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حليب احلمري لعالج الأمرا�ض التنف�سية

�سحريا  م�سروبا  يعتربونه  الذي  احلمري  حليب  البوليفيون  يتناول 
وفقا  الببربد،  نببزالت  من  ويقيهم  التنف�سي،  باجلهاز  املعجزات  ي�سنع 

ملعتقداتهم.
ويقول اأفراد من �سعوب "االأميارا" اإن حليب احلمري ي�سفي الرئتني 
ويدعم جهاز املناعة، على الرغم من اأن مثل هذه الطريقة العالجية 

يف طريقها لالندثار مع التقدم الطبي الذي ي�سهده العامل.
املتمثلة  ال�سعبية  املمار�سة  هذه  اإنقاذ  على  فلوري�س  جو�ستينا  وت�سر 
حليب  تبيع  حيث  التنف�سي،  للجهاز  كعالج  احلمري  حليب  �سرب  يف 

احلمري لعدد قليل من ال�سكان املحليني يف مدينة اإيل األتو.
ويعد هذا التقليد �سريا اإىل حد كبري، ويقت�سر على جمموعة �سغرية 
من  اإليهم  انتقل  الببذي  التقليد  هببذا  ميار�سون  الببذيببن  الزبائن  مببن 
األتو"  "اإيل  اإىل  احليوانات  بجلب  �ساحبة احلمري  وتقوم  اأ�سالفهم. 

لتحلبها اأمام الزبائن الذين ي�سربون احلليب على الفور.
ونقلت وكالة رويرتز عن مواطن حملي يدعى ميغيل كوندوري اإنه 

�سمع اأن باإمكان حليب احلمري عالج مر�س الربو.
واأ�ساف "قيل يل اإن حليب احلمري جيد واأ�سربه الأن رئتي مري�سة. 
اأ�سهر  �ستة  كل  اأتناوله  واالآن  اأعمل.  كنت  اأن  بالربو منذ  اأُ�سبت  لقد 
تقريبا لكي ي�سري مفعوله ويخفف عني. اأبلغوين بفوائد تناوله حتى 

تتح�سن حالتي ال�سحية".
درا�سات علمية تدلل على خ�سائ�س  اأنه ال توجد  اإىل  بالذكر  جدير 

معينة حلليب احلمري، اأو قدرته على عالج االأمرا�س التنف�سية.

ماذا تعني القيمة البيولوجية للربوتني؟ 
يعد الربوتني اأحد املكونات الرئي�سية للج�سم، الذي يجب اأن يتوفر 
العمليات احليوية. ولي�ست كمية  با�ستمرار حتى ينجح يف جميع  له 
الربوتني هي االأهم، بل جودة الربوتني فيما ُيعرف علمياً مب�سطلح 

.)Biological Value( "البيولوجية "القيمة 
اأن القيمة  اإميببانببويببل  األببيببنببه  الببتببغببذيببة االأملببانببيببة  واأو�ببسببحببت خبببببرية 
البيولوجية اأو احليوية للربوتني تعني مدى جودة حتويل الربوتني 
الربوتني  كمية  اأي  باجل�سم،  بببروتببني خا�س  اإىل  الببغببذاء  يف  املببوجببود 

املتوفرة لبناء الع�سالت وجتديد اخلاليا وبناء الهرمونات.
اأعلى،  للغذاء  البيولوجية  القيمة  كانت  كلما  اأنه  اإميانويل  واأ�سافت 
الكامل  الببلببن والبببببيبب�ببس  اأن مبب�ببسببل  اإىل  اأفبب�ببسببل، مبب�ببسببرية  ذلبببك  كبببان 
)�سفار وبيا�س( ميتازان باأعلى قيمة بيولوجية بني االأغذية، حيث 
القيمة  تبلغ  حببني  يف   ،104 اللن  مل�سل  البيولوجية  القيمة  تبلغ 

البيولوجية للبي�س 100.
اإن  عام  ب�سكل  اآنتيه غال  االأملانية  التغذية  قالت خبرية  ومن جانبها 
الربوتني  مببن  اأعببلببى  بيولوجية  بقيمة  ميببتبباز  احلببيببواين  الببربوتببني 

النباتي، وهي معلومة تهم االأ�سخا�س النباتيني ب�سفة خا�سة.
لزيادة  النباتية  الببربوتببيببنببات  مببن  العديد  بببدمببج  النباتيني  وتن�سح 
تبببنببباول احلبوب  يببنبببببغببي  املبببثبببال  �ببسبببببيببل  فببعببلببى  البببببيببولببوجببيببة،  قيمتها 

والبقوليات والبطاط�س �سوياً.

