سح”  “اختارهم  واملللقللاولللني  اال�للسللتلل�للسللاريللني 
على  التعرف  ال�سكني  الدعم  من  للم�ستفيدين  يتيح 
و�سركات  الهند�سية  اال�للسللتلل�للسللارات  �للسللركللات  ت�سنيف 

املقاوالت ح�سب معاير الربنامج.
واأكلللللد مللعللايل الللدكللتللور علللبلللداهلل بلللن حمللمللد بلحيف 
النعيمي بهذه املنا�سبة اأن نظام ت�سنيف اال�ست�ساريني 
الربنامج  ا�سراتيجية  حتقيق  يف  �سي�سهم  واملقاولني 
يف توفر وتطوير البيئة ال�سكنية امل�ستدامة واملبتكرة 
تللدعللم توجهات  املللواطللنللني والللتللي  يللفللوق توقعات  مبللا 
والعمرانية  االإقت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  الللدولللة 

وتطوير قطاع البناء للإرتقاء بجودة البناء وحتقيق 
االأجندة  ملتطلبات  وفقا  ال�سكنية  امل�ساريع  ا�ستدامة 
املواطنني.من  �سعادة  يحقق  ومبللا   2021 الوطنية 
املدير  املن�سوري  اإبراهيم  املهند�ص حممد  جانبه قال 
نظام  اإن  بللالللربنللامللج  الهند�سية  لللللل�للسللوؤون  التنفيذي 
تطوير  اإىل  يهدف  واملقاولني  اال�ست�ساريني  ت�سنيف 
يف  ال�سفافية  مبادئ  ويعزز  الهند�سية  املتابعة  اآللليللات 
العادلة  املللنللافلل�للسللة  حتقيق  ي�سمن  مبللا  الللبللنللاء  قللطللاع 
القدرة  ويللعللزز  املللجللال  هللذا  يف  العاملة  ال�سركات  بللني 
واأعمال  حقوق  وحماية  املحلي  للإقت�ساد  التناف�سية 
وا�ست�ساريني  متعاملني  من  املعنية  االأطلللراف  جميع 

ومقاولني.
البلديات  دوائللر  مع  وبالتن�سيق  الربنامج  اأن  واأو�سح 
اال�ست�ساريني  بللاأفلل�للسللل  قللائللمللة  ا�للسللتللحللدث  املللحللللليللة 
واملللقللاولللني املللعللتللمللديللن للللدى هلللذه اللللدوائلللر وملللن ثم 

للت�سهيل  االإملللللللللارات  حلل�للسللب  ملل�للسللنللفللة  قللائللمللة  حللللدد 
اختيار  عملية  يف  ال�سكني  الللدعللم  م�ستفيدي  علللللى 
الو�سع  بللدرا�للسللة  قللام  ثللم  واملللقللاولللني..  اال�ست�ساريني 
الهند�سية  اال�للسللتلل�للسللارات  �للسللركللات  لللقللوائللم  احللللللايل 
واملللقللاوالت وحللدد الللفللجللوات ونللقللاط الللقللوة وال�سعف 
لدى هذه ال�سركات ومن ثم و�سع احللول واملقرحات 
القابلة للتطبيق لتطوير الت�سنيف احلايل للمقاولني 
املتعاملني ويرفع من  واال�ست�ساريني مبا يحقق ر�سا 

جودة امل�ساريع.
ل�سركات  الت�سنيف  معاير  اأن  اإىل  املن�سوري  واأ�للسللار 
بحيث  املهند�سني  وعدد  العمال  عدد  ت�سمل  املقاوالت 
يتم احت�ساب مهند�ص واحد لكل ثلثني عامل منوها 
ال�سكنية ي�سل  امل�ساريع  االأق�سى الإ�سناد  اأن احلد  اإىل 
اإىل خم�سة وثلثني م�سروعا للمقاول الواحد ب�سرط 
االأدنللى من  املوا�سفات واحلد  االأعلى من  توفر احلد 

امل�ساريع الذي ي�سل اإىل ع�سرة م�ساريع ولفت اإىل اأنه 
ورفع  واملهند�سني  العمال  باإ�سافة  الفئات  ترقية  يتم 
�سحيحة  ودفعات  مقرحات  وتقدمي  امل�ساريع  جللودة 
وتلللقلللدمي مبادرات  اإنلللللللذارات  وجللللود  علللدم  جللانللب  اإىل 

خدمية وجمتمعية.
عرب  النظام  اإىل  الللدخللول  املتعاملني  جلميع  وميكن 
ت�سنيف  على  والتعرف  الويب  على  الربنامج  موقع 
الربنامج و�سمن فئة ممتاز  املقاولني ح�سب معاير 
جيد وجدا جيد ومقبول وت�سنيف ملغي من الت�سجيل 

وغر م�سنف.
النظام  هللذا  يف  للإ�سكان  زايللد  ال�سيخ  برنامج  و�سدد 
اجلديد على �سمان جودة امل�ساريع حيث و�سع الئحة 
امل�سروع  �سحب  احللللق يف  الللربنللامللج  خمللالللفللات متللنللح 
وتغير املقاول اإذا اأخل باملعاير وذلك بعد االإتفاق مع 

اأطراف التعاقد.

 برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد " نقلة نوعية " يف العمل اجلمركي يف االإمارات
•• دبي -وام: 

يعد “ برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد “ نقلة نوعية يف العمل اجلمركي يف 
دولة االإمارات ملا يوفره من �سهولة يف االإجراءات املتعلقة بالتخلي�ص اجلمركي 
اجلمركي  االأملللن  منظومة  تعزز  واإجللللراءات  �سوابط  وفللق  امللتزمة  لل�سركات 
وت�سمن تي�سر التجارة.يعمل تطبيق برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد وهو 
برنامج احتادي على م�ستوى دولة االإمارات على ربط الدولة جتارياً وجمركياً 
ب�سائعها  نفاذ  �سهولة  املن�سوية حتته من  ال�سركات  و�سُيمّكن  العامل،  دول  مع 
اإىل االأ�سواق العاملية خ�سو�ساً اأ�سواق الدول التي �سيتم توقيع اتفاقيات اعراف 
متبادل معها والتي ا�ستهلتها االإمارات موؤخراً بتوقيع اتفاقية اعراف متبادل 
على  حالياً  عددها  يزيد  التي  االأع�ساء  ال�سركات  اجلنوبية.واأكدت  كوريا  مع 
العربية  االإملللارات  دولللة  يف  املعتمد  االقت�سادي  امل�سغل  برنامج  يف  �سركة   25
عرب  اخلارجية  جتارتهم  تعزيز  يف  فاعل  ب�سكل  اأ�سهم  الربنامج  اأن  املتحدة، 
املعلقة  اجلمركية  البيانات  عللدد  وتقلي�ص  اجلمركية  املعاملت  اإجنللاز  �سرعة 
50 باملائة وكذلك �سرعة الرد على اأي طلبات  التي انخف�ست بن�سبة جتاوزت 
تتعلق بالتعديل اللحق على البيانات اجلمركية اإ�سافة اإىل تخفي�ص التكلفة 
ال�سركات  خلل  من  ب�سائعهم  ب�سحن  يقومون  الذين  العملء  على  املبا�سرة 
واالزدهار  النمو  من  املزيد  لتحقيق  تطلعها  عن  .واأعللربللت  للربنامج  املعتمدة 
على اأن�سطتها التجارية بعد تاأ�سي�ص �سراكات ا�سراتيجية بني االإمارات والدول 
ال�سريكة للربنامج عرب اتفاقيات اعراف متبادل والتي د�سنتها الدولة بتوقيع 

اتفاقية مع كوريا اجلنوبية.
اإمكانية  منها  التوريد  �سل�سلة  يف  لل�سركاء  املزايا  من  العديد  الربنامج  يوفر 
االنتهاء من اإجراءات التخلي�ص قبل و�سول ال�سحنة الفعلي للميناء اأو املطار 
و�سم امل�ساركني يف قوائم اتفاقيات االعراف املتبادل ومنحهم معاملة جمركية 
تف�سيلية .ي�سمل الربنامج اأطرافاً خمتلفة يف �سل�سلة التوريد من امل�ستوردين 
ال�سركات  وو�سطاء  والناقلني  اجلمركيني  واملَخِل�سني  وامل�سّنعني  وامل�سدرين 
الناقلة والو�سطاء واملوانئ واملطارات ويهدف اإىل تعزيز الدور االأمني للجمارك 
وتي�سر التجارة عرب متكني �سل�سلة التوريد االآمنة واملي�سرة من خلل توفر 

حزمة ت�سهيلت للم�سغلني املعتمدين يف الربنامج.
املعتمد  االقت�سادي  امل�سغل  برنامج  تطبيق  يف  رئي�سياً  دوراً  دبي  جمارك  واأدت 
الربنامج  تطبيق  على  باالتفاق معها  للجمارك  االحتادية  الهيئة  قامت  حيث 
اأهمية  2016 وذلللك ملا حتظى به جمارك دبي من  كمرحلة جتريبية يف عام 
كبرة يف قطاع اجلمارك بالدولة ..ف�سًل عن دورها الريادي يف تطبيق اأحدث 

التخلي�ص اجلمركي والتفتي�ص واملعاينة. املتعلقة بعمليات  االأنظمة والربامج 
واأثبتت جتربة جمارك دبي بالفعل جناح الربنامج يف حتقيق االأهداف املرجوة 
منه حيث اأنهت الدائرة ت�سميم مرحلة االإطلق التجريبي لربنامج “امل�سغل 
االقت�سادي املعتمد” وفق اإطار ومعاير اأمن وتي�سر �سل�سلة االإمداد يف التجارة 
الدولية “اإ�ص اأي اإف اإي” خلل الن�سف االأول من العام 2016 بنجاح كبر. 
وقام فريق جمارك دبي امل�سرف على تنفيذ مرحلة االإطلق التجريبي للربنامج 
باختيار عدد من عملء الدائرة من ال�سركات للم�ساركة يف االإطلق التجريبي 
االأعمال  وجمتمع  والعملء  الللدائللرة  بللني  ال�سراكة  اإطلللار  يف  وذلللك  للربنامج 
االقت�سادي  امل�سغل  برنامج  للتعامل وفق  وال�سركات  العملء  ل�سمان جاهزية 

املعتمد عقب تد�سينه على م�ستوى الدولة.
وبادرت جمارك دبي خلل املرحلة التجريبية بو�سع خطة عمل مف�سلة لتفعيل 
التجارب  واإجلللراء  التجارية  االإملللداد  �سل�سلة  وتي�سر  اأمللن  عمل  اإطللار  معاير 
عن�سراً  يعد  الللذي  املعتمد”  االقت�سادي  “امل�سغل  برنامج  لتطبيق  النهائية 
اأ�سا�سياً يف اإطار عمل معاير املنظمة العاملية للجمارك بهدف تاأمني وت�سهيل 
التجارة العاملية، وحت�سني عمليات التخلي�ص وتي�سر االإجراءات كما مت كذلك 
التي  العمل  وقللواعللد  املعلومات  من  كثرا  يو�سح  االإنللرنللت  على  رابللط  اإن�ساء 
يت�سمنها الربنامج.وتعد جمارك دبي اأول دائرة جمركية على م�ستوى املنطقة 
تقوم بتطبيق هذا الربنامج العاملي املعتمد حيث قامت موؤخراً بتكرمي ال�سركاء 
اقت�سادي معتمد.ويف هذا االطار  �سهادة م�سغل  املعتمدين للربنامج ومنحهم 
اأ�سادت منظمة اجلمارك العاملية على موقعها االإلكروين باإطلق جمارك دبي 
“برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد”، موؤكدة اأن جمارك دبي بتبنيها الربنامج 
ت�سع دولة االإمارات العربية املتحدة يف مقدمة الدول التي تتجه نحو التطبيق 
ال�سامل والفعال الإطار معاير تاأمني وتي�سر التجارة العاملية الذي اعتمدته 
منظمة اجلمارك العاملية بهدف االرتقاء ببيئة التجارة العاملية و�سمان �سفافية 

و�سلمة �سل�سل التوريد التجارية.
برنامج  لتطبيق  املتبادل  االعللراف  اتفاقية  توقيع  االإملللارات  دولللة  وت�ستهدف 
امل�سغل االقت�سادي املعتمد مع 10 دول خلل ال�سنوات الثلث املقبلة و تتطلع 
لل�سوقني ال�سيني والهندي �سمن هذه االتفاقيات التي تهدف اإىل بناء �سراكات 
اقت�سادية متينة لتعزيز التجارة اخلارجية للإمارات وجذب ا�ستثمارات جديدة 
لتنويع بنية االقت�ساد الوطني يف ظل الت�سهيلت اجلمركية التي �ستح�سل عليها 
التجارة  بزيادة حجم  ي�سمح  ما  الدولتني  كلتا  للربنامج يف  املعتمدة  ال�سركات 
كما تدعم هذه االتفاقيات اأمن املجتمع وحمايته من املمار�سات التجارية غر 
ال�سليمة.ووقعت دولة االإمارات موؤخرا اتفاقية اعراف متبادل مع جمهورية 

وتاأتي  ببلجيكا  بروك�سل  العاملية يف  اجلمارك  اجلنوبية يف مقر منظمة  كوريا 
هذه االتفاق يف اإطار خطة العمل املوقعة بني الطرفني يف 22 �سبتمرب 2016 
بهدف االعراف املتبادل بربامج امل�سغل االقت�سادي لدى كليهما وكذلك تنفيذاً 
لبنود اتفاقية التعاون الفني واالداري املتبادل يف امل�سائل اجلمركية املربمة بني 
الطرفني يف 5 مار�ص 2015 وبعد اإجراء تقييم م�سرك بني الطرفني والذي 
الغاية  يتوافقان من حيث  املعتمد”  االقت�سادي  “امل�سغل  اأن برناجميهما  اأكد 
والهدف العام املتمثلني يف تعزيز اأمن �سل�سلة االإمداد ودعم ت�سهيل التجارة لدى 
الطرفني.وتهدف االتفاقية اإىل االإ�سهام يف تعظيم القيمة امل�سافة للقت�ساد 
املحلي من خلل تبادل اخلربات واملعلومات حول االإر�ساليات اجلمركية االأمر 
وال�سركاء  الللدولللة  لللدى  اجلمركية  املخاطر  اإدارة  حت�سني  عملية  يعزز  الللذي 
حتقيق  يف  املعتمد  االقت�سادي  امل�سغل  برنامج  تطبيق  لها.وي�سهم  التجاريني 
التميز واال�ستدامة التناف�سية من خلل االلتزام باأمن �سل�سلة التوريد وتقليل 
التكاليف عرب ا�ستهداف ال�سركات املعتمدة وذلك باال�ستثمار االأف�سل للموارد 
الداخلية  االأعمال  ملجتمعات  العبور  وبوابة  املنا�سبة  االأر�سية  وتوفر  املتاحة، 
واخلارجية للقيام بالتجارة واالعراف املتبادل وبناء الثقة والقدرات مع اإدارات 

اجلمارك االأخرى، وحت�سني اال�ستعمال االأمثل للموارد.
و مينح الربنامج التجار املحليني ميزة تناف�سية ما ينعك�ص اإيجاباً على االقت�ساد 
الوطني وزيادة معدالت التنمية مبا يعزز منو قيمة التجارة اخلارجية يف الدولة 
يتبناها  التي  والللربامللج  االأنظمة  �سل�سلة  يف  حلقة  اأحللدث  الربنامج  ميثل  كما 
الهيئة  رئي�ص  الكعبي  على  املفو�ص  معايل  الدولة.واأو�سح  يف  اجلمارك  قطاع 
االحتادية للجمارك اأن برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد ميثل اأحدث حلقة يف 
�سل�سلة االأنظمة والربامج التي يتبناها قطاع اجلمارك يف دولة االإمارات ويعد 
التي �سادقت  التجارة  العاملية لتي�سر  التجارة  اتفاقية منظمة  اأحد متطلبات 
كللاأول دولللة عربية ت�سادق على هذه االتفاقية.و  عليها دولللة االإمللارات موؤخراً 
والقطاع  اجلللمللارك  دوائلللر  بللني  التعاون  اأهمية  يعك�ص  الربنامج  اأن  اىل  اأ�للسللار 
اخلا�ص يف تعزيز املنظومة االأمنية للدولة يف نف�ص الوقت الذي ي�ساهم فيه يف 
تي�سر التجارة و�سرعة االإف�ساح عن الب�سائع امل�سموح بها ومنع دخول املمنوعة 

يف اإطار م�سفوفة من احلوافز وفوائد الت�سهيل.
اإدارات  مع  بالتعاون  ت�سعى  للجمارك  االحتادية  الهيئة  اأن  اإىل  معاليه  لفت  و 
امل�سغل  برنامج  يف  املعتمدة  ال�سركات  ا�ستفادة  تعظيم  اإىل  املحلية  اجلللمللارك 
دولة  بني  املتبادل  للعراف  اتفاقيات  توقيع  خلللل  من  املعتمد  االقت�سادي 
من  حملياً  املعتمدة  ال�سركات  تتمكن  حتى  بالربنامج  العامل  ودول  االإملللارات 
الدول  بلللاالإجلللراءات واحللللوافلللز يف  الللنللظللام فيما يتعلق  اال�للسللتللفللادة مللن مللزايللا 

زاد من  االإملللارات اخلارجية  دولللة  املتزايد يف جتللارة  النمو  اأن  اأكللد  ال�سريكة.و 
وترة التحديات التي واجهتها اإدارات اجلمارك يف الدولة ومل يكن من و�سيلة 
يف مواجهة تلك التحديات �سوى تنمية قدراتنا على االبتكار واالإبداع وتطبيق 
اأحدث التقنيات واالأنظمة االإلكرونية ومن اأحدثها برنامج امل�سغل االقت�سادي 
املعتمد.واأ�ساف اإن تطبيق الربنامج لعب دوراً ا�سا�سياً يف فوز االإمارات باملركز 
االأول عاملياً يف موؤ�سر فعالية هيئات اجلمارك وفقاً للكتاب ال�سنوي للتناف�سية 
ومقره  االإداريللللة  للتنمية  اللللدويل  املعهد  ي�سدره  الللذي   2017 لعام  العاملية 
مدينة لوزان ب�سوي�سرا وهو املوؤ�سر الذي يقي�ص مدى فعالية هيئات اجلمارك 
العاملية من خلل ا�ستبيان يت�سمن �سوؤال موؤ�س�سات االأعمال ورجال االأعمال عن 
االإجراءات املي�سرة والت�سهيلت التي تقدمها هيئات اجلمارك يف 63 دولة حول 
العامل يف جمال نقل الب�سائع من واإىل الدولة.واأو�سح اأحمد حمبوب م�سبح 
مدير جمارك دبي اأن الدائرة اأ�سهمت ب�سكل رئي�سي يف تطبيق برنامج “امل�سغل 
واحدة  بذلك  لتكون  املتحدة  العربية  االإملللارات  دولللة  يف  املعتمد”  االقت�سادي 
من االإدارات اجلمركية ال�سباقة على م�ستوى ال�سرق االأو�سط التي تعتمد هذا 
الربنامج العاملي ..موؤكداً الدور احليوي الذي �سيوؤديه الربنامج املعتمد عاملياً 
يف دعم اجلهود الوطنية املتكاملة ال�ست�سافة معر�ص اإك�سبو 2020 كما ياأتي 
انطلقاً من روؤية جمارك دبي باأن تكون “االإدارة اجلمركية الرائدة يف العامل 

الداعمة للتجارة امل�سروعة«.
واأ�سار اإىل اأن جمارك دبي تبنت جتربة تطبيق امل�سغل االقت�سادي املعتمد حتت 
مظلة الهيئة االحتادية للجمارك الطلعها على قدرة الربنامج يف تعزيز جتارة 
االإمارات بوجه عام ودبي بوجه خا�ص تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حاكم  اللللوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الللدولللة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
دبي “رعاه اهلل” ب�سرورة تنويع بنية االقت�ساد الوطني واالنتقال اإىل اقت�ساد 
القادمة وفقاً  الرخاء للأجيال  النفط، وحتقيق  بعد  املعرفة لدعم مرحلة ما 
ملئوية االإمارات2071 حيث يدعم الربنامج منو قيمة التجارة اخلارجية يف 
الدولة من خلل حت�سني قدراتنا على التنّبوؤ يف �سل�سة التوريد العاملية واملجال 
اإدارة  على  قدراتنا  من  يزيد  مما  االإجلللراءات  تب�سيط  اإىل  باالإ�سافة  التجاري 
وتخطيط االأعمال اللوج�ستية ب�سورة ا�ستباقية اإىل جانب دوره يف التقليل من 
الرقابة املادية �سواء على م�ستوى ال�سحنات اأو الوثائق، لي�سمل ذلك التعامل مع 
كميات �سخمة ومتنوعة من الب�سائع والتبادالت التجارية عرب املنافذ اجلوية 
والبحرية والربية وهو ما يعزز من منو ايرادات ال�سركات املعتمدة للربنامج 
متوقعا اأن يقل�ص تطبيقها للربنامج يف تعاملتها اجلمركية نحو 25 باملائة 

من قيمة م�سروفاتها.

ال�سعودية تنهي اإجراءات ا�سترياد 900 األف طن �سعري
•• الريا�ض -وام: 

تر�سية  اإجللللراءات  اأنللهللت  اأنللهللا  ال�سعودية  للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
ا�ستراد 900 األف طن من ال�سعر من منا�سئ االحتاد االوربي وا�سراليا 
واأمريكا ال�سمالية واجلنوبية والبحر االأ�سود والتي متثل الدفعة الرابعة 

من كميات ال�سعر العلفي املتعاقد عليها هذا العام.
اأنه متت  ام�ص  الفار�ص يف ت�سريح  اأحمد  املهند�ص  املوؤ�س�سة  وقال حمافظ 
للمناف�سة  واملوؤهلة  احلبوب  جتللارة  يف  متخ�س�سة  عاملية  �سركة   26 دعللوة 
تقدمت منها 20 �سركة للمناف�سة حيث مت تر�سية توريد 900 األف طن 
توزعت على موانئ اململكة بالبحر االأحمر بواقع 10 �سحنات كميتها 600 
األف طن وموانئ اململكة على اخلليج العربي بواقع 5 �سحنات كميتها 300 

األف طن للتوريد خلل �سهري �سبتمرب واأكتوبر املقبلني.
واأو�سح اأنه بر�سيه هذه الدفعة تكون املوؤ�س�سة اأمتت التعاقد على اإجمايل 

كمية بحدود 5.4 مليون طن هذا العام لتلبية الطلب املحلي.

ندوة : دبي تتجه ب�سرعة لت�سبح اأول حكومة 
تعتمد »البلوك ت�ساين« بحلول 2020

•• دبي-وام:

نحو  ب�سرعة  تتجه  دبللي  اأن  ت�ساين  البلوك  تكنولوجيا  حللول  نللدوة  اأكلللدت 
حتقيق هدفها املتمثل يف اأن ت�سبح اأول حكومة يف العامل تنفذ جميع العقود 

القابلة للتنفيذ بوا�سطة “البلوك ت�ساين” بحلول العام 2020.
بدبي  كون�سين�سي�ص  �سركة  يف  ت�ساين  البلوك  م�ست�سار  فرانكل  دان  قال  و 
االإمارات  يف  املعلومات  م�سوؤويل  كبار  جمل�ص  نظمها  التي  الللنللدوة  خلللل 
من  التي  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  اإن  ت�ساين  البلوك  تكنولوجيا  حللول 
�ساأنها اال�ستفادة من التن�سيق املحتمل مع احلكومة تعد العدة يف هذا ال�ساأن 
مو�سحا اأنه من املتوقع اأن حتوز اأوىل ال�سركات التي تدخل هذه التكنولوجيا 
على ميزات يف ال�سوق.واأو�سح اأحمد املل رئي�ص جمل�ص اإدارة جمل�ص كبار 
بعدما  التكنولوجيات  اأحدث  اعتماد  �سباقة يف  دبي  اأن  املعلومات  م�سوؤويل 
و�سعت ن�سب اأعينها هدفا يتمثل يف اأن ت�سبح اأول حكومة يف العامل تنفذ 
جميع العقود القابلة للتنفيذ بوا�سطة البلوك ت�ساين وذلك بحلول العام 
2020، الفتا اإىل اأن مبادرات احلكومة تقدم يف هذا ال�سدد فر�سا جتارية 
هائلة للقطاع اخلا�ص يف دولة االإمارات.واأ�ساف اإن هناك حاليا نق�سا على 

ال�سعيد العاملي يف جمال املربجمني واملطورين يف هذا املجال..
 ونحن بحاجة ل�سمان توافر ما يكفي من القوة العاملة املدربة ومبا اأن هذه 
الفر�ص تراكم يف جميع القطاعات فاإننا �سن�سهد الكثر على �سعيد تنفيذ 

البلوك ت�ساين يف القطاعني احلكومي واخلا�ص يف امل�ستقبل القريب.
و ت�سر التقديرات اإىل اأن حجم ال�سوق العاملي لتكنولوجيا البلوك ت�ساين 
 2.3 اإىل ما يزيد على   2016 العام  210 مليني دوالر يف  �سينمو من 
مليار دوالر بحلول العام 2021. كان �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي اأطلق ا�سراتيجية 
االبتكارات  اأحللدث  وتقييم  ا�ستك�ساف  على  تركز  التي  ت�ساين  للبلوك  دبي 
التي متثل فر�سة لتقدمي جتارب اأكرث �سل�سة واأمنا وكفاءة وتاأثرا على 
�سعيد املدن. ومن املتوقع اأن ينجم عن اعتماد تكنولوجيا البلوك ت�ساين 
اإمللاراتللي وذلللك فقط نتيجة  5.5 مليار درهللم  وفلللورات �سنوية تربو على 
ب�سفة  كون�سين�سي�ص  �سركة  تعيني  الوثائق.ومت  معاجلة  عملية  لتب�سيط 
مع  بالتعاون  �ستعمل  والتي  دبي  ملدينة  ت�ساين  لللبلوك  الر�سمي  امل�ست�سار 
“ ال�سريك  اإم  بي  “اأي  �سركة  مع  جنب  اإىل  جنبا  احلكوميني  امل�سوؤولني 
اال�سراتيجي الرئي�سي للم�سروع.ويعترب جمل�ص كبار م�سوؤويل املعلومات 
ال�سركة امل�ساهمة بني  يف االإمارات مبادرة اأطلقتها �سركة “�سمارت ورلد”- 
تركز على جلب كبار م�سوؤويل املعلومات  �سركة ات�ساالت و”دبي �ساوث” - 
م�سركة  من�سة  اإىل  االإملللللارات  دوللللة  يف  واخلللا�للص  الللعللام  القطاعني  مللن 
يتما�سى  االأعمال مبا  وا�ستك�ساف حلول  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  لتبادل 
وا�سراتيجية االبتكار يف دولة االإمللارات وهدف احلكومة املتمثل يف جعل 

االمارات اأكرث بلدان العامل ابتكارا بحلول العام 2021.
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املال والأعمال

االحتياطات الفائ�سة للجهاز امل�سريف يف 
االإمارات تقفز اإىل 42.8 مليار درهم خلل يونيو

و�صط م�صاركة 12،000 غرفة جتارة من اأكرث من 100 دولة ح�ل العامل

غرفة دبي ت�سارك باملوؤمتر العا�سر للحتاد الدويل 
لغرف التجارة ب�سيدين يف 19-21 �سبتمرب املقبل

اأدنوك تكرم الفائزين بالدورة الع�سرين جلوائزها ال�سنوية

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع ر�سيد االحتياطات الفائ�سة للبنوك واملوؤ�س�سات 
�سهر  نهاية  درهللم  مليار   42.8 اإىل  االأخلللرى  املالية 
يونيو املا�سي بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم وبنمو 
العام  من  االأول  ال�سهر  مع  مقارنة   77.6% ن�سبته 

2017 والذي بلغ فيه الر�سيد 24.1 مليار درهم.
للبنوك  الفائ�سة  للإحتياطات  القوي  النمو  ويعك�ص 
بها  يتمتع  التي  العالية  املالية  واملللللءة  الللقللوة  مللدى 
اجلهاز امل�سريف يف دولة االمللارات لي�ص على م�ستوى 

دول اخلليج العربي بل مبنطقة ال�سرق االأو�سط ب�سكل 
عام .

امل�سريف  اجللللهلللاز  قللللوة  اإن  الللقللطللاع  يف  خلللللرباء  وقلللللال 
املالية  فوائ�سه  تعزيز  موا�سلة  من  مكنته  االإماراتي 
االإقت�ساد  ي�سهدها  التي  التباطوؤ  حللاالت  رغللم  وذلللك 
االأحيان  بع�ص  يف  والعاملي  االقليمي  امل�ستويني  على 
اأن موؤ�سرات جاذبية القطاع امل�سريف  .. م�سرين اىل 
يف  اال�ستثمار  على  العائد  ارتفاع  �سمنها  ومن  كثرة 

اأ�سهمه مقارنة مع بقية بنوك املنطقة.
التقليدية  للبنوك  الفائ�سة  االإحللتلليللاطللات  وت�سكل 

م�سدر دخل ا�سافيا لها حيث يتم دفع عوائد �سنوية 
املللركللزي مما  االإمللللارات  لللدى م�سرف  ايداعها  نظر 

ي�سهم يف تعظيم ايراداتها ب�سكل عام .
االإحتياطات  تطور  حلركة  ر�سد  خلل  من  يت�سح  و 
العام  بداية  منذ  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  الفائ�سة 
2017 اأنها �سجلت منوا م�ستمرا بعدما ارتفعت من 
28.2 مليار درهللم يف نهاية  24.1 مليار درهللم اإىل 
 36.2 بلغت  حتى  منللوهللا  ووا�للسلللللت  فللربايللر..  �سهر 
مليار درهم يف �سهر مار�ص وفقا الأحدث تقارير امل�سح 

النقدي ال�سادرة عن م�سرف االمارات املركزي.

و�سهدت خلل �سهر اأبريل انخفا�سا اإىل 28.3 مليار 
35.9 مليار درهم  اأن تعاود ارتفاعها اإىل  درهم قبل 
اإىل  ذلللك  بعد  ال�سعود  ثللم  املا�سي  مايو  �سهر  خلللل 

42.8 مليار درهم يف يونيو .
اإىل مللار�للص االأكرث  فللربايللر  الللفللرة مللن �سهري  كانت 
ن�ساطا من حيث الزيادة امل�سجلة يف ر�سيد االحتياطات 
مليارات   8 مبللقللدار  ارتللفللعللت  فقد  للبنوك  الفائ�سة 
درهم يف حني و�سلت قيمتها بني �سهري اأبريل ومايو 
الر�سمية  االحلل�للسللاءات  ح�سب  درهلللم  مليار   7.6 اإىل 

ال�سادرة عن امل�سرف املركزي .

•• دبي-الفجر: 

العا�سر  املللوؤمتللر  يف  دبللي  و�سناعة  جتللارة  غرفة  ت�سارك 
للحتاد الدويل لغرف التجارة الذي �سيعقد يف �سيدين 
وذلك  املللقللبللل،  �سبتمرب   21-19 ملللن  اللللفلللرة  خللللل 
 100 اأكللرث من  12،000 غرفة جتللارة من  مب�ساركة 

دولة حول العامل.
وعللززت غرفة دبي �سراكتها مع االحتللاد الللدويل لغرف 
يقام  الللذي  للموؤمتر  بلتينياً  راعياً  باإعلنها  التجارة 
املوؤمتر  يللنللاقلل�للص  حلليللث  االأعمال”،  “لقاء  �للسللعللار  حتللت 
العا�سر للحتاد الدويل لغرف التجارة موا�سيع خمتلفة 
ودفر  والنزاعات  االأعمال  وت�سمل  التجارة  غرف  تهم 
غرف  عمل  ومنلللاذج  التحتية  والبنية  املللوؤقللت  االإدخللللال 
العمل،  بيئة  وال�سياحة والتنوع يف  التجارة واال�ستدامة 
و�سهولة احل�سول على التمويل وريادة االأعمال ال�سابة، 
الرابعة  ال�سناعية  والللثللورة  الللغللد،  ومللهللارات  والللقللايللدة 

عام  مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  العاملي.واأ�سار  والتنقل 
الغرفة دبي  ان م�ساركة  اإىل  غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املللوؤمتللر تفي  اإميللانللاً منها باأهمية هللذه  املللوؤمتللر تاأتي  يف 
العاملية،  الللتللجللارة  غللرف  مللع  قوية  علللقللات  �سبكة  ن�سج 
االرتقاء  يف  واملعلومات  اخلللربات  تبادل  من  واال�ستفادة 
مب�ستوى اخلدمات التي تقدمها الغرفة ملجتمع االأعمال 
يف اإمارة دبي.ولفت مدير عام غرفة دبي اإىل اأن الغرفة 
التجارة،  لغرف  العاملي  االحتللاد  يف  فاعًل  ع�سواً  تعترب 
يف  وتو�سعت  الللعللامللليللة،  مكانتها  تعزيز  يف  جنحت  حيث 
وا�سعة مع  �سبكة علقات  لها  واأ�سبح  الدولية  االأ�سواق 
نظرائها حول العامل، وبالتايل فاإن امل�ساركة يف املوؤمتر 
العا�سر املقبل للحتاد العاملي لغرف التجارة �سيكون له 
فوائد كبرة على تعزيز دور الغرفة يف منظومة العمل 

امل�سرك لغرف التجارة العاملية
كما �سيكون لغرفة دبي جناٌح خا�ص خلل معر�ص املوؤمتر 
واملبادرات  والت�سهيلت  باخلدمات  امل�ساركني  لتعريف 

التي تقدمها الغرفة ملجتمع االأعمال، وعر�ص الفر�ص 
اال�ستثمارية املتوفرة يف خمتلف القطاعات االقت�سادية 
بيئة  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة  دبللي،  اإمللارة  يف 
الللذي تلعبه الغرفة يف  االأعمال يف دبللي، والللدور الرائد 
غرف  م�سوؤولو  العاملية.ويلتقي  التجارة  حركة  ت�سهيل 
كيفية  حول  واالأفكار  اخلللربات  لتبادل  العاملية  التجارة 
الللتللي متثلها  االأعلللملللال  بللني جمتمعات  الللتللعللاون  تللعللزيللز 
غلللرف الللتللجللارة يف مللواجللهللة الللتللحللديللات الللتللي تواجهها 
غرف التجارة حول العامل. ويعترب املوؤمتر الذي ينعقد 
كل �سنتني يف منطقة خمتلفة من العامل، والذي ينظمه 
التجارة  لغرفة  التابع  التجارة  لغرف  الللدويل  االحتللاد 
الدولية، املنتدى الدويل الوحيد لروؤ�ساء غرف التجارة 
بقطاع  املتعلقة  االأمللللور  ومللنللاقلل�للسللة   اخلللللربات،  لللتللبللادل 
االأعمال، وتنمية �سبكات التوا�سل حيث يتوقع م�ساركة 
ممثلون عن غرف التجارة العاملية من اأكرث من 100 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي - وام:

 “ الوطنية  اأبوظبي  برول  �سركة  اأعلنت 
اأدنوك “ عن الفائزين بجوائزها لل�سحة 
وال�سلمة والبيئة والتي تكرم االأ�سخا�ص 
مكانة  تكري�ص  يف  �ساهمت  التي  الفرق  اأو 
اأدنوك كاأحد اأكرث اأماكن العمل اأمانا على 