عالج جديد ملر�سى �سرطان املثانة
وال  املثانة  �سرطان  مببن  يعانون  الببذي  للمر�سي  موجه  عببالج  اأظببهببر 
حجم  يف  تراجعاً  الكيماوي،  بالعالج  التقليدي  للعالج  ي�ستجيبون 

الورم وزيادة فر�س البقاء على قيد احلياة.
وك�سفت نتائج بحث قدمت يف االجتماع ال�سنوي للجمعية االأمريكية 
يعادل  ما  للمر�سي،  دائماً  رداً  اأظهر  العالج  اأن  الطبي  االأورام  لعلم 

من اإجمايل امل�سابني.   20%
الببذي يرتاوح  الوقائي  الببعببالج  مقابل   40% البببورم  وتببراجببع حجم 
م�ست�سفى  من  بينتو  األبببببارو  للطبيب  وفقا  و20%،   15% بني  ما 
ال�سالم يف العا�سمة االإ�سبانية مدريد.  ويعد �سرطان املثانة خام�س 
يعالج  ال�سرطان  من  النوع  هببذا  وكببان  �سيوعاً.   االأكببر  ال�سرطانات 
منذ 30 عاماً فقط بالعالج الكيماوي، لكن كانت هناك العديد من 

املحاوالت الإيجاد عالجات جديدة.
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ن�سائح  خبريان حتمي بيتك من ال�سرقة اأثناء غيابك
تتعر�س  اأن  الغالب  يف  يخ�سون  ي�سافروا،  كي  بيوتهم  النا�س  يغادر  حني 
اإذ كثريا ما ي�ستغل الل�سو�س غياب ال�سكان حتى ينفذوا  بيوتهم لل�سطو، 

جرائمهم، ولذلك ين�سح خرباء باتباع اإجراءات لتفادي ال�سرقة.
وبح�سب دليل نقلته �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن ل�سني �سابقني 

ك�سفا عدة موؤ�سرات وثغرات ي�ستغلها املجرمون ليختاروا بيوت ال�سحايا.
من  الكثري  م�ساركة  بببعببدم  ا�سمهما،  يك�سفا  مل  الببلببذان  الل�سان  وين�سح 
املواقع مثال   تك�سف هذه  اإذ  التوا�سل االجتماعي،  املعلومات على من�سات 

�سفر بع�س العائالت، في�سبح غيابها عن البيت اأمرا معروفا.
اأن  اعتبار  على  كامريا مراقبة،  الدليل برتكيب  يو�سي  ذلببك،  ف�سال عن 
اأن تلتقطهم فيقود ذلك  الل�سو�س يتفادون البيوت املحرو�سة بها، خ�سية 

اإىل القب�س عليهم ب�سكل �سهل.
نورها  يتقد  م�سابيح  يركب  اأن  املببنببزل  ب�ساحب  يجدر  ذاتبببه،  املنحى  ويف 
اأمام البيت عند اقرتاب اأي �سخ�س، وبف�سل هذه التقنية، ميكن اأن ينتبه 

اجلريان مثال اإىل وجود �سخ�س ما يف بيت يفرت�س اأنه غري عامر.
والأن الل�سو�س يخ�سون الكالب بالنظر اإىل ما جتلبه من انتباه و�سجة، 
ميكن تزويد البيت بجهاز ا�ست�سعار يطلق �سوت النباح، وثمة �سركات تقدم 

اخلدمة يف اأيامنا هذه.
يف  حار�سا  املنزل  �ساحب  يجلب  اأن  ي�ستحب  اأكببرب،  ب�سورة  اخلطر  ولببدرء 
فرتة غيابه عن البيت، كما يتوجب على امل�سافر اأن ي�سطحب كافة وثائقه 
حتى واإن مل يكن يف حاجة اإليها، والداعي اإىل هذا اأن املعلومات قد ت�ستغل 
النوافذ  من  مقربة  على  باإبقائها  ُين�سح  فال  املفاتيح  اأمببا  �سيئة.  ب�سورة 
الزجاجية، الأن الل�سو�س �سيفكرون حتما يف ك�سرها، يف حال ظهرت لهم، 

ولذلك يتوجب و�سعها يف مكان اآمن.