م�ستوى قطاع النفط والغاز يف العامل.
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  واألقى 
التنفيذي  الللرئلليلل�للص  دولللللة  وزيللللر  اجلللابللر 
ل�سركة برول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
وجمللمللوعللة �للسللركللاتللهللا كلللللمللة خللللل حفل 
الذين  اللللفلللائلللزيلللن  فلليللهللا  هلللنلللاأ  اللللتلللكلللرمي 
اأظللهللروا اأعلى درجللات االلللتللزام واحلر�ص 
وال�سلمة  ال�سحة  معاير  تطبيق  على 
العمليات  و�سلمة  اأمللن  و�سمان  والبيئة 

واملن�ساآت.
اأدنلللللوك متللتلللللك �سجل  اأن  واأكللللد مللعللاللليلله 
واأف�سل  بلللاأعلللللللى  االلللللتللللزام  ملللن  مللتللملليللزا 

املعاير العاملية لل�سحة وال�سلمة والبيئة 
القيادة  تللوجلليللهللات  ملللع  متللا�للسلليللا  وذللللللك 
وملللع اأوللللويلللات املللجللمللوعللة بللالللركلليللز على 
واالرتقاء  الب�سرية  الكوادر  يف  اال�ستثمار 
باالأداء وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة مبا 
2030 للنمو  اأدنوك  يدعم ا�سراتيجية 

الذكي.
واأ�ساف اإن ت�سافر جهودنا يف اأدنوك ي�سكل 
ركيزة �سلبة لتحقيق نقلة نوعية ت�سمن 
وتعزيز  ال�سوق  متغرات  ملواجهة  املرونة 
التناف�سية  و�للسللمللان  االقللتلل�للسللادي  الللعللائللد 
ع�سر  يف  والتميز  الللريللادة  على  والللقللدرة 

الطاقة اجلديد.
ومت خلللللل احللللفلللل االعللللللن علللن اإعلللللادة 
اأدنوك  “ جائزة  لت�سبح  اجلللائللزة  ت�سمية 
والبيئة”  وال�سلمة  ال�سحة  يف  للتميز 
للللتلللعلللكللل�لللص هللللدفللللهللللا بلللتللل�لللسلللجللليلللع وتللللكللللرمي 
املمار�سات وامل�ساريع املبتكرة التي ت�سهم يف 
واملجتمع  الللكللوادر  و�سحة  �سلمة  �سمان 

واأمن و�سلمة العمليات واملن�ساآت وحماية 
اأدنوك  التي تعمل فيها  املناطق  البيئة يف 

وجمموعة �سركاتها.
توا�سل  الع�سرين  ال�سنوية  دورتللهللا  يف  و 
الرائد  اأدنللوك  �سجل  على  البناء  اجلائزة 
يف تطبيق ثقافة االلتزام باأف�سل املعاير 
العاملية لل�سحة وال�سلمة والبيئة ..ومت 
ا�ستلم 193 م�ساركة لهذا العام تناف�ست 
�للسللمللن �للسللت فللئللات تلل�للسللمللل بللطللل ال�سحة 
املهنية  واللل�للسللحللة  والللبلليللئللة  والللل�لللسللللملللة 
والطاقة  واال�ستدامة  والبيئة  وال�سلمة 
امل�ساركات  جميع  واللل�للسللراكللات.وخلل�للسللعللت 
عدة  ت�سمنت  ودقلليللقللة  وا�للسللحللة  ملللعللايللر 
خرباء  قبل  مللن  وحتليل  تقييم  عمليات 
والبيئة من  وال�سلمة  ال�سحة  يف جمال 
داخل وخارج املجموعة وذلك تاأكيدا على 
ل�سمان  اأدنلللللوك  تعطيها  الللتللي  االأهللملليللة 
منح  العام  هذا  يتم  اأن  ..وتقرر  ال�سلمة 
اجللللائلللزة يف ثللللث فللئللات فللقللط هللي بطل 
والبيئة  واللللطلللاقلللة  واللل�للسلللمللة  اللل�للسللحللة 

واال�ستدامة.
مهند�سة  اللل�للسللويللدي  حممد  منى  وفلللازت 
للعمليات  اأبلللوظلللبلللي  �لللسلللركلللة  يف  احللللفلللر 
بجائزة  “اأدكو”  امللللحلللدودة  الللبللروللليللة 
بللطللل اللل�للسللحللة واللل�للسلللمللة وبلليللئللة وذلك 
م�ستويات  تللعللزيللز  يف  جلللهللودهللا  تللقللديللرا 
ال�سلمة يف عمليات احلفر �سمن املواقع 
وكذلك  بال�سعوبة  تت�سم  التي  والظروف 
ال�سركاء  اإ�لللسلللراك  يف  املللمللار�للسللات  اأفلل�للسللل 

اال�سراتيجيني.
تنال اجلائزة  امللراأة  اأول  ال�سويدي  و تعد 
علللن هلللذه الللفللئللة ويلللجلللري حللاللليللا تطبيق 
مبادرتها كاإحدى اأف�سل ممار�سات عمليات 

احلفر على م�ستوى جمموعة اأدنوك.
و �سمن فئة الطاقة فازت “ �سركة جا�سكو 
مل�ستقبل  الطاقة  “وفر  مبادرتها  عللن   “
ا�ستهلك  خلف�ص  تهدف  التي  اأف�سل” 
الللللطللللاقللللة.. فلليللمللا فللللللازت “ �لللسلللركلللة اأدملللللا 
البيئة  التميز عن فئة  “ بجائزة  العاملة 
“جو جرين”  واال�للسللتللدامللة عللن ملل�للسللروع 
ي�ستغني عن عمليات احلرق خلل  الذي 

اختبار اآبار الغاز اجلديدة.
االلتزام  على  احلر�ص  تعك�ص  خطوة  ويف 
بتعزيز مكانتها الرائدة يف تطبيق معاير 
اللل�للسللحللة واللل�للسلللمللة والللبلليللئللة مت خلل 
اأدنللللوك  “ميثاق  ملللبلللادرة  اإطلللللق  احلللفللل 
نحو %100 �سحة و�سلمة وبيئة” من 

اأهللداف رئي�سية ت�سمل  اأربعة  اأجل حتقيق 
واملجتمع  الكوادر  �سلمة  ل�سمان  ال�سعي 
ثقافة  وتكري�ص  والبيئة  واالأ�سول  املحلي 
التمكني وامل�ساءلة لدى كافة املوظفني يف 
جمال ال�سحة وال�سلمة والبيئة وتوفر 
تلللبلللادل املعرفة  تلل�للسللجللع علللللى  بلليللئللة عللمللل 
و�سمان  املللجللال  هللذا  يف  امل�ستمر  والتعلم 
حاالت  يف  والفعالة  ال�سريعة  اال�ستجابة 
الطوارئ واإدارة االأزمات وتنفيذ اإجراءات 
ا�للسللتللمللراريللة الللعللمللل وفلللق اأفلل�للسللل املعاير 
العاملية.و�سارك معايل الرئي�ص التنفيذي 
الأدنوك وعدد كبر من املوظفني بالتوقيع 
على ميثاق “نحو %100 �سحة و�سلمة 
بن  �سلطان  الدكتور  معايل  وبيئة«.وقال 
نحو  “اأدنوك  ملليللثللاق  اإن  اجلللابللر  اأحللمللد 
لي�ص  وبيئة”  و�للسلللمللة  �سحة   100%
جملللرد �للسللعللار نللرفللعلله بللل هللو تللاأكلليللد على 
املوظفني  و�للسلللمللة  �سحة  بلللاأن  الللتللزامللنللا 
املن�ساآت  و�لللسللللملللة  واأملللللللن  واللللعلللاملللللللني 
والبيئة  املللحلللللي  واملللجللتللمللع  والللعللمللللليللات 
خططنا  وجللوهللر  �سلب  يف  دوملللا  �ستبقى 
واأعللمللالللنللا ..ومللللن خللللل الللتللزامللنللا بهذه 
يتجزاأ  جللزءا ال  تكون  اأن  املللبللادرة و�سمان 
اأعللمللالللنللا واأنلل�للسللطللتللنللا �سن�سمن  مللن كللافللة 
مكانة  وتر�سيخ  النجاح  حتقيق  ا�ستمرار 
والغاز  النفط  �سركات  اأف�سل  بني  اأدنللوك 
التزامنا  اإن  الللعللامل.واأ�للسللاف  يف  الللرائللدة 
هو  والبيئة  وال�سلمة  ال�سحة  مبعاير 
بالدرجة االأوىل ل�سمان �سلمة املوظفني 
مناطق  يف  املجتمعات  وكذلك  والعاملني 
..كللمللا ي�سهم هللذا االلللتللزام يف دعم  عملنا 
على  فاملحافظة  القيمة  وخلللللق  االأعللمللال 
�سلمة االأ�سول واالرتقاء باالأداء وتعزيز 
الذكي  النمو  وحتقيق  االقت�سادي  العائد 
اإال  تتحقق  اأن  ميللكللن  ال  املللرونللة  وتللعللزيللز 
كوادرنا  تللكللون  اأن  �سمان  على  عملنا  اإذا 
نعمل  التي  والبيئة  وعملياتنا  الب�سرية 

فيها اآمنة.
ومتنح جائزة فئة بطل ال�سحة وال�سلمة 
املتميزين  للموظفني   2016 والللبلليللئللة 
وامللتزمني  واللللللغلللللاز  اللللنلللفلللط  قللللطللللاع  يف 
وال�سلمة  ال�سحة  اأعلى معاير  بتطبيق 
الروؤية  يف  و�سوح  لديهم  والذين  والبيئة 
وم�سداقية وقدرة على التوا�سل وااللتزام 

بامل�سوؤولية والعمل بروح الفريق الواحد.
املهند�سة منى حممد  الفئة  بهذه  وفللازت 
تللقللديللرا جلللهللودهللا يف ت�سميم  اللل�للسللويللدي 

عمليات  �لللسللللملللة  يلللعلللزز  فلللعلللال  بلللرنلللاملللج 
ال�سعبة  والللللظللللروف  املللللواقللللع  يف  احللللفلللر 
وكذلك تطبيق اأف�سل املمار�سات والتعاون 
واجلهات  العلقة  اأ�سحاب  مع  والتن�سيق 
مللن قبل  الللربنللامللج  ت�سميم  املللعللنلليللة.ومت 
مللنللى اللل�للسللويللدي وفللريللقللهللا خللللل العمل 
على حفر بئر قريبة من منطقة مكتظة 
يا�ص حيث كانت  بني  بال�سكان يف منطقة 
 H2S الهيدروجني  كربيتيد  م�ستويات 
غلللر ملللعلللروفلللة.. وطللللرح امللل�للسللروع حلوال 
التخطيط  خلللل  مللن  للتحديات  عملية 
اجللليللد كللمللا ا�للسللتللمللل هلللذا الللربنللامللج على 
فئة  جائزة  للجمهور.اأما  توعية  حملت 
الللطللاقللة الللتللي فللللازت بللهللا �للسللركللة جا�سكو 
اأف�سل  مل�ستقبل  الطاقة  وفر  برنامج  عن 
يقدم  الللذي  امل�سروع  اأو  للفريق  ومتنح   ..
امل�ستقبل  تلل�للسللتلل�للسللرف  مللبللتللكللرة  مللنللهللجلليللة 
وتوؤدي اإىل حت�سن ملمو�ص يف اإدارة كفاءة 
الطاقة وخف�ص حجم االنبعاثات وكميات 

النفايات.
الللطللاقللة مل�ستقبل  بللرنللامللج وفلللر  ويللتللكللون 
اأف�سل من �سبع مبادرات �ساهمت يف خف�ص 
ا�ستهلك الطاقة يف جا�سكو وعززت قيمة 
اأ�للسللولللهللا مللن خللللل حت�سني االإجلللللراءات 
حت�سني  وكذلك  الرئي�سية  ال�سواغط  يف 

معدل تدفق الغاز.
واأدى تطبيق الربنامج خلل عام 2016 
ثقافة  ن�سر  و�للسللاهللم يف  الللكللفللاءة  رفللع  اإىل 
عمليات  يف  الللطللاقللة  ا�للسللتللهلللك  خللفلل�للص 
تكنولوجيا  تطوير  خلللل  جا�سكو.ومن 
واخلربات  املللوارد  على  باالعتماد  مبتكرة 
الب�سرية  الللكللوادر  يف  واال�ستثمار  الذاتية 
مبادرات  اأدت  اإ�للسللافلليللة  تكاليف  اأيلللة  دون 
كلللبلللر يف  اإىل حتللقلليللق خللفلل�للص  جللا�للسللكللو 
ا�للسللتللخللدام الللطللاقللة تلللقلللدر قلليللمللتلله بنحو 
البيئة  فئة  �سنويا.ويف  دوالر  مليون   8.3
اأدمللللا العاملة  واال�للسللتللدامللة فلللازت �للسللركللة 
عللن ملل�للسللروع اخللتللبللار اآبللللار الللغللاز بطريقة 
اجلائزة  هلللذه  مللنللح  ويللتللم   .. بيئيا  اآمللنللة 
الذي يقدم منهجية  ال�سخ�ص  اأو  للفريق 
يف  وت�سهم  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  مبتكرة 
�سواء  اال�ستدامة  وحتقيق  البيئة  حماية 
ب�سكل  املجتمع  يف  اأو  اأدنللللوك  عمليات  يف 
حت�سنا  املنهجية  هللذه  حتقق  اأن  على  عللام 
ملللللمللو�للسللا قلللابلللل للللللر�للسللد واللللقللليلللا�لللص يف 
خف�ص  يف  ت�سهم  وكللذلللك  العمل  اأ�ساليب 

كميات النفايات.

�سهم اإعمار يعاود ال�سعود اإىل 
االإمارات اأ�سواق  يف  درهم   8.18

•• اأبوظبي-وام:

عاد “ �سهم اإعمار “ لل�سعود جمددا اإىل م�ستوى 8.18 درهم دافعا �سوق 
دبي املايل للبقاء �سمن املنطقة اخل�سراء لليوم الثاين على التوايل وذلك 
االإمارات  اأ�سواق  يف  عام  ب�سكل  التعاملت  على  �سيطر  الللذي  الهدوء  رغم 
وهو الهدوء نف�سه الذي مل يحل اأي�سا دون عودة الربحية ل�سوق اأبوظبي 

للأوراق املالية .
ويف حني اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل على منو بن�سبة %0.08 عند 
3599 نقطة فقد ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق ابوظبي للأوراق املالية اإىل 

4540 نقطة بزيادة ن�سبتها %0.12 مقارنة مع جل�سة االأم�ص .
اأظهره  ملللا  وفقا  اجلل�سة  نهاية  قبل  للموؤ�سرات  االأخ�سر  االإغللللق  وجللاء 
الر�سد اليومي للأ�سواق التي �سهدت توا�سل يف عمليات ال�سراء االنتقائي 
العقار  قطاعي  �سمن  املدرجة  خا�سة  القيادية  االأ�سهم  من  �سريحة  على 

والبنوك .
�سلوك  على  ت�سيطر  تللزال  ال  االنللتللظللار  حالة  اإن  ال�سوق  يف  و�سطاء  وقللال 
ال�سريحة االأكرب من املتعاملني الإف�ساح ال�سركات القيادية يف قطاع العقار 

عن بياناتها املالية عن الن�سف االأول من العام اجلاري .
م�سرين اإىل اأن ارتفاع اأ�سعار بع�ص هذه االأ�سهم رمبا يعد ا�سارة ا�ستباقية 

عن توقعات بتحقيقها لنتائج مالية ايجابية .
كان عدد من اأ�سهم القطاع العقاري قد ا�ستفادت من التح�سن الذي �سجله 
درهللم فيما ك�سب   2.50 اإىل  اعمار مولز  �سهم  ارتفع  .. فقد  اعمار  �سهم 

�سهم بنك دبي التجاري %3.2 بالغا 4.49 درهم.
ويف �سوق العا�سمة قاد �سهم ات�ساالت م�سرة الدعم مرتفعا اإىل 18.45 

درهم.
و  درهللم  مليون   375 نحو  ال�سوقني  يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  بلغت  و 
 4003 235 مليون �سهم نفذت من خلل  املتداولة  االأ�سهم  و�سل عدد 

�سفقات.
25 منها  63 �سركة ا�ستطاعت  اأ�سهم  تللداوالت على  و�سهدت جل�سة ام�ص 

االإغلق على ارتفاع يف ختام التعاملت .

مليار درهم ح�سيلة بوابة   12
الدفع “ دبي بي” حتى اأول يونيو

•• دبي-وام:

اأعلنت دبي الذكية اأن بوابتها للدفع عرب �سبكة االإنرنت و الهواتف الذكية 
“ دبي بي” حققت ارتفاعا على �سعيد املبالغ املح�سلة بن�سبة 15 باملائة 
يونيو2017  واالأول من   2016 يونيو  االأول من  الفرة ما بني  خلل 
مقارنة بالفرة نف�سها من العام 2016 .. يف حني �سجلت ارتفاعا بن�سبة 

13 باملائة يف عدد املعاملت املنفذة خلل الفرة نف�سها.
التوقعات  فاقت  الفتة  اإقللبللال  مللعللدالت  بي”  “دبي  الللدفللع  بللوابللة  و�سهدت 
من املتعاملني من قطاعي االأعمال واالأفللراد خلل الفرة ذاتها م�سجلة 
البوابة من  امل�سركة يف  12مليار درهم ل�سالح اجلهات  قيمة بلغت نحو 

القطاعني احلكومي واخلا�ص نفذت عرب نحو 10 مليني معاملة.
دبي  مكتب  عللام  مدير  ب�سر  بن  بطي  بنت  عائ�سة  الدكتورة  �سعادة  وقالت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤيللة  مع  ان�سجاما  تعمل  الذكية  دبللي  اإن   : الذكية 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
التحوالت  امل�ستقبل على �سعيد  ا�ست�سراف  القائمة على  “رعاه اهلل”  دبي 
الذكية يف املدينة جلعلها االأ�سعد واالأذكى لكي تكون مثاال يحتذى للمدن 

الذكية حول العامل.
و اأ�سارت اإىل اأن دبي مدينة طموحة جدا وترنو الأن تكون رقم واحد يف كل 
ما تقوم به يف جمال االأعمال التجارية ويف نوعية احلياة ومبجال االبتكار 
واالإبداع .. موؤكدة �سعي دبي الذكية للم�ساهمة يف حتقيق ذلك م�ستهدفة 

جعل دبي اأ�سعد مدينة ا�ستنادا اإىل اأدوات امل�ستقبل املبتكرة .
دبي  حكومة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  لوتاه  و�سام  �سعادة  قللال  جهته  من 
الذكية : اإن “دبي بي” جت�سد م�ستوى الراحة و�سهولة املعاملت احلكومية 
امل�ستقبلية الذي تعمل املوؤ�س�سة على توفرها ل�سكان دبي منذ اليوم وتتكامل 
موؤكدا �سعيهم الأن تكون  مع منظومة املعاملت الذكية التي اأوجدتها” .. 

االأجهزة الذكية حمطة واحدة لكل احتياجاتهم ومعاملتهم .
ولفت اإىل اأن هذه الن�سبة من االإقبال وحجم املدفوعات عرب البوابة تثبت 
اأن ملمح املدينة الذكية التي تطمح اإليها قيادتنا بداأت بالت�سكل منذ االآن 
وهو اأمر مل يكن ليتحقق دون التعاون البناء من ال�سركاء احلكوميني ومن 

القطاع اخلا�ص .
واعترب اأن النجاح احلايل للدبي بي جمرد بداية يف رحلة االبتكار اليومية 
ملوؤ�س�سة حكومة دبي الذكية.. معربا عن تطلعهم الأن تكون جميع خدماتهم 
ترجمة ملقولة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
عندما قال:   10X دبي خلل توجيهه اجلهات احلكومية لتنفيذ مبادرة
املركز  يف  نبقى  اأن  العزم  وعقدنا  التطوير  مرحلة  جتاوزنا  دبللي  يف  اليوم 

االأول بفارق ع�سر �سنوات .
التوفر  جمللرد  تتجاوز  للبوابة  امل�ستقبلية  االإيجابية  االآثلللار  اأن  اأو�للسللح  و 
ن�سهم  االأمللد  طويلة  مكا�سب  لتحقيق  ومتتد  والوقت  النفقات  يف  الهائل 

عربها يف احلفاظ على عامل امل�ستقبل والبيئة يف دبي .
من جهته اأكد جمال حامد املري املدير التنفيذي لقطاع احل�سابات املركزية 
يف دائرة املالية اأن الدائرة تلعب دورا حيويا يف تعزيز االإيللرادات املتح�سلة 

من خلل بوابة دبي بي.
ا�ستقطاب  يف  املالية  ال�سوؤون  اإدارة  تلعبه  الللذي  الللدور  اأهمية  على  م�سددا 

مقدمي اخلدمات اإىل البوابة.
مقدمي  ا�ستقطاب  يف  دورهلللا  لعب  على  حري�سة  املللاللليللة  دائلللرة  اإن  وقلللال 
اأ�سعارا  عرب منحهم  “ دبللي بي”  االإلللكللروين  الدفع  بوابة  اإىل  اخلدمات 
اأولئك  احتياجات  تلبي  مبرونة  االأملللوال  حتويل  خدمة  وتقدمي  مناف�سة 
اأكرث  دفع  تتيح خيارات  باتت  التي  الدفع  بوابة  الثقة يف  وزيللادة  املقدمني 

ت�سمل بطاقات اخل�سم املبا�سر والدرهم االإلكروين وغرها.

الثالثاء   25   يوليو    2017  م   -   العـدد  12079  
Tuesday  25   July   2017  -  Issue No   12079



30 الثالثاء   25   يوليو    2017  م   -   العـدد  12079  
Tuesday  25   July   2017  -  Issue No   12079

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

   اإعالن بالن�صر 
 2017/195 مدين جزئي

اىل املدعي عليها / ماهيوين القر ميناتيب 
حيث ان املدعية / منى را�سد خلف خامت الزعابي 

قد اقامت املدعية الدعوى احلقوقية 2017/195 جتاري جزئي  وطلب احلكم 
وامل�سروفات ومقابل  والر�سوم  ب�سداد مبلغ 18000 درهم  املدعي عليهما  بالزام 

اتعاب املحاماة. 
 مما يقت�سي ح�سورك اىل ادارة الدعوى برا�ص اخليمة يوم الثلثاء 2017/7/25 م 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد. 
حرر بتاريخ : 2017/7/18 

اإدارة الدعوى

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/13 بيع عقار مرهون 
 ملللللو�لللللسلللللوع اللللقللل�لللسللليلللة :  ا�لللللللسلللللللدار اللللللللقلللللللرار بلللللاإيلللللقلللللاع احللللللجلللللز الللللتللللنللللفلللليللللذي علللللللللى اللللعلللقلللار

البالغ م�ساحته 214.10 مر مربع على قطعة    R PALMERA III-TH  -  09  رقم 
االر�ص رقم 2558 مبنطقة وادي ال�سفا 6 باإمارة دبي نظر مبلغ 2938443.02 درهم 

طالب االعلن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري   
حلللازم حممد لبيب حممد اخللل�للسللرى - جمهول  : 1-  حممد  �للسللده  املنفذ   : اعلللنلله  املللطلللللوب 
حمللل االقلللاملللة.  مللو�للسللوع االإعللللللن : - نعلنكم بللانلله مت احلللجللز علللللى امللوالللكللم اخلللا�للسللة وهي 
 عبارة عن نللوع العقار - فيل - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقللم  االر�للص : 2558 - رقللم املبنى :
 R PALMERA III-TH - 09 - امل�ساحة : 2.304.55 قدم مربع ، وفاء للمبلغ املطالب 

به )2.711.404( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2017/20 بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : بيع عقار مرهون وموا�سفاته كالتايل )اإمارة دبي - الرب�ساء الثانية - رقم 
االر�ص 554 - رقم البلدية 975-376 - امل�ساحة 929.03 مر(    

طالب االعلن : طالب التنفيذ : بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية   
املطلوب اعلنه : املنفذ �سدهم : 1- �سركة املي�سور للتجارة العامة - �ص ذ م م 2- عارف احمد 
علي  حممد  احمد  في�سل   -4 كيكاين  على  حيدر  �سيخ  قا�سم  �سيخ   -3 الللزرعللوين  على  حممد 

الزرعوين 5- يون�ص احمد حممد على الزرعوين  - جمهويل حمل االقامة. 
مو�سوع االإعلن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�ص 
- املنطقة : الرب�ساء الثانية - رقم االر�للص 554 - امل�ساحة : 10.000 قدم مربع - وفاء للمبلغ 

املطالب به وقدره )13.000.000( درهم  وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1632 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- عبدامللك فريد عبدامللك حممد احمد  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي / البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�سام�سي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/25  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
وواحد  ثمامنائة   891142.29 وقللدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يللوؤدي  بللان  عليه  املدعي  بالزام 
وت�سعني الف ومائة واثنني واربعني درهم وت�سعة وع�سرين فل�سا ف�سل عن فائدة ب�سيطة 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2016/6/22 وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات ومبلغ  الف 
لل�ستئناف خلل ثلثني  قابل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل  درهم 
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�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1438 جتاري جزئي                               
 اىل املدعي عليه /1 - الدنيار خلدمات الفنية - ذ م م - حاليا - يونايتد للأملنيوم - �ص ذ م م

- �سابقا - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ النور�ص لطلء املعادن - موؤ�س�سة فردية 
بتاريخ 2017/7/19   املحكمة حكمت  بللاأن  نعلنكم  وعليه  اأعللله  املذكورة  الدعوى  اقللام  قد   -
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة  بندب اخلبر احل�سابي �ساحب الدور باجلدول 
خبرا يف هذه الدعوى وتكون مهمته كاالتي : االطلع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما 
ع�سى ان يقدمه اخل�سوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطلع 
الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجلت  وجللدت  ان  وااللكرونية  الورقية  املرا�سلت  على 
واتعاب  امانة م�سروفات  درهللم   االف   اربعة  وقللدرهللا  خللربة  امانة  وحللددت  وااللكرونية 
اخلبر والزمت املدعي ب�سدادها يف خزينة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء 

.  Ch1.C.14 املوافق 2017/7/26  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1844  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ال�سيد ال�سعيدي للخدمات الفنية - �ص ذ م م  جمهول 
م  م  ذ  العازلة -  املللواد  املدعي/ �سركة واتر�سيل ملقاوالت  ان  حمل االقامة مبا 
عليك  اأقللام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  خليفة   : وميثله 
 215.863( وقللدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  اال�ستحقاق  
وحللتللى اللل�للسللداد الللتللام.  وحلللددت لها جل�سة يللوم االحلللد  املللوافللق  2017/7/30  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1086  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جوزيف كليندين�ست - ب�سفته �ساحب ومالك �سركة كليندين�ست اند 
بارترنز ليمتد وب�سفته وكيل عن موؤ�س�سة كليندين�ست للو�ساطة العقارية  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ مارك جني بير بيلر وميثله : مو�سى عي�سى مو�سى العامري -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم بالت�سامن 
والزام املدعي عليهم ب�سداد مببلغ وقدره 11.000.000 )احدى ع�سر مليون درهم( والفائدة 
بواقع 12.5% من تاريخ ت�سجيل الدعوى و�سداد الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سم 
ملف النزاع رقم 2016/411 تعني خربة جتللاري.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة    2017/8/2
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2095  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ور�سان للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �سفر لل�سياحة وال�سفر - �ص ذ م م وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
يو�سف ال�سباغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )215.795 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %1
املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2017/8/8   ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1847  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- علي ح�سني ر�سا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سيدر 
عليك  اأقللام  قد  ال�سقيف  احمد  مديرتها/غادة  ومتثلها   - م  م  ذ   - ال�سيارات  لتاأجر 
مبلغ    ب�سداد  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
ا�سلحها  و/اأو  �سيفروليه  نوع  من  ال�سيارة  ا�سلح  قيمة  للمدعي  درهللم(    50.000(
داخل الوكالة وت�سليمها للمدعية بحالة جيدة و�ساحلة لل�ستعمال مع الزام املدعي 
يوم  جل�سة  لها  وحلللددت  املللحللامللاة.  اتللعللاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  ب�سداد  عليهم 
االحد   املوافق  2017/7/30 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2050   جتاري جزئي              

ان  م م  جمهول حمل االقامة مبا  ذ  املدعي عليه / 1-�سركة رو�سن للمقاوالت - �ص  اىل 
املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعي مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتللعللاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم(   740.970.47( وقللدره 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2017/8/8    الثلثاء   كفالة.  وحللددت لها جل�سة يوم 
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 )علما باأنه مت احالة 

الدعوى من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1358   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- هاي بروتك�سن كومباين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سمار اإنرنا�سيونال - م م ح وميثله : �سيخة احمد عبداهلل �سلطان -  قد اأقام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تللوؤدي  بللان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
)1649564.20 درهم( )مليون و�ستمائة وت�سعة واربعون الفا وخم�سمائة واربعة و�ستون 
درهما وع�سرين فل�سا( والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى  متام 
يوم  جل�سة  لها  وحللددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
االثنني  املوافق  2017/7/31 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2202  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  االقامة مبا  �سبيل عبدالكرمي علي  جمهول حمل  1-عللبللداهلل   / عليه  املدعي  اىل 
بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين   قد اأقام عليك 
 235.936.00( وقللدره  مبلغ  املدعي  للبنك  عليه   املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( )فقط مائتان وخم�سة وثلثني الف وت�سعمائة و�ستة وثلثني درهم( باال�سافة للق�ساء 
والر�سوم  ال�سداد  متللام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %10 بواقع  بالتعوي�ص  للمدعي 
�ص   8.30 ال�ساعة   2017/8/23 املوافق  االربللعللاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت  واالتللعللاب.  وامل�ساريف 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
باأنه مت  اأيام على االأقل )علما  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  لديك من مذكرات 

احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1534  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سيتي�سكيب �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ نات�سيورال �ستون للتجارة - ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   859778.21( وقللدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12%  الزام املدعي عليها مببلغ 
100000 درهللم تعوي�ص غن تعوي�ص كافة اال�للسللرار.   وحللددت لها جل�سة يوم 
االثنني  املوافق  2017/8/7   ال�ساعة 9.30 �ص 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�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/350  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ديراج اأند اي�ست كو�ست - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
 / املرحوم  زوجها  تركة  وو�سية  لها  املو�سى  وب�سفتها  نف�سها  اأونللا مك كلفرتى عن  مللاري 
مايكل جرارد مك كلفرتى وميثله : �سيخة احمد عبداهلل �سلطان   قد اأقام عليك الدعوى 
عليهما  املللدعللي  واللللزام   2017/12/7 املللوؤرخللة  احلللجللز  ا�ستمارة  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
مت�سامني برد املبلغ املدفوع والبالغ قدره 478.377 درهم اإماراتي )اربعمائة وثمانية و�سبعون 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة  الفوائد  الف وثلثمائة و�سبعة و�سبعون درهما( مع 
ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/7/30   يوم االحللد   لها جل�سة  ال�سداد. وحللددت  وحتى متام 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1979  عمايل جزئي 
اىل املللدعللى عللللليلله/1- بللوديللوم - فللرع �سركة بوجاتى - �للص ذ م م جمللهللول حمل 
االقللامللة مبللا اأن املللدعللي/مللنللال ح�سن حمللمللود حلل�للسللن   قللد اأقلللام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهللللم(   57585( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا 
ال�سكوى  رقم  املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم(  عللوده مببلغ )3000 
املوافق  اخلللملليلل�للص  يللللوم  جللللل�للسللة  لللهللا  وحلللللددت   )MB171268626AE(
2017/8/10  ال�ساعة 8.30 �سباحا  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 ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري )علما ان الدعوى جددت من ال�سطب(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/5214  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ات�ص ام جي للعقارات ملالكها عبدالعزيز ح�سان حوحو �سركة 
ال�سخ�ص الواحد �ص ذ م م - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ح�سام فاروق 
عبدالروؤف ح�سن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000  وقدرها )93309  
لها جل�سة  ال�سكوى)MB173763883AE( وحددت  املحاماة ورقم  واتعاب 
يوم االربعاء املوافق 2017/7/26  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن بالن�صر

املرجع : 1262
يرغب  - هندي  اجلن�سية  �سرور هاو�ص  كونهي  ال�سيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيدة/ خلود ح�سن ح�سن احمد ال 
علي - اإماراتية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / بقالة جبل النهدة - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )740730(  تعديلت اخرى : - مت تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
وعملبن�ص 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  اعرا�ص  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�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1263

يف  ترغب  اجلن�سية  مغربية    - اجلليل  ا�سماء  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 10%  اىل ال�سيدة/ ب�سرى خملي�سي - مغربية 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )الفهد اال�سود للخياطة امللب�ص املغربية( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )745963( 
وعملبن�ص 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 اعرا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اإنذار عديل  بالن�صر
 رقم 2017/4684   

املنذرة : رم�سان م�سم�ص للعقارات 
املنذر اليها : وادي االمل للتجارة العامة - �ص ذ م م   - جمهول حمل االقامة 

ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة اخلء املاأجور حمل التعاقد خلل �سهر من 
ذمتكم  يف  املر�سدة  االيجارية  القيمة  و�سداد  االنللذار  بهذا  علمكم  ات�سال  تاريخ 

وقدرها 33750 درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخلء التام
ذمتكم خلل  املر�سدة يف  االيجارية  القيمة  و�سداد  املاأجور  اخلللء  يف حالة عدم 
�سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا االنذار �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات 

القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اإنذار عديل  بالن�صر
 رقم 2017/4683   

املنذرة : رم�سان م�سم�ص للعقارات 
املنذر اليها : االمناء لتجارة الذهب - �ص ذ م م    - جمهول حمل االقامة 

ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة اخلء املاأجور حمل التعاقد خلل �سهر من 
ذمتكم  يف  املر�سدة  االيجارية  القيمة  و�سداد  االنللذار  بهذا  علمكم  ات�سال  تاريخ 

وقدرها 30000  درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخلء التام
ذمتكم خلل  املر�سدة يف  االيجارية  القيمة  و�سداد  املاأجور  اخلللء  يف حالة عدم 
�سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا االنذار �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات 

القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اإنذار عديل  بالن�صر
 رقم 2017/4685   

املنذرة : رم�سان م�سم�ص للعقارات 
املنذر اليها : ان جيه ايه لتجارة الذهب واملعادن الثمينة �ص ذ م م    - جمهول حمل 
االقامة   - ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة اخلء املاأجور حمل التعاقد خلل 
�سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا االنذار و�سداد القيمة االيجارية املر�سدة يف 

ذمتكم وقدرها 27500 درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخلء التام
ذمتكم خلل  املر�سدة يف  االيجارية  القيمة  و�سداد  املاأجور  اخلللء  يف حالة عدم 
�سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا االنذار �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات 

القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة  
  الكاتب العدل

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2017/2071  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- نافني كومار تيفار كونات  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/  
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
مببلغ  عليه  املدعي  بللالللزام  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد  ال�سام�سي 
وقدره )25.030.13 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة % من  %2.49  
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء املوافق  2017/8/23  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من 

مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

 اإخطار عديل
رقم 16534 /2017   

للمحاماة  ن�سيب  عبدالرحمن  مكتب  بللوكللالللة  اجلن�سية  �للسللوري   - �للسللوعللان  عللبللدالللكللرمي  م�سطفى   : املللنللذر 
واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231134( م�سدقة من الكاتب العدل دبي - ب�سفته وكيل 