هل مرتدو النظارات 
اأكرث ذكاء؟

ارتداء  اأن  الببنببا�ببس  يعتقد  كببان  مببا  دائببمببا 
الببنببظببارات دلببيببل على الببذكبباء، ولببكببن مل 
يكن ذلك مثبتا علميا، اإمنا اأكده الواقع 
بروؤية اأنا�س ا�ستثنائيني مثل بيل جيت�س 

واألربت اأين�ستاين يرتدون النظارات.
ن�سرها موقع  درا�ببسببة جببديببدة  واأظببهببرت 
اأخبببببببار  يف  املببتببخبب�ببسبب�ببس   ،"ELLE"
تروجيه  يتم  مببا  اأن  وامل�ساهري،  النجوم 
حول مرتدي النظارات حقيقي بالفعل، 
ال�سخ�س  ذكبباء من  اأكببر  اأنهم  اأثبتت  اإذ 
�سعف  اأن  البببدرا�بببسبببة،  وتبببوؤكبببد  البببعبببادي. 
حيث  الببذكبباء،  بببارتببفبباع  مرتبط  الب�سر 
"اإدنربه"  جببامببعببة  مبببن  ببباحببثببون  در�ببببس 
االأ�سكتلندية البيانات املعرفية والوراثية 
الأكببببر مبببن 30 األببببف �ببسببخبب�ببس تببببرتاوح 
اأعمارهم بني 16 و 102 عاما، ووجدوا 
اأن الببنببا�ببس الببذيببن كببانببوا اأكبببر ذكببباء هم 
المتالك   30% بن�سبة  عببر�ببسببة  اأكبببر 
اإىل  يحتاجون  اأنببهببم  اإىل  ت�سري  جينات 
نبببظبببارات. ومبببع ذلببببك، يف حببني وجبببد اأن 
مببرتببدي الببنببظببارات لببديببهببم ذكببباء اأعلى، 
�سلبية  عببالقببة  لديهم  اأن  اأي�سا  وجبببدوا 
االكتئاب  مثل  متعددة  �سحية  لق�سايا 

و�سرطان الرئة والذبحة ال�سدرية.

ميكن جتنب 
العالج الكيماوي 
ل�سرطان الثدي 

نحو  اإن  اأمببريببكببيببون  باحثون  قببال   
امل�سابات  الن�ساء  مببن  باملئة   70
ب�سرطان الثدي يف مراحله املبكرة 
والبببالئبببي يبببرتاجبببع لببديببهببن خطر 
عودة املر�س ميكنهن جتنب العالج 

الكيماوي بعد اإزالة الورم.
وقال الطبيب الري نورتون اأ�ستاذ 
�سرطان الثدي يف مركز ميموريال 
�بببسبببلبببوان كببيببرتيببنببج لببلبب�ببسببرطببان يف 
تنظيم  يف  �سارك  الببذي  نيويورك، 
احلكومة،  مببن  املببمببولببة  الببدرا�ببسببة 

هذه نتيجة مهمة.
اأن نحو  نببورتببون وتببعببنببي  واأ�بببسببباف 
مئة األف �سيدة يف الواليات املتحدة 
للعالج  يبببحبببتبببجبببن  لبببببن  وحبببببدهبببببا 

الكيماوي.
ودر�س البحث، الذي ُعر�س خالل 
لعلم  االأمريكية  اجلمعية  اجتماع 
�سيكاجو،  يف  البب�ببسببريببري  االأورام 
كيفية عالج املري�سات يف احلاالت 
املبببببكببرة مببن �ببسببرطببان الببثببدي التي 

ت�ستجيب للعالج الهرموين.
ويعتقد اأن املراأة تواجه خطر عودة 
جيني  مقيا�س  اإىل  ا�ستنادا  املر�س 
فببالببالئببي يبب�ببسببجببلببن مبببا ببببني �سفر 
املقيا�س  هببذا  على  درجبببات  وع�سر 
اإزالة  بعد  بالكيماوي  يعاجلن  ال 
الهرموين  العالج  ويتلقني  الببورم 
بببببدال مبببنبببه. اأمبببببا مبببن يبب�ببسببجببلببن ما 
بني 26 ومئة فيتلقني العالجني 

الكيماوي والهرموين معا.
ا�ستغرقت  الدرا�سة،التي  ون�سرت 
عليها  يطلق  الببتببي  �ببسببنببوات،  ع�سر 
ا�سم )تيلور اك�س( كذلك يف دورية 
و�سملت  الببطبببببيببة.  اإجنبببالنبببد  نببيببو 
مري�سة  اآالف  عبب�ببسببرة  مبببن  اأكببببر 
ينت�سر  مل  الببذي  الببثببدي  ب�سرطان 
والالئي  الببلببيببمببفبباويببة  الببغببدد  اإىل 