عن بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�سدقة من الكاتب العدل ابوظبي 
املنذر اليه : باور كنرول للتجارة العامة - �ص ذ م م - دبي - مكتب رقم 1 ملك ا�سماعيل بوحمد - هاتف رقم 

  )0503400371(
مو�سوع : مطالبة مببلغ  38.054.76  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ )38.054.76( 
درهم )ثمانية وثلثون الف واربعة وخم�سون درهما و�ستة و�سبعون فل�سا ال غر( وذلك خلل مدة �سبعة ايام 
من تاريخ هذا االعلن - واال �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة اجراءات بيع ال�سيارة التايل موا�سفاتها واملرهونة 
املادة  Q/74881 ترخي�ص دبي طبقا لن�ص  للمنذر )تويوتا افانزا خ�سو�سي/ابي�ص/مركبه خفيفه( رقم 

175&172 من قانون املعاملت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 يف الدعوى  رقم   2017/140  نزاع تعيني خربة جتاري 

املتنازع �سده : و�سام نزر ازهري 
اعله  املذكورة  بالدعوى  ح�سابي  خبر  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
واملفرفوعة �سدكم من : زكريا خليل ابراهيم دوله ، وعليه فاأنتم مكلفني او من 
ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االربعاء  املوافق 2017/8/9  
يف متام ال�ساعة 00 : 11 �سباحا وذلك مبكتب اخلبر املنتدب  الكائن دبي - الهناء 
�سنر - بجوار دوار ال�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب 
رقم  229/228  و نطلب احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر 

اعمالها وفقا لل�سلحيات املخولة لها قانونا. 
       عمر ن�صري / اخلبري احل�صابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   
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العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/796  ا�صتئناف جتاري   
ال�سخ�سية  ب�سفته   - كورياكو�ص  نيليكوزي  1-كللوريللان  �للسللده/  امل�ستاأنف  اىل 
الب�ساعة   وم�ستلم  ال�سيكات  على  بالتوقيع  واملخول  و�سريك  ومدير  وب�سفته 
 جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /بيت حلم للملنيوم والزجاج - �ص ذ م م 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  ن�سيب    بن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن   : وميثله 
 2017/4/20 بتاريخ  جزئي  جتاري   2016/1169 رقم   بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
ال�ساعة 10.30 �سباحا   املللوافللق 2017/8/21   االثللنللني   يللوم  لها جل�سه  وحللددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/32  ا�صتئناف جتاري   

ت�سامنية   واوالده(  دا�للص  اي�سر  )دمنمل  1-�سركة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
قد  كرديريدا�ص    دليب  /باتيا  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/1276 جتاري كلي 
   2017/7/31 املوافق  االثنني  يوم  جل�سه  لها  وحللددت   2017/1/5 بتاريخ 
يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقللم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم  ح�سوركم 

غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/247  ا�صتئناف عقاري    
�ستار  ايللله  تللي  اي  فلللرع   - �سيتى  �ستايل  1-دبللللي اليلللف  �للسللده/  امللل�للسللتللاأنللف  اىل 
للم�سروعات - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /انركون فايف 
ليمتد - وميثلها / ح�سني اآدم علي ابراهيم وميثله : ح�سني علي ح�سن علي 
البناي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/98 عقاري 
كلي بتاريخ 2017/5/16 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/8/3 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/463  ا�صتئناف جتاري   
اليا  جمهول حمل  �ساماال  اودري  الك�سيا   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سيف �سعيد �سليمان حممد املزروعي   قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2015/793  جتاري 
املوافق  االربللعللاء   يللوم  جل�سه  لها  وحلللددت   2017/3/7 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.16 رقللم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/8/23
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/233  ا�صتئناف عقاري    
اىل امللل�للسللتللاأنللف �للسللده/ 1-�للسلليللللليللكللت بللروبللرتللى جللللروب للليللمللتللد  جمهول 
علي  ح�سني   : وميثله  ليمتد  /با�سيفيك  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
عبدالرحمن لوتاه   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 
2014/313 عقاري كلي بتاريخ 2017/5/9 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  
 ch1.C.11 املوافق 2017/9/18   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/566   تنفيذ �صرعي  
اىل املنفذ �سده/1-  نادر احمد ابورا�ص  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ناهد عدنان بيكبا�سي وميثله : حممد را�سد �سامل علي 
والزامك  اعللله  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  اأقللام عليك  العوي�ص  قد 
بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  2016/1345 احوال نف�ص م�سلمني 
من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامل   44696 وقلللدره  بلله  املنفذ  املبلغ  ب�سداد 
تاريخ اال�ستحقاق وفق منطوقه.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2154   تنفيذ عمايل 
ان  املنفذ �للسللده/1- مطعم ماك�سني  جمهول حمللل االقللامللة مبللا  اىل 
طالب التنفيذ/ ال�سيد ابراهيم ال�سيد ابراهيم   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5952( 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 900  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  ر�سوم خلزينة  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1911   تنفيذ جتاري  
بابو  �سالح  2-عبداهلل  املرزوقي  احمد  حممد  احمد  حممد  �سده/1-  املنفذ  اىل 
3- حممود �سالح بابو 4- نانو تكنولوجي للتجارة العامة - ذ م م 5-افق ال�سماء 
املللرزوقللي  جمهويل حمل  بللدر احمد حممد احمد  م 6-  م  ذ  لتجارة االخ�ساب - 
عبا�ص   : ع وميثله  م  �للص   - الللتللجللاري  دبللي  التنفيذ/بنك  طللالللب  ان  االقللامللة مبللا 
م�ستت فندي املالكي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم 
بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1481204.76( 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�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2096   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حمد م�سبح �سعيد حميل الكعبي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك االحتاد الوطني - �ص م ع وميثله 
: فهد �سلطان علي لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )1653775.75( وقللدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللله 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجلللراءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/64   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة فيل مودا اليف �ستايل 2-�سركة جمموعة كابيكو 
عليها  املدعي  ال�سركتان  ملديونيو  الكفيل  ب�سفتها   / كوتية  ك  م  �ص  القاب�سة 
االوىل والثانية - جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق 
الدعوى  اأقللام عليك  ال�سويدي  قد  �سلطان  م ع وميثله : حممد عي�سى  - �ص 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )23841464( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجللراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1628   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سادق كاظم ع�سكري  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سطفى حممود ذاكر م�سفق وميثله : احمد علي 
املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  البناي - قد  ابراهيم  ر�سا 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )635610( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة مع االلتزام بدفع الر�سوم وامل�ساريف. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2035   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ  �للص   - الراجحي للن�ساءات  �للسللده/1-  املنفذ  اىل 
 االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سوبر براي�ص لتاأجر ال�سيارات - �ص ذ م م
وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 ) وقللدره )749220.12  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللله  املللذكللورة 
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�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/64   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ   - انرنا�سيونال  مللودا  �سركة فيل  �للسللده/1-  املنفذ  اىل 
 : وميثله  ع  م  �للص   - امل�سرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبللا  االقللامللة  حمللل 
التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد 
املذكورة اعله والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )23841464(
االلتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجللللراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/620  ا�صتئناف مدين    
الند  فوجي  2-�سركة  حممد  ح�سني  مللال  1-تللاجللا  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
للنقليات  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /ذي نيو انديا ا�سورن�ص 
 : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد   - ليمتد  كومباين 
2016/452 مدين كلي بتاريخ 2017/5/7 وحددت لها جل�سه يوم االثنني   
 ch2.E.23 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2017/9/11 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/288  عقاري كلي
ان  مبا  االقللامللة  حمل  جمهول  رحمة  اآل  مللرزا  ا�سماعيل  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليهم مببلغ وقدره )1.185.977.72 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
بكافة  للمدعي  احلكم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
طلباته يف اللئحة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/7/31   ال�ساعة 11.00 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور   : بالقاعة  �ص 
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/132  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- �سيتفانو�ص فان دير مروي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/31  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/م�سرف 
دبي �ص.م.ع بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك وملحقها والزام املدعي عليه بت�سليم 
العقار حمل االجارة للمدعي االول خاليا من ال�سواغل واحليازة وخماطبة دائرة االرا�سي 
املنتهية بالتمليك  العقار لرتيبات االجللارة  القيد الذي فحواه )خ�سوع  واالملللك ملحو 
اي  من  العقار  وحترير  بالعقار(  اخلا�سة  امللكية  ب�سهادتي  واللللوارد  عليه  املدعي  ل�سالح 
حقوق حتد من ملكية امل�سرف املدعي االول يف العقار كما الزمته بالر�سوم وامل�سروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك . حكما مبثابة احل�سوري قابل 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم  اليوم  لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4272  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فا�ست لينك لتاجر املعدات الثقيلة �للص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد ح�سني عبدالعزيز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عللوده مببلغ )2000  درهللم( وتذكرة  وقللدرهللا)27.908  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172994980AE  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2017/8/3 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقللل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1830  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سندباد لتجارة لوازم التدخني �للص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقللام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي /خمتار ح�سن مهدي حممد  قد 
رقم  درهللللم(   99500( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة  مب�ستحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا 
ال�سكوى:mb156202802ae  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 
2017/8/3 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3858  عمايل جزئي
مبا  االقللامللة  حمللل  جمللهللول  الللعللقللاريللة  للو�ساطة   999-1  / عليه  املللدعللي  اىل 
ان املللدعللي /رملليلل�للسللة يللو�للسللف ملللللك حمللمللد يللو�للسللف  قللد اأقللللام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهلللم(   94899( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عللللودة مبللبلللللغ )3000 درهلللللم( واللللر�لللسلللوم وامللل�للسللاريللف واتلللعلللاب املللحللامللاة رقم 
املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وحللددت    mb173532975ae:ال�سكوى
2017/8/9 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/519  ا�صتئناف مدين    

حمل  جمهول  برا�سنت  �سيفاناجنابا  بيلمى   -1 �للسللده/  امل�ستاأنف  اىل 
للتاأمني  اللين�ص  �سن  انللد  رويلللال  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  مبللا  االقللامللة 
)ال�سرق االو�سط( املحدودة �ص.م.ب.م )فرع دبي( وميثله:حبيب حممد 
بالدعوى رقم  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  املل  قد  �سريف عبداهلل 

2016/2026 مدين جزئي بتاريخ:2017/4/17
 10.00 ال�ساعة   2017/10/30 املللوافللق  االثللنللني   يللوم  جل�سه  لها  وحلللددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقللم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1704  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  اخلط الذهبي للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/الهمة لتجارة الديزل ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  املدعي عليها مببلغ وقدره )227.220  بالزام 
املحاماة والفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  
بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2017/8/17 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وحللددت 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2307  جتاري جزئي

االقامة  حمل  جمهول  اجليد  عبد  فللوزي  نا�سر  اهلل  منة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ فاتن فوزي عبداجليد قري�ص وميثله:ابراهيم مو�سى علي مراد  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  البلو�سي قد 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )19000( وقللدره 
تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/9/15 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق 2017/8/1  الثلثاء  يوم  
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�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1158  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �سوزان اكرم حممد مطر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك م�سر )فرع دبي( 
قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/7/18 احلكم التمهيدي 
الدعوى  الللدور باجلدول خبرا يف هذه  املخت�ص �ساحب  امل�سريف  املحكمة بندب اخلبر  التايل: حكمت 
تكون مهمته بعد االطلع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اليه اخل�سمان من ا�سول 
غر منكرة او �سور غر جمحودة للعقود واملرا�سلت واي حمررات اخرى ورقية او الكرونية واالنتقال 
اىل مقر املدعي للطلع على دفاترها التجارية املنتظمة امل�ستخرج منها ك�سوف احل�ساب وامل�ستملة على 
القيود احل�سابية اخلا�سة بالطلبات يف الدعوى - بيان:ماهية املعاملة املالية مو�سوع الدعوى التي ي�ستند 
اليها املدعي يف طلباته مع بيان ما اذا كانت املدعي عليها قد ت�سلمت او ا�ستخدمت التمويل النا�سىء عنها 
ومدى وفائها بالتزاماتها العقدية املرتبة على ذلك وما اذا كان لها اقرارات كتابية بالدين املرتب عليه 
وحددت مبلغ خم�سة االف درهم كامانة للخبر كلفت املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .ch1.C.14:الثلثاء املوافق:2017/8/8 ال�ساعة:08:30 �ص يف القاعة

 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/295  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ال�سروق الدائم للمقاوالت �ص.ذ.م.م 2- �سابر ح�سني احمد دين جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�ص �ص لوتاه للخر�سانة اجلاهزة احمد �ص.ذ.م.م مبا ان املدعي/ �ص �ص لوتاه للخر�سانة اجلاهزة احمد 
�ص.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/7/20 احلكم التمهيدي 
الللدور يف  بندب اخلبر احل�سابي �ساحب  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل  املحكمة مبثابة احل�سوري  التايل: حكمت 
اجلللدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خلل ا�سبوع تكون مهمته االطلللع على ملف الدعوى وما به من 
م�ستندات االنتقال اىل ال�سركة املدعية وال�سركة املدعي عليها للطلع من واقع الدفاتر وال�سجلت الورقية 
وااللكرونية وما يقدم اليه من م�ستندات لبيان طبيعة العلقة بني الطرفني وت�سفية احل�ساب بينهما وبيان 
قيمة ما مت توريده وامل�ستلم وامل�سدد واملر�سد وعلقة ال�سيكات املحررة املقدمة بالتعامل ومن املوقع عليها وهل 
يوجد ما يثبت ان املدعي عليه الثاين قد تعمد اخفاء بيان ان ال�سركه املدعي عليها االوىل �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة غ�سا وحتايل ام ال ودليل ذلك و�سرحت للخبر يف �سبيل اداء مامورية االنتقال اىل اية جهة للطلع 
على ما بها من م�ستندات و�سماع من يرى �سرورة �سماعه دون خلف ميني . حددت مبلغ ثلثة االف درهم تودع 
يوم  املحكمة جل�سة  لها  وحللددت   ، ب�سدادها  املدعي  وكلفت  اخلللربة  اتعاب  كامانة حتت ح�ساب  املحكمة  بخزينة 

 .ch1.C.14:اخلمي�ص املوافق:2017/8/3 ال�ساعة:08:30 �ص يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3725  عمايل جزئي
�للللص.ذ.م.م جمهول حمللل االقامة  البناء  ملللقللاوالت  املللدعللي عليه / 1-اللل�للسللراراة  اىل 
املطالبة  الللدعللوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  قد  مللراد   فللواز  املدعي /�سعلن  ان  مبا 
درهم(   3000( مببلغ  عللوده  وتللذكللرة  درهلللم(  وقلللدرهلللا)95365  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170733595AE  وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء املوافق:2017/8/16 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأقلللل،  على  اأيللام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3067  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-برومولك�ص لتنظيم املعار�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ماريا رالوكا دراجايف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  عللوده  وتللذكللرة  درهلللم(  وقلللدرهلللا)86344  عمالية  مب�ستحقات 
  mb170262508ae:ال�سكوى رقللم  املللحللامللاة  واتللعللاب  وامل�ساريف  والللر�للسللوم 
اللل�للسللاعللة 08.30 �ص  املللللللللوافللللللللق:2017/7/31  يللللوم االثلللنلللني  لللهللا جللللل�للسللة  وحللللللددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.A.2:بالقاعة
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3774  عمايل جزئي

�لللللص.ذ.م.م جمللهللول حمل  املللدعللي عليه / 1-رويللللال هللومللز خلللدمللات التنظيف  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  ار�سى كا�ستيلو  قد  املدعي /اميى  ان  االقامة مبا 
 1400( مببلغ  عللوده  وتللذكللرة  درهلللم(  وقلللدرهلللا)6020  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
وحددت    AE171189890MB:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم( 
لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق:2017/7/25 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقللل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5782  عمايل جزئي
اىل امللللدعلللي عللللليلله / 1-مللقللهللى بلليللكللولللو ملللونلللدو �لللللللص.ذ.م.م جمللهللول حملللل االقامة 
مبللا ان املللدعللي /احللمللد عللبللد الللعللزيللز فللتللحللي عللبللد الللعللزيللز زيللللدان الللعللبللد  قللد اأقلللام 
درهم(  وقلللدرهلللا)5400  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك 
ال�سكوى  وامللل�للسللاريللف يف  واللللر�لللسلللوم  درهلللللم(  وقلللللدره )2000  عللللوده مبللبلللللغ  وتلللذكلللرة 
رقم:AE172072742MB  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق:2017/7/31 
ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4715  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سيد عبدال�سلم �سالح للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /عمرو حممد حممد احمد يون�ص  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)20484 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB173314683AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والللر�للسللوم  درهلللم(   2000(
وحللللللددت لللهللا جللللل�للسللة يللللوم اللللثللللثلللاء املللللللللوافللللللللق:2017/8/15 اللل�للسللاعللة 08.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.A.5:بالقاعة
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5347  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام 7 توباكو تريدجن �للص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /كمال اونور كي�سميلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )1000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها)98300 
لها  وحللددت    MB174437109AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  �للص   08.30 ال�ساعة  املللللوافللللق:2017/8/14  االثللنللني  يللوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5747  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال رايز للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /�سر نواز حممد نواز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   29704( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحلللددت    MB174480447AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والللر�للسللوم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4782  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي�سي باي �للص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

غزالة اغا قلب الدين اغا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  درهلللم(   2000( مببلغ  علللودة  وتللذكللرة  درهلللم(   19237( وقللدرهللا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وحللددت    MB172546565AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف 
فاأنت  لللذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2017/8/13 املللوافللق  االحللد 
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4922  عمايل جزئي

االقامة مبا  الطلبات جمهول حمل  لتو�سيل  1-فر�ست الين   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ر�سيد  يو�سف  عبدالرحمن  /ر�سا  املدعي  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27175 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb172676665ae  وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 08.30 �ص 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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6598  عمايل جزئي

جمهول  �للللص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال�سعادة  1-�ساحب   / عليه  املللدعللي  اىل 
حملللل االقلللاملللة مبلللا ان امللللدعلللي /بللروملليلل�للسللى تلل�للسللريلل�للسللي �للسللامللويللل  قلللد اأقلللام 
 14250( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك 
درهلللللم( وتلللذكلللرة علللللودة مبللبلللللغ )3000 درهلللللم( واللللر�لللسلللوم واملللل�لللسلللاريلللف رقم 
يوم  جل�سة  لللهللا  وحللللددت    MB173375951AE/2017:ال�سكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   14.10 ال�ساعة   2017/7/25 املوافق  الثلثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4992  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-افنيو هوم للتجارة العامة �للص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقللام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /نظر اال�سلم برهان الدين  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )70500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB173202516AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4515  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املرى للنظمة االمنية  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى ومو�سوعها  اأقللام عليك  قد  اف�سل   �سر  �سودهرى  اف�سل  �سر  /عا�سم 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�سكوى:MB172994831AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/26 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6756  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كيو تي �سي للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ا�سمر علي �ساه جول رايب �ساه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  عللودة  وتللذكللرة  درهلللم(   17514( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات 
وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE175170130MB  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/7/26 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3865  عمايل جزئي
�لللللص.ذ.م.م جمهول  املللعللدات الطبيه  لللتللجللارة  تللك  املللدعللي عليه / 1-هلللاى  اىل 
اأقام  حمل االقللامللة مبا ان املدعي /اميللن �سوقي عبداجلواد رجللب علللم  قد 
 23900( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك 
درهلللللم( وتلللذكلللرة علللللودة مبللبلللللغ )2000 درهلللللم( واللللر�لللسلللوم واملللل�لللسلللاريلللف رقم 
املوافق  الثلثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb171016333ae  وحددت 
2017/8/8 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5917  عمايل جزئي

اىل املللدعللي عللللليلله / 1-الللللريللللادة خلللدمللات الللتللمللويللن جمللهللول حمللل االقامة 
مبللا ان املللدعللي /علللللي ربلليللع احللمللد عجمي ابللوكللر�للص  قللد اأقلللام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهلللم(   25776( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عللللودة مبللبلللللغ )2500 درهلللللم( واللللر�لللسلللوم وامللل�للسللاريللف واتلللعلللاب املللحللامللاة رقم 
املوافق  االربللعللاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت    mb17448137ae:ال�سكوى
2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5739  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سن جفت �سولو�سنز للتجارة العامة �للص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /ابراهيم ا�سرف ابراهيم عبا�ص بيومي  قد اأقام 
 79800( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك 
درهلللم( وتللذكللرة علللودة مببلغ وقلللدره )2000 درهلللم( والللر�للسللوم وامللل�للسللاريللف يف 
االثنني  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت    AE174393032MB:رقم ال�سكوى 
املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/8871  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ايادي الرواد خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/18  يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�سالح/غلم حيدر �سوهنا بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )8880( 
درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن 
قد التحق بخدممة �ساحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي 
قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلللك  عللدا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من 
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�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5120  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�سغر فاحت للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / طارق حممود خان حممد را�سد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)20.217.2 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173911968AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثلثاء املوافق:2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقللل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5885  عمايل جزئي
�لللص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  البناء  املدعي عليه / 1-الللعللروج ملقاوالت  اىل 
اأقللام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي / حممد هلل حممد عبدال�سلم  قد 
 1500( مببلغ  عللوده  وتذكرة  درهللم(  وقللدرهللا)12161  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB170818175AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم( 
مبكتب  �للص   08.30 ال�ساعة  املللللوافللللق:2017/8/2  االربللعللاء  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت 
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5180  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي ام زد ا�ص ملعدات اجهزة االمن واملراقبة �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / كليفورد جويلرمو وليجان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)14000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB174242288AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والللر�للسللوم  درهلللم(   2000(
اللل�للسللاعللة 15.00 م�ساءا  املللللللوافللللللق:2017/7/31  يلللوم االثلللنلللني  لللهللا جللللل�للسللة  وحلللللددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذا   ch1.A.1:بالقاعة
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5062  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفن القدمي للعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد خور�سيد نزير ح�سني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)14000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت    mb172778889ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
املللوافللق:2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي  لها جل�سة يوم االربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6797  عمايل جزئي
جمهول  �للللص.ذ.م.م  الللطللرق  ان�ساء  للمقاوالت  1-مرك�ص   / عليه  املللدعللي  اىل 
حمللل االقلللاملللة مبللا ان املللدعللي /�للسللامللي اهلل خللالللد حمللمللود  قللد اأقللللام عليك 
اللللدعلللوى ومللو�للسللوعللهللا املللطللالللبللة مبلل�للسللتللحللقللات عللمللاللليللة وقلللدرهلللا )10801.1 
درهلللللم( وتلللذكلللرة علللللودة مبللبلللللغ )2000 درهلللللم( واللللر�لللسلللوم واملللل�لللسلللاريلللف رقم 
ال�سكوى:MB174192333AE  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6237  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نزار طالب للن�ساءات �للص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عبدال�سبور عطار غازي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   29916( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174381849AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5287  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايت�ص ايجل للعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الللدعللوى ومو�سوعها  اأقلللام عليك  قللد  املللدعللي /علي رحمن �سمروز خللان   ان  مبللا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم(  وقدرها )8.500  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
ال�سكوى:MB173143722AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2263  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سالون ذا جودي�ص الن�سائي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اأقلللام   قللد  ابراهيم  ميللر  التنفيذ/ميازا  طالب  ان  مبللا 
الللتللنللفلليللذيللة امللللذكلللورة اعللللله واللللزاملللك بللدفللع املللبلللللغ املللنللفللذ بللله وقلللدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )19577.5(
مبلغ )1571( 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�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/1829  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ليليدود�ص للخياطة - موؤ�س�سة فردية جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سويا�ص �سري انيل �ساندرا �سردير قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8721( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )900( 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�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/1767  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كوول فايل للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نفيد �ساحيد حممد �سردار قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )10800(
مبلغ )956( 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�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2134  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سروق املدينة خلدمات احلرا�سة �ص.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  علي  �سفدر  علي  التنفيذ/ثاقب  طالب  ان  مبا  االقللامللة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11540( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )988( 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�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1170  عمايل  جزئي 
�للص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة  اىل املحكوم عليه/1-الريب ان�ص للخدمات الفنية 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12  يف الدعوى املذكورة 
للمدعي مبلغ )17633(  توؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  نزييمانا  اعله ل�سالح/عمر 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
قابل لل�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  فيها 
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�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2928  عمايل  جزئي 
الو�سائل واالدوات االعلنية ملالكها وليد  اىل املحكوم عليه/1-دانة االمارات لتجارة 
احلو�سني �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/21  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/عادل 
للمدعي مبلغ )17621.50( درهم  تللوؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  احمد  ر�سيد  ر�سيد 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
�ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها 
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�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5804  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برجر زغايل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /علء 
عادل عبدالفتاح �سامل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عللوده مببلغ )2000 درهللم( والر�سوم  وتللذكللرة  عمالية وقلللدرهلللا)14980 درهللم( 
يوم  جل�سة  لها  وحللددت    mb174056387ae:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة م�ساءا   15.00 ال�ساعة  امللللوافلللق:2017/8/1  الثلثاء 
من  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4718  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجلديد للخدمات الفنيه �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /فيجي�سن فيجايان فيجايان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  علللوده  وتللذكللرة  درهللللم(  وقللللدرهللللا)54154  عمالية  مب�ستحقات  املللطللالللبللة 
  MB173966317AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )2000 درهم( 
اللل�للسللاعللة 08.30 �ص  املللللللوافللللللق:2017/8/16  االربلللعلللاء  يلللوم  لللهللا جل�سة  وحللللددت 
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3728  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اورينتال لل�سناعات �للص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي /حممد حممد عطيه الطحان  قد 
مببلغ  علللوده  وتللذكللرة  درهللللم(  وقللللدرهللللا)45500  عمالية  مب�ستحقات  املللطللالللبللة 
  MB172035365AE:ال�سكوى وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )3000 درهم( 
اللل�للسللاعللة 08.30 �ص  املللللللوافللللللق:2017/8/16  االربلللعلللاء  يلللوم  لللهللا جل�سة  وحللللددت 
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5230  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-االعتبار للمقاوالت �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد غفار اعظم علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )8000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174416331AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/30 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب القا�سي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5236  عمايل جزئي

االقامة  �للللص.ذ.م.م جمهول حمللل  للمقاوالت  1-االعللتللبللار   / عليه  املللدعللي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  �ساويز   /حممد  املدعي  ان  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )8600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB174416511AE  وحددت لها 
القا�سي  مبكتب  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/7/25 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6857  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سنافر لتنظيف املباين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الر�سيد  قد  /حممد عبدالقادر هارون 
درهم(   2000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   23008( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحلللددت    MB173186819AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والللر�للسللوم 
 ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2017/8/21 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/6577  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كيه ات�ص ايه لل�سحن جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  الللدعللوى ومو�سوعها  اأقلللام عليك  قللد  الللرفللاعللي   عللبللدالللكللرمي  /مللو�للسللى 
درهم(   2000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   95000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحلللددت    MB175007425AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف  والللر�للسللوم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5089  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�سنافر لتنظيف املباين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�ستحقات  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقللام  قد  ميا   ا�سماعيل  /ميزان 
والر�سوم  درهلللم(   2000( مببلغ  علللودة  وتللذكللرة  درهلللم(   37422( وقللدرهللا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وحللددت    MB173186971AE:ال�سكوى رقللم  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �ص  ال�ساعة  املوافق 2017/8/17  اخلمي�ص 
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�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5825  عمايل جزئي

االقامة  �للص.ذ.م.م جمهول حمل  للحلول  املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�ص  اىل 
مبللا ان املللدعللي /حمللمللد عللثللمللان جلللوين للليللدو ملليللاه  قللد اأقللللام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهلللم(   23984( وقللدرهللا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عللللودة مبللبلللللغ )3000 درهلللللم( واللللر�لللسلللوم وامللل�للسللاريللف  واتلللعلللاب املللحللامللاة رقم 
اخلمي�ص  يلللوم  جللللل�للسللة  لللهللا  وحلللللددت    mb174534102ae:ال�سكوى
املوافق 2017/8/17 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/6606  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ما�ساال بوت لتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية اجلاهزة 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد ا�سلم �سولتان علي  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )33367 درهم( 
  MB165384062ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  عودة  وتذكرة 
�ص   08.30 اللل�للسللاعللة   2017/8/6 امللللوافلللق  االحلللللد  يللللوم  جللللل�للسللة  لللهللا  وحلللللددت 
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 )علما باأن الدعوى اعيدت للمرافعة(.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1886  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �للللص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ريحا  �للسللده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قللد  خليل  يعقوب  �سالح  التنفيذ/جماهد  طالب  ان  مبللا  االقللامللة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )31856( درهم اىل طالب 
املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�للسللوم  درهللم   )2431( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجللللراءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2358  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- وادينا للخدمات الفنية جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/وائل اليا�ص طعمه قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69249( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )5025( درهم ر�سوم 
التنفيذية  االجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/1746  تنفيذ عمايل 

مبا  االقامة  حمل  جمهول  ومقهى  مطعم  باركود  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/حممد احمد ا�سماعيل عبده العمري قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )20793(
مبلغ )1656( 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�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2276  تنفيذ عمايل 

�للص.ذ.م.م جمهول  املنفذ �سده/1- �سروق خلدمات حرا�سة االبنية  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/انعام احلق بت ظهور احلق بت قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )15253( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�للسللوم  درهللم   )1089( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجللللراءات  �ستبا�سر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
       اإعالن �صحيفة التما�س اعادة النظر

                      يف  الدعوى 2017/26  التما�س اعادة نظر عمايل - ا�صتئناف
العامة  للتجارة  انرنا�سيونال  ام  ار  اف  ايلله   -1  / �سده  امللتم�ص  اىل 
امللتم�ص/ احللمللد عبدالغني  �لللللص.ذ.م.م  جمللهللول حمللل االقللامللة مبللا ان 
عللبللدالللفللتللاح علللللي  قلللد ا�للسللتللاأنللف / احلللكللم اللل�للسللادر بللاال�للسللتللئللنللاف رقم 

2016/2120 ا�ستئناف عمايل بتاريخ:2017/6/11     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/8/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقللم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حمكمة   ال�صتئناف
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/856 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  مللورثللي   �ساتياناريان  دوميتي  �للسللده/1-   املنفذ  اىل 
موؤ�س�سة  ال�سيارات  لتاجر  التنفيذ/جرنا�ص  طالب  ان  مبا  االقامة 
فردية وميثلها/احمد نبى داد مبوجب وكالة م�سدقة  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللله  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وقللدره )6872( درهم اىل طالب 
عدم  حللالللة  يف  بحقك  التنفيذية  االجللللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فللان 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12079 بتاريخ 2017/7/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1362 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- كاي وانغ  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/هونغ زو قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
درهللم اىل طالب  وقللدره )26241(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
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�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
الإعلناتكم يف 

يرجى االت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae



يجب اأن تتنف�سي بعمق كي تركزي مبا يكفي. التاأمل حالة 
عقلية اإيجابية ت�ساعدك على زيادة الركيز وبلوغ م�ستوى 
معني من ال�سلم واال�سرخاء عرب تقنيات متنوعة ترتكز 

على التنف�ص والتخّيل.
االأم  على عقل  مهدئاً  اأثلللراً  احلللمللل  خلللل  الللتللاأمللل  يعطي 
اإىل  الفيزيولوجية  االآثللار  تلك  وُتنَقل  وروحللهللا،  وج�سمها 
التاأمل،  اأثناء جل�سة  التنّف�ص  اأّملله. بف�سل  اجلنني يف رحم 
تزيد ن�سبة االأوك�سجني يف ج�سم االأم وترتفع الكمية التي 
يفرز  املهدئ،  التاأمل  اأثللر  وبف�سل  اأي�ساً.  الطفل  يتلقاها 
بللبللتلليللدات ع�سبية مللفلليللدة عرب  اأو  كلليللمللاويللة  اجللل�للسللم ملللواد 
جمرى دم االأم فتنتقل اإىل الطفل م�ساهمًة يف تو�سيع قطر 
امل�سيمة وزيادة تدفق الدم نحو اجلنني، من ثم ت�سبح بنية 
الطفل قوية ويكون وزنه �سحياً عند والدته. من الناحية 
الروحية، �ست�ساعدك هذه التقنية على التوا�سل مع طفلك 

قبل والدته.

التقنيات  عب  التاأمل  متار�صي  اأن  ميكنك 
التالية:

تاأّمل )راجا يوغا(: ت�سدد احل�سة على العقل 
ب�سكل اأ�سا�سي وُيطلَب من االأم خللها الركيز 
بني  الواقعة  املنطقة  اأي  الثالثة،  العني  على 

“ال�سوء”  وتخّيل  و�سط اجلبني،  العينني، يف 
واالأغاين  االإيقاعي  التنف�ص  الوعي. بف�سل  اأو 
املو�سيقى،  عللرب  اإيللجللابلليللة  ر�للسللائللل  تنقل  الللتللي 

ميكن بلوغ حالة من ال�سعادة ال�سافية.
متنوعة  عبارات  االأم  ت�سمع  )مللانللرا(:  تاأّمل 
التاأمل،  اأثناء  الرحم  يف  اإيجابياً  اأثللراً  تعطي 
ما ميّدها بطاقة اإيجابية ميكن اأن تنتقل اإىل 

اجلنني، فينمو االأخر يف بيئة �سحية.
التاأّمل  �للسللكللل  اإنلللله  )بلللرانلللايلللام(:  تلللاأّملللل 

ي�سّب  الللنللا�للص.  بللني  �سيوعاً  االأكلللرث 
على  هللذه احل�سة  الللركلليللز يف 

التاأمل  ويلل�للسللمللح  الللتللنللفلل�للص 
الدماغ  بلللاإرخلللاء  حينها 

عللللللللرب ملللللراقلللللبلللللة 

ال  كي  اأفكارك  لكن ال حتللي  العقل.  التي متّر يف  االأفكار 
تن�ّسطي عقلك ب�سكل مفرط.

مقاربات خمتلفة
يلجاأ املعاجلون اإىل مقاربات خمتلفة يف عامل التاأمل. ميكن 
تدريجية  ملللقلللاربلللة  تللطللبلليللق 
تللتللطللّور مللع كللل ف�سل 
تكون  احللللملللل.  ملللن 
الثلثة  االأ�للللسللللهللللر 
االأوىل ع�سيبة وقد 
ت�سعر املراأة خللها 
بللللاإحللللبللللاط وتلللعلللب. 
�سي�ساعدها  للللذللللك 
عرب  اال�للللللللسللللللللرخللللللللاء 
الت�سحيحي  الللتللنللفلل�للص 
اللللطلللاقلللة  ا�للللسللللتللللعللللادة  يف 
على  والللللل�لللللسللللليلللللطلللللرة 
الغثيان ال�سباحي 
واأعلللللللللرا�لللللللللص 

اأخرى.
تللللتللللعللللّلللللم 
احلللللامللللل 
تللللقللللنلللليللللة 
ء  ل�سو ا (
االأبي�ص( 
اللللربلللع  يف 
من  الثاين 
احللللللللللملللللللللل. 
منها  ُيطلَب 
اأن  حللليلللنلللهلللا 

ت�ستلقي 
علللللللللللللللللى 

موجات  ل�سخ  بانتظام  وتتنف�ص  هلللادئ  مللكللان  يف  ظهرها 
تتخيل  اأن  يجب  ذلللك،  بعد  ج�سمها.  اأنحاء  يف  اال�سرخاء 
�سوءاً اأبي�ص اللون يدخل يف �ساقها الي�سرى ويرخي قدمها 
ال�ساق  مع  نف�سها  العملية  تتكرر  وفخذها.  �ساقها  وربلة 
تتخيل  جتعلها  عبارات  احلامل  ت�سمع  ذلللك،  بعد  اليمنى. 
املراأة  من  ُيطلَب  كيانها.  وينر  ج�سمها  يف  ي�سعد  ال�سوء 
بعد  وتنتهي احل�سة  تتكلم مع طفلها،  اأن  املرحلة  يف هذه 

متارين تنف�سية بطيئة وعميقة طوال 15 دقيقة.
يف الربع االأخر من احلمل، ترّكز احل�س�ص على اال�ستعداد 

للمخا�ص وتطوير نظرة اإيجابية حول الوالدة املرتقبة.

منافع التاأمل
- يزيد التاأمل اإنتاج جزيئات االأندورفني التي تخفف االأمل 

اجل�سدي خلل املخا�ص.
تقلي�ص  يف  التاأمل  جل�سة  اأثناء  العميق  التنف�ص  ي�ساهم   -

ال�سغط النف�سي واحلفاظ على ن�ساط هرموين طبيعي.
- يهداأ العقل وي�ستقر املزاج وتتح�سن نوعية النوم وتتجدد 

طاقة اجل�سم.
وتتجنب  االأم  ج�سم  يف  احلليب  اإنللتللاج  م�ستوى  يرتفع   -

االأخرة اكتئاب ما بعد الوالدة.
القلب، وتراجع  الللدم ومعدل �سربات  ينخف�ص �سغط   -

بالتايل اأعرا�ص ت�سّنج احلمل.

التن�مي املغناطي�صي
يف اأول مرحلة من املخا�ص، يتعلق �سر اال�سرخاء بالزفر 
ثللواٍن ثم ازفري  اأق�سى حد. خذي نف�ساً عميقاً الأربللع  اإىل 

ببطء لثماين ثواٍن.
االأوىل  املرحلة  بانقبا�سات يف  �سعرِت  كلما  العملية   كرري 
اأو  يتو�ّسع.  اأو  الللرحللم  عنق  ينفتح  حللني  اأي  املللخللا�للص،  مللن 
�ست�سعرين  الزفر.  اأثناء  تهمهمي  ثم  ت�سهقي  اأن  ميكنك 
بللفلل�للسللل هللللذه التقنية  بللا�للسللرخللاء وتلل�للسللالللح ملللع نللفلل�للسللك 

التنف�سية الب�سيطة.
والللزفللر عرب  االأنلللف  عللرب  ال�سهيق  مللن  اأيلل�للسللاً  ت�ستفيدين 
الفم. لكن تذّكري اأن التنف�ص تزامناً مع التفكر باملخاوف 
يزيد توترك وتعبك وانزعاجك. لذا ازفري ب�سكل متوا�سل 

كي ت�سرخي.
يتو�ّسع  حني  املخا�ص  من  الثانية  املرحلة  تبداأ 

عنق الرحم بالكامل.
كلللي تدفعي  املللنللا�للسللب  اللللوقلللت  اإنللللله   
الللللطللللفللللل نللللحللللو اخللللللللللللللارج. حني 
ثم  ا�سهقي  بانقبا�ص،  ت�سعرين 
بكامل  وادفعي  اأنفا�سك  احب�سي 
اأن  اإىل  التمرين  تابعي  قللوتللك. 

يزول االنقبا�ص.
اأنفك  من  تنّف�سي  بتعب،  �سعرِت  اإذا   

وازفري من فمك.
يف  التنف�سية  التقنيات  هللذه  على  رّكلللزي 

هذه املرحلة الأنها الطريقة الوحيدة التي ت�ساعدك الإخراج 
الطفل.  اأن يولد  اإىل  التنف�ص  تابعي  العامل.  اإىل  �سغرك 
وتتابعي  تلل�للسللريللحللي  اأن  االنللقللبللا�للص، ميللكللنللك  مللللرور  بللعللد 

التنف�ص من البطن.
املخا�ص مرادفة لل�سرخاء والراحة  الثالثة من  املرحلة 
وتنف�سل  امل�سيمة  �ستخرج  طبيعي.  ب�سكل  تنّف�سي  التامة. 
5 و15 دقيقة،  بلللني  تلللللراوح  فلللرة  علللن جلل�للسللمللك خللللل 
الفرة  هذه  خلل  الرحم  يف  خفيف  بانقبا�ص  وت�سعرين 

ب�سبب خروج امل�سيمة.

منافع التن�مي املغناطي�صي
باإرخاء  االإيجابية  والعبارات  التنف�ص  تقنيات  ت�سمح   -
اجل�سم والعقل وتقلي�ص ردود فعل اجل�سم جتاه اخلوف 

واالأمل خلل املخا�ص.
الوعي،  م�ستوى  يزيد  املغناطي�سي  التنومي  كان  ملا   -
نف�سها  على  ال�سيطرة  ت�ستطيع  التي  االأم  طاقة  فللاإن 

خلل املخا�ص متهيداً لوالدة �سل�سة �ستزداد.
اأكرث جتاوباً مع انقبا�سات الرحم  املللراأة  - ت�سبح 

طلللوال فرة  الللكللامللل  ا�للسللرخللائللهللا  بف�سل 
الوالدة.

- ت�سبح بيئة الوالدة هادئة، ما يعني اأن 
الطفل �سيكون هادئاً ويقظاً يف امل�ستقبل.

- يتوّقف فقدان الدم املت�سارع.
وال  املخا�ص  خلللل  امل�ساعفات  تللراجللع   -

تربز احلاجة اإىل تدابر طبية مكثفة.
- يراجع �سغط الدم.

ما ه� داء املق��صات؟
داء املقو�سات مر�ص طفيلي ال يطرح خطورة بالن�سبة اإىل 
اأن  ميكن  التي  املخاطر  بع�ص  يللربز  لكن  النا�ص،  معظم 
ت�سيب اجلنني اإذا التقطته املراأة احلامل، حتديداً خلل 

االأ�سهر ال�ستة االأوىل من احلمل.
 ميكن اأن توؤدي هذه احلالة اإىل خماطر حادة جداً اأحياناً، 
من بينها الوالدة املبكرة وتراجع وزن الطفل عند والدته 

واختلل جهاز اجلنني الع�سبي املركزي وحتى وفاته.
اأن تكوين  احتمال  يرتفع  املنزل،  يف  تقتنني قطاً  اإذا كنت 
اأ�سبِت باملر�ص مرة على االأقل من دون اأن تدركي حالتك 

اأو تواجهي اأعرا�ساً وا�سحة.
 ي�سّنع ج�سمك اأج�ساماً م�سادة ت�سمح بالدفاع عنه �سريعاً 

عند ح�سول هجوم جديد.
 لذا ال داعي للهلع الأن جهاز مناعتك �سيدافع عنك طوال 

حلليللاتللك. لكن يف بللدايللة احلللمللل، مللن االأفلل�للسللل اأن جتري 
النوع  بذلك  �سابقاً  اإذا كنت احتككِت  فح�ص دم كي تعريف 

نة �سده. من الطفيليات واإذا كنت حم�سّ
خطر  الأن  تهلعي  ال  �سلبية،  نتيجة  الفح�ص  �سّجل  اإذا 

االإ�سابة باملر�ص يبقى �سعيفاً وميكن ال�سيطرة عليه.
للتاأكد  الفح�ص كل �سهر خلل احلمل   ال بد من تكرار 

من �سلمة الو�سع ومن غياب العدوى.
 ال داعي اأي�ساً لتعقيد الو�سع والتخل�ص من القط. يجب 
اأن تعريف اأن االحتكاك برباز احليوان يطرح اأكرب املخاطر 

ب�سكل عام.

تدابري وقائية �صهلة
التي يجل�ص عليها  اأن تغّري االأغطية واالأقم�سة  حاويل 
العملية  هذه  خلل  قفازات  ا�ستعملي  لكن  يومياً،  القط 

واحر�سي على غ�سل يديك بعناية بعد مل�ص اأغرا�سه.
- اغ�سلي يديك قبل االأكل وبعده، ال �سيما بعد مل�ص اللحوم 

النيئة.
- ال ت�ستهلكي اللحوم النيئة اأو املطبوخة جزئياً.

- اغ�سلي الفاكهة واخل�سراوات جيداً.
- �سعي قفازين حني تقومني باأعمال احلديقة.

املللقللو�للسللات. لكن من  داء  لللقللاح حمللدد �سد  ال وجلللود الأي 
خلل احرام قواعد النظافة ال�سخ�سية اللزمة، ميكنك 
اأن حتتفظي بقطتك من دون م�سكلة رغم حملك. اإذا كان 
االأغذية  يتناول  وال  بيتك وال يخرج كثراً  ن�ساأ يف  القط 
املر�ص  يحمل  اأن  احتمال  يللراجللع  الللعللدوى،  تنقل  التي 

الطفيلي وينقله اإىل املحيطني به.

حتى التنف�س الب�صيط يقّدم لك م�صاعدة كبى 
احلمل.  اأثناء  تعي�صينها  التي  التقلبات  لتجاوز 
لل�صع�ر  املغناطي�صي  والتن�مي  التاأمل  اأهمية  ما 

باال�صرتخاء خالل املخا�س؟

اأف�سل التدابري الوقائية لتجنب احلوامل داء املقو�سات 
من املعروف اأن القطط تنقل داء املق��صات اإىل الن�صاء احل�امل. ما معنى هذا املر�س وما 

درجة حّدته وما هي اأف�صل التدابري ال�قائية لتجنبه؟

اأهمية التاأمل والتنومي املغناطي�سي لل�سعور باال�سرتخاء خلل املخا�س

مـــــــــــــراأة
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اأحر�س دائمًا على اأن اأك�ن حرة

ركني �سعد: )واحة الغروب( اأحد اأجمل االأعمال بالن�سبة اإيّل
نف�سك. عن  • اأخربينا 

- اأنا من االأردن، و)واحة الغروب( اأول جتربة يل يف م�سر 
بالن�سبة  االأعمال  اأجمل  اأحد  واأعتربها  بها جداً  و�سعيدة 
فاحتة  امل�سل�سل  يف  اأوؤديللهللا  التي  )مليكة(  و�سخ�سية  اإيّل، 
اأما عن م�سواري مع الفن، فقد عملت ممثلة  خر علّي. 
الباليه  اأرق�ص  �سنوات وكنت   10 م�سرح منذ كان عمري 

جواهر،  م�سممة  واللللدتلللي  اأيللل�لللسلللاً. 
ن�ساأتي  اإعللللملللي.  وواللللللدي 

يف عللائلللللة قللريللبللة من 
جملللللللللللال اللللللفلللللن 

ما،  حللد  اإىل 
�سجعتني 
علللللللللللللللللى 

خو�ص التجربة اأو ميكن القول اإنها و�سعتني على بداية 
الللطللريللق. بللعللدمللا ح�سلت علللللى بللكللالللوريللو�للص درامللللا من 
درو�ساً  تلقيت   ،2010 عللام  الربيطانية  اإك�سرا  جامعة 
اأول عمل �ساركت  يف التمثيل، وعملت يف التلفزيون وكان 
فيه م�سل�سل )بوابة القد�ص(. كذلك �ساركت يف م�سل�سلت 
)عمر بن اخلطاب، وتوكل اأ�سفلت، و�سمرقند(، ف�سًل عن 
)زين(، وهو م�سل�سل كوميدي اجتماعي. ظهرت اأي�ساً يف 
و�ساهدت  ليلة(،  و)3000  )املللخللتللارون(  الفيلمني 
اأ�سا�سه  وعلى  ذكري  اأبو  كاملة  اأ�ستاذة  االأخللر 
مني  وطلللللبللت  مللللليللكللة،  دور  اخللتللارتللنللي يف 
قراءة راوية )واحة الغروب(. بعد ذلك، 
اأداء على  واأجريت جتربة  زرت م�سر 
خمرجة  اإىل  وحتدثت  ال�سخ�سية، 
العمل عدة مرات حولها، وبداأت 

التح�سر لها.
حت�سراتك  كانت  كيف   •

لل�سخ�سية؟
الللللروايللللة  قللللللللراأت   -
مراراً كما اأ�سرت 
ثم  �للللسلللللللللفللللاً، 
اأجلللريلللنلللا 

�سيوة  الكثر حول  مترينات كثرة، وحر�ست على قراءة 
واأهلها والفرة الزمنية التي تدور فيها االأحداث، وتاريخ 
الأن  النحت،  على  الللتللدّرب  اإىل  باالإ�سافة  نف�سها،  البلدة 
اللغة  �سخ�سية مليكة ت�سنع التماثيل، وتلقيت درو�ساً يف 
اللأمازيغية التي يتحدث بها اأهل �سيوة، الأن الدور تطّلب 

ذلك يف بع�ص امل�ساهد.
مليكة؟ حول  الفعل  ردود  كانت  • كيف 

جديد  بلد  م�سر  الأن  قليًل  خائفة  كنت  الللبللدايللة،  يف   -
ميكن  وال  ومللثللقللف  كللبللر  فيها  واجلللمللهللور  اإيل  بالن�سبة 
ال؟  اأم  �سيحبونها  هل  نف�سي:  اأ�للسللاأل  كنت  بلله.  اال�ستهانة 
اأن كثرين قراأوا الرواية واأحبوا مليكة. عليه،  خ�سو�ساً 
اأردت اأن اأكون على م�ستوى خيالهم وحبهم لها يف الرواية، 
وهذا كان �سر خويف. لكن �سعرت بالراحة الأنني كنت يف اأيد 
اأمينة، واأعمل مع املخرجة كاملة اأبو ذكري التي اأعجبت 
بها جداً من خلل م�ساريعها ال�سابقة، ف�سًل عن التعاون 

مع �سركة اإنتاج �سخمة، وفريق يعمل باإخل�ص وحب.
مليكة؟ �سخ�سية  ت�سبهك  • هل 

- نت�سابه يف التمّرد وقوة ال�سخ�سية. منذ �سغري ويل راأي 
اأحر�ص  كذلك  فح�سب،  �سحيحاً  اأراه  ما  واأفعل  م�ستقل، 

دائماً على اأن اأكون حرة.
بينكما؟ االختلف  نقاط  هي  • ما 

ال�سخ�سية  ظللروفللهللا  يف  عني  بللعلليللداً  مليكة  بلل�للسللراحللة،   -
اأنا  اأمللا  امل�سل�سل. كذلك هي متهورة،  مللّرت به خلل  وما 

فاأح�سب خطواتي.
الثورات  اأو  للحرية  رمللزاً  مليكة  البع�ص  اعترب   •
امل�سل�سل. ما راأيك  العربية، لذلك ماتت يف نهاية 

؟
بللحلل�للسللب جتربته  للر مللللليللكللة  فلل�للسَّ �للسللخلل�للص  كلللل   -
فيها  راأى  البع�ص  اإن  بللل  وخلفيته،  ال�سخ�سية 
نللفلل�للسلله، والللبللعلل�للص االآخللللللر تللعللامللل مللعللهللا كرمز 
اأما  فل�سطينية.  اأردنية  اأنني  �سيما  ال  لفل�سطني، 
رمزاً  اأو  طليقة،  حلللرة  روحللللاً  فيها  فللراأيللت  اأنلللا 
املحيطون  يللحللاول  اللللذي  واجلللمللال  للنقاء 
عاداته  جمتمع  يف  خلل�للسللو�للسللاً  قللتللللله،  بلله 
اأمور  املللراأة على فعل  وتقاليده ترغم 
م�ساهد  كل  باخت�سار،  تريدها.  ال 
خمزونه  بللحلل�للسللب  مللللليللكللة  راأى 

الفكري وم�ساعره.
م�ساهدك  اأ�سعب  عن  • ماذا 

يف امل�سل�سل؟
مللللللللليء  مللللللللليللللكللللة  دور   -
�سواء ج�سدياً  بال�سعوبات 
ركلل�للسللت يف  نللفلل�للسلليللاً.  اأو 
الللللل�لللللسلللللحلللللراء حلللافللليلللة 
الللللقللللدمللللني غللللالللللبللللاً، 
ت�سريحة  كللللذلللللك 
�للللللسللللللعللللللري كللللانللللت 
ب�سبب  �لللسلللعلللبلللة 
الللللللللللللتللللللللللللحللللللللللللّول 
غللللللولللللللة.  اإىل 
بلللللاخلللللتللللل�لللللسلللللار، 

رغم  ولكن  كللبللراً،  دراملليللاً  �سقًل  يحمل  امل�ساهد  معظم 
اأي�ساً كبراً، وكانت  حجم االإرهاق الكبر كان اال�ستمتاع 

جتربة ممتعة.
اإليِك؟ بالن�سبة  مميز  م�سهد  اأكرث  هو  • وما 

- ثمة الكثر من امل�ساهد املميزة واملوؤثرة مع اأ�ستاذ اأحمد 
كمال، خال مليكة.

الواحة؟ يف  الت�سوير  اأجواء  كانت  • كيف 
- كانت اأجواء الت�سوير متعبة ومرهقة نظراً اإىل الظروف 
 12 نحو  الللقللاهللرة  عللن  املنطقة  وبللعللد  ال�سعبة،  املناخية 
�ساعة وكونها �سحراوية، وارتفاع درجة احلرارة، ولكن يف 
وكنت  الت�سوير ممتعاً  العمل يف موقع  كان  نف�سه  الوقت 

حمظوظة بفريق رائع.
بالتمثيل  �سعدت  العمل  فريق  يف  �سخ�ص  اأكللرث  من   •

معه وتعلمِت منه؟
- معظم م�ساهدي مع كل من اأحمد كمال، ورجاء ح�سني، 

�سلبي،  واأحمد جمدي، ومنة  ودنيا ماهر،  ر�سدي،  وناهد 
وخالد النبوي، جمرد اأن ينظر املمثل اإىل هوؤالء ي�ستفيد 
منهم وياأخذ من خربتهم ويتعلم، خ�سو�ساً خالد ومنة، 

فالتعامل معهما جميل للغاية،
 وهللمللا يللحللبللان عللملللللهللمللا وعلللفلللويلللان ومللثللقللفللان، ف�سعرت 

باال�ستمتاع بالتعاون معهما.
اثناء  للم�ساركة  تلقيتها  التي  العرو�ص  عن  حدثينا   •

اقامتك يف م�سر.
بعد  اأجلللد  ولللكللن مل  فللعللًل  علللللّي  م�ساريع عر�ست  ثمة   -  
عر�ساً ملمو�ساً اأ�ستطيع االإف�ساح عنه، خ�سو�ساً اأنني اأفكر 
اأنا �سعيدة بوجودي يف  يف خطواتي املقبلة بدقة. عموماً، 

م�سر.
)اأفكر يف هذه  تو�سح:  اال�ستقرار يف م�سر  اإمكان  وحللول 
اخلطوة فعًل، وعلى ح�سب امل�ساريع املقبلة �سيتحدد ذلك، 

ولكن راهناً اأتنقل بني االأردن وم�سر(.

تيم ح�سن يك�سف تفا�سيل اجلزء الثاين من )الهيبة(
للممثل  الر�سمية  ال�سفحة  ن�سرت   
تفا�سيل  بع�ص  ح�سن  تيم  ال�سوري 
اجلزء الثاين من م�سل�سل )الهيبة( 
الرم�ساين  ال�سباق  الذي ُعر�ص يف 

وحّقق جناحاً، ومما جاء فيها:
)ينطلق اجلزء الثاين من )الهيبة( 
يقتلها  الللتللي  عليا،  وفلللاة  بتفا�سيل 

اأعللللللداء جللبللل ثلللم يللكللرب ابللنللهللا جبل 
االبن وياأخذ بثاأر والدته، لن يعطي 
اجلزء الثاين للمراأة م�ساحة كبرة، 
بل يغو�ص يف حياة الع�سائر والقتال 
)اأعلن  اللل�للسلللح(.اأ�للسللاف:  وجتللللارة 
اأن اجلزء  الللربقللاوي  �سامر  املللخللرج 
واأعلن  �سيكون غر متوقع.  الثاين 

املنتج �سادق ال�سباح احتمال وجود 
2019(.يذكر  العام  ثالث يف  جزء 
اأّن املمثلة نادين ن�سيب جنيم اأكدت 
عدم م�ساركتها يف اجلزء الثاين من 
�ستطل  واأنلللهلللا  )الللهلليللبللة(،  م�سل�سل 
جديد  بللعللمللل   2018 رملل�للسللان  يف 

وخمتلف.

)طلق �سناعي( 
يف عيد االأ�سحى

املنتجة  )نلليللو�للسلليللنلل�للسللري(  �للسللركللة  قلللللررت 
لفيلم )طلق �سناعي(، من بطولة الفنانة 
حلللوريلللة فللرغلللللي، عللر�للسلله يف مللو�للسللم عيد 

االأ�سحى املقبل.
الفيلم الذي انتهى ت�سويره يف بداية العام 
لل�سركة  الرئي�ص  العمل  �سيكون  اجلللاري، 
خلللللل املللو�للسللم املللقللبللل، فلليللمللا يلللبلللداأ طرح 
قريباً  به  اخلا�سة  الدعائية  الربوموهات 

يف ال�ساالت ال�سينمائية.

اجلثث  نحن  و�صطنا  احلتتتّر  الطائر  وحتتتدك  )كتتنتتت 
الغروب(  )واحتتة  روايتتة  ت�صف  هكذا  القعيدة(... 
للكاتب بهاء طاهر �صخ�صية مليكة. الرواية ُعر�صت 
دراميًا يف رم�صان املا�صي، وج�صدت �صخ�صية )مليكة( 
خاللها  من  فحققت  �صعد،  ركتتني  االأردنتتيتتة  الفنانة 
كيفية  حتت�ل  اإيجابية.  فعل  وردود  كتتبتتريًا  جنتتاحتتًا 
اختيارها للدور ومراحل التح�صري لل�صخ�صية واأ�صعب 

م�صاهدها، وم�صاريعها املقبلة كان معها هذا احل�ار:
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اأطعمة ت�ساعد على منو مخ اجلنني
حتتاج فرة احلمل اإىل نظام غذائي خا�ص يحافظ على �سحة االأم و�سلمة 

اجلنني وبنائه ب�سكل �سحيح.
وين�سح اأ�ستاذ اأمرا�ص الن�ساء والتوليد والعقم بجامعة عني �سم�ص امل�سرية 
الللتللي ت�ساعد على منللو مللخ اجلنني  اأحللمللد ح�ساد، مللن االأطللعللمللة  الللدكللتللور 

وحتفظه من االأمرا�ص والت�سوهات.
ويف مقدمة هذه االأطعمة املك�سرات وباالأخ�ص اللوز الذي ين�سط وظائف 
الدماغ  ل�سحة  مفيد  وهلللو  �سكله  يف  امللللخ  ي�سبه  اللللذي  اجلللمللل  وعلللني  امللللخ 

وتن�سيط الذاكرة.
العنا�سر  مللن  العديد  على  الحللتللوائلله  فليك�ص  بللالللكللورن  ح�ساد  ن�سح  كما 
تعمل على  والتي  التي حتتاجها احلامل واجلنني  والفيتامينات  الغذائية 

منو خمه، كما ي�ساعد على الوقاية من ت�سمم احلمل.
و�سدد على اأهمية تناول البي�ص والبطاطا واالأ�سماك وهي اأطعمة ت�ساعد 

على تكوين مخ اجلنني ومنوه ب�سكل �سليم.
والدكتور اأحمد ح�ساد هو اأ�ستاذ اأمرا�ص الن�ساء والتوليد والعقم بكلية طب 
التوليد  يف  ودكتوراه  ماج�ستر  على  حا�سل  امل�سرية،  �سم�ص  عني  جامعة 

واأمرا�ص الن�ساء والعقم، ودبلوم جراحة املناظر الن�سائية من فرن�سا.

علجات منزلية اللتهاب  امل�سالك البولية
العلجات  من  جمموعة  طريق  عن  البولية  امل�سالك  التهاب  علج  ميكن 

املنزلية التي تغنيك عن الذهاب اإىل الطبيب.
والتهابات امل�سالك البولية حتدث يف اجلهاز البويل، وت�ساحبها جمموعة 
عند  بللاحلللرق  واالإح�سا�ص  للتبول  املتوا�سلة  احلللاجللة  مثل  االأعللرا�للص  مللن 

التبول وت�سرب البول ووجود دم فيه.
ويقدم موقع "ميديكال نيوز توداي" جمموعة من الن�سائح ت�ساعدك على 
�سرب  مقدمتها  يف  منزليًّا،  البولية  امل�سالك  التهاب  من  والعلج  الوقاية 
كثر من املياه؛ حيث ت�ساعد املياه على طرد البكريا امل�سببة لللتهاب من 
اجل�سم. كما ميكن الوقاية من التهاب امل�سالك البولية بعدم حب�ص البول 
ا من �ساأنه اأن يطرد البكريا التي  والتبول عند ال�سعور باحلاجة وهذا اأي�سً

تخرج من اجل�سم مع البول.
و�سع  لللتهاب،  امل�ساحب  االأمل  تخفيف  على  ت�ساعد  التي  الطرق  ومللن 
و�سادة حرارية على املثانة اأو منطقة العانة مع جتنب و�سعها مبا�سرًة على 
اجللد حتى ال توؤدي للحروق، وهي و�سادة مريحة م�سنوعة من االألياف 

يتم �سبطها على درجة حرارة معينة وت�ستخدم لعدة اأغرا�ص طبية.
كما تت�سمن الن�سائح احلفاظ على منطقة العانة نظيفة وجافة ملنع منو 
البكريا، وبعد التبول تنظيف هذه املنطقة بامل�سح من االأمام للخلف ملنع 
حيث  ف�سفا�سة؛  ملب�ص  وارتلللداء  البولية،  امل�سالك  اإىل  البكريا  دخللول 

ت�سجع امللب�ص ال�سيقة على تطور العدوى.
واأخًرا ميكن للنظام الغذائي اأن يلعب دوًرا يف حت�سني االأعرا�ص اأو تفاقمها 
وين�سح املوقع الطبي باالبتعاد عن االأطعمة احلارة والكافيني والكحوليات؛ 
الأنها تزيد الو�سع �سوًءا، ويف املقابل ين�سح بتناول االأطعمة الغنية باالألياف 
وامل�سروبات  االأطعمة  وت�ساعد هذه  الللربي.  التوت  �سي وع�سر  وفيتامني 

على �سرعة ال�سفاء والوقاية من اأمرا�ص اجلهاز البويل.

؟  عيذاب  �صحراء  تقع  • اأين 
- يف �سعيد م�سر

؟ هيب�ن  ت�صمى  قدميا  كانت  اجلزائر  يف  • مدينة 
- بللللونة 

؟ دلتا  كلمة  اأ�صل  • ما 
- كلمة يونانية

؟ اندثرت  قد  ال�صبع  العجائب  من  • اأي 
- منارة االإ�سكندرية يف م�سر 

؟ للم�صتمع  التالوة  �صج�د  • ماحكم 
- �سلللللنة 

؟ النهي  وقت  يف  امل�صجد  حتية  • ماحكم 
- م�سروعة يف جميع االأوقات 

؟ البخاري  ال�صحيح  يف  االأحاديث  عدد  • كم 
- 2602 دون املكرر 

اأكرب  االأ�سياء  املحدبة ترى  العد�سة  اأن  اكت�سف  اأول من  العامل اال�سلمي يعترب  الهيثم  ابن  اأن  • هل تعلم 
اأق�سامها.  اأ�سماء لبع�ص  اأول من �سرح تركيب العني ور�سمها بو�سوح تام. وو�سع  اأي�ساً  مما هي عليه، وهو 

وقد اأخذها عنه االأفرجن وترجموها اإىل لغاتهم املختلفة.
عامل  هو  الهيثم  وابن  العلوم.  يف  التجريبي  املنهج  مبتكر  هو  الهيثم  ابن  امل�سلم  العامل  اأن  تعلم  هل   •
اآخر  الفاطمي. انقطع يف  باأمر اهلل  اإىل م�سر وات�سل باحلاكم  بالعربية رحل  مهند�ص طبيب حكيم عارف 
حياته للعلم والت�سنيف. وله العديد من املوؤلفات تزيد على ال�سبعني ما بني كتاب ور�سالة منها: )املناظر( 
على طريقة بطليمو�ص، وكيفية االإظلل وتهذيب املج�سطي و�سرح قانون اقليد�ص. ويعترب ابن الهيثم مبتكر 

املنهج التجريبي يف العلوم والذي يقوم على املبادىء التالية:
ل اعتبار الظواهر الطبيعية خا�سعة ملبداأ احلتمية العلمية.

ل االميان بوحدة احلقيقة.
ل الف�سول العلمي ل ال�سك املنهجي ل التجربة واملو�سوعية ل.

ل القيا�ص واال�ستقراء والتمثيل.
جابر  االإ�سلمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطر  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  •هل 
كتبه يف  نقلوه من  االأفللرجن مبا  �سهرة كبرة عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  الللذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية االختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�ص الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية. 

�سر القزم
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زيت الزيت�ن وحب ال�صباب
اأو�للسللح الللدكللتللور اأميللن حممد، 
جامعة  اجللللللللديلللة،  اأخللل�لللسلللائلللي 
الزيتون، من  اأن زيت  القاهرة، 
الطبيعية  الللعلللجللات  اأفلل�للسللل 
حب  علللللللج  يف  املللل�لللسلللتلللخلللدملللة 
ال�سباب، والبثور املتناثرة، ففي 
اأغلللللب احللللللاالت، وللليلل�للص كلها، 
ي�سبح دهانه على الب�سرة �سببا 
نهائيا  ال�سباب  حب  اختفاء  يف 

وزوال اآثاره كليا.
اأهمها  امل�سكلت،  من  الكثر  له  ال�سباب  حب  اأن  اأميللن،  الدكتور  واأو�للسللح 
تركه اآثارا وندبات كثرة على اجللد، وهو ما يجعل زيت الزيتون بدهانه 
يوميا على ب�سرة نظيفة معر�سة للبخار املت�ساعد ملدة دقيقة، ثم جتفيفها 
جيدا، وبعدها تدليك الب�سرة بالزيت، والنوم ل�ساعات الليل كاملة، �سببا يف 
التخل�ص التام والتدريجي من البثور وحب ال�سباب، حيث اإنه له خا�سية 

التئامية للجروح وااللتهابات واآثار وندبات الب�سرة املختلفة.
لعلج  ي�سلح  ال  الزيتون  زيللت  بع�ص  اأن  على  اجللدية،  اأخ�سائي  وي�سدد 
اأو  �للسللديللدا،  التهابا  تللعللاين  الللتللي  تلك  خا�سة  ال�سباب،  حللب  حلللاالت  بع�ص 
وي�سبح  وال�سوائل  بال�سديد  وامتلئها  التهابها  من  املتقدمة  الللدرجللات 
ال�سديدة  االلتهاب  درجللة  من  تخلقنا  ما  اإذا  حالة  يف  ملئما،  ا�ستخدامه 

بتلحلد والبثور، ثم ا�ستخدمناه بعدها للعلج.

حّذرت درا�سة طبية جديدة، من تاأثر قلة النوم على 
املخ، وزيادة فر�ص االإ�سابة مبر�ص "األزهامير".

اأن ا�سطرابات النوم توؤثر على اثنني  وذكرت الدرا�سة 
هما  "األزهامير"  مبللر�للص  املرتبطة  الللربوتلليللنللات  مللن 
"بيتا اأميلويد" و"تاو"، وباإمكان ليلة واحدة من النوم 
اأميلويد" يف حني  "بيتا  اأن ترفع م�ستويات  امل�سطرب 
يرفع اأ�سبوع من قلة النوم م�ستويات "تاو"، بح�سب ما 

ن�سر موقع "ميديكال نيوز توداي".
واأجرى الدرا�سة باحثون من الواليات املتحدة، ورّجحوا 
بل"األزهامير" على  االإ�سابة  فر�ص  تعزز  النوم  قلة  اأن 
املدى البعيد، فحني ترتفع م�ستويات هذه الربوتينات 
ثانية  مللرة  تعود  الأ�للسللبللوع،  اأو  لليلة  الللنللوم  لقلة  نتيجة 

الذين  االأ�للسللخللا�للص  اأن  حللني  يف  الطبيعية،  مل�ستوياتها 
لديهم  ترتفع  الللنللوم  يف  مزمنة  م�سكلت  مللن  يعانون 
هذه الربوتينات مل�ستويات مزمنة كذلك، ما يزيد من 

خطر "األزهامير".
والركيز  اللللذاكلللرة  علللللى  "األزهامير"  مللر�للص  ويللوؤثللر 
لراكم  نتيجة  ويحدث  القرار،  و�سنع  والكلم  واللغة 
اأن�سجته ويوؤدي  املخ، ما يوؤثر على  هذه الربوتينات يف 
املرتبطة  ال�سلوكية  االأعللرا�للص  ذلللك  عن  وينتج  ملوتها، 

باملر�ص.
وين�سح الباحثون بتناول ق�سط كاف من النوم يوميًّا، 
املعاناة  واحل�سول على م�ساعدة طبية عاجلة يف حالة 

من ا�سطرابات م�ستمرة يف النوم.

قلة النوم تزيد فر�س االإ�سابة بـالزهامير

فتاتان زائرتان تلتقطان �ص�رًا يف ح�صن يعد من اأهم امل�اقع ال�صياحية يف �صري النكا. )ا ف ب(

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�ص رجل طيب القلب هادئ النف�ص حلو الكلم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقرا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد االيام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفل �سغرا بحجم الكف ا�سماه والده كركور عا�ص كركور وبقي علي هذا املقا�ص ال يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�سيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�سر �سنوات امتنع عن اال�ستحمام اال عند اول �سوء للفجر وقال لو 
و�سعتوا املاء على ج�سدي �ساأكرب جدا وال ي�سعني هذا البيت ف�سحكت االم و�سحك االب فقال كركور ح�سنا هيا 
�سروا خلفي وعند نبع النهر و�سعت االم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�ص كركور وانتف�ص ليكرب 
ويكرب وي�سبح بحجم االب واالم ا�سعاف املرات ثم قال ب�سوت جهوري االن هذا �سري و�سركم.. كتم االب هذا 
ال�سر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يركوها ويرحلوا النه �سيجعل منها ق�سرا عظيما 
وحدائق غناء ف�سيحة البنته االمرة فغ�سب النا�ص وثاروا لكنه اطلق عليهم كلبه وحرا�سه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �سربه احد احلرا�ص فادمي راأ�سه ففزعت ام كركور و�سرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�سرر من عينيه واق�سم ان يهد ق�سر احلاكم على راأ�سه فوقف احلرا�ص 
ي�سحكون ورف�سه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر اال حلظات حتى كان كركور ينتف�ص 
ويكرب وا�سبحت قدمه وحدها بحجم ثلث رجال فمد يده وجمع حرا�ص احلاكم وم�سى اإىل الق�سر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�سرب الق�سر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرة واخذ يرفع الراب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �سرخ وقال االن ال يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�سوا يف �سلم 

وا�سكروا اهلل وم�سى كركور واختفى يف الظلم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�سغر.