ا�ستجن للعالج الهرموين.
يعتقد  مري�سة   6711 ومببنببهببن 
يببعبباودهببن يف  اأن  املببر�ببس ميكن  اأن 
الورم  اإزالببببة  بعد  املتو�سط  االأجبببل 
نقطة  و25   11 بببني  مببا  و�سجلن 
املببقببيببا�ببس اجلببيببنببي. وح�سلن  عببلببى 
على عالج هرموين فقط اأو عالج 

هرموين وكيماوي.
واأظهرت الدرا�سة اأن جميع الن�ساء 
فوق �سن اخلم�سني الالئي يعانني 
ال�سرطان  مببببن  الببببنببببوع  هبببببذا  مببببن 
العالج  عبببن  اال�ببسببتببغببنبباء  ميببكببنببهببن 
مثلت  جمموعة  وهبببذه  الكيماوي 
املئة من اإجمايل العينة حمل   85

الدرا�سة.

ال�ساي الأخ�سر يحمي 
من الأزمات القلبية

ارتبببببطببت �ببسببهببرة البب�ببسبباي االأخبب�ببسببر يف 
وزيادة  بالتخ�سي�س  االأخببرية  ال�سنوات 
حرق ال�سعرات احلرارية والوقاية من 
لكن  الربو�ستاتا،  وت�سخم  الببزهبباميببر 
تناول  بريطانية جديدة  لدرا�سة  وفقاً 
من  اأي�ساً  يحمي  بانتظام  ال�ساي  هببذا 

الوفاة الناجتة عن اأزمات قلبية.
وبببحبب�ببسببب بببالببدرا�ببسببة الببتببي اأجبببريبببت يف 
تلك  تببعببود  ولببيببدز  الن�س�سرت  جامعتي 
الببفببائببدة اإىل مبب�ببسببادات االأكبب�ببسببدة التي 
والتي  االأخ�سر  ال�ساي  عليها  يحتوي 
على  ترتاكم  التي  الطبقات  من  تغري 
االأزمات  ال�سرايني وينتج عنها  جدران 

القلبية.
الببببدرا�ببببسببببة يف جملة  نبببتبببائبببج  ونببب�بببسبببرت 

ووجد  كيم�سرتي"،  "بيولوجيكال 
التي   EGCG مببببادة  اأن  الببببباحببثببون 
توجد يف ال�ساي االأخ�سر تقوم بتغيري 
املوؤك�سدة  واملببببببببواد  الببببدهببببون  طبببببيببعببة 
املببببرتاكببببمببببة عبببلبببى جبببببببببدران االأوعبببببيبببببة 
ان�سداد  يف  تت�سبب  والببتببي  الببدمببويببة، 
املادة  هببذه  حتمي  وبالتايل  ال�سرايني، 

القلب من االأزمات.
ت�سنيع  ميكن  اأنبببه  الببببباحببثببون  ويعتقد 
عبببببالجبببببات تبببعبببتبببمبببد عبببلبببى هببببببذه املببببببادة 
االإ�سابة  خببطببر  لببديببهببم  مبببن  حلببمببايببة 
ال�ساي  ب�سرب  وُين�سح  قلبية.  ببباأزمببات 
االأخ�سر بانتظام للوقاية من ال�سكري 
القلب  واأمببرا�ببس  والزهامير  والبدانة 

والربو�ستاتا.

وقال الدكتور جواو بريدا، رئي�س املكتب االأوروبي ملنظمة 
البب�ببسببحببة الببعبباملببيببة لببلببوقببايببة مبببن االأمببببرا�ببببس غبببري املعدية 
توؤثر  االأع�ساء  الدول  غالبية  "ال�سمنة يف  اإن  ومكافحتها 
وُت�سبح  اأطببفببال.   10 كببل  بببني  مببن  طفلني  اأو  طفل  على 

امل�سكلة اأكر خطورة يف بلدان جنوب اأوروبا."
اأمناط  فقدان  اإىل  يعود  ذلك  اأن  "نعتقد  بريدا:  واأ�ساف 
اجلنوب،  مناطق  املتو�سط   يف  للبحر  التقليدية  احلمية 
بال�سعرات  الغنية  واالأطببعببمببة  البب�ببسببكببريببات  تببنبباول  وزيببببادة 
احلرارية، اإىل جانب انخفا�س م�ستويات الن�ساط البدين 

ب�سكل خا�س".
كميات  بتناول  عببادة  املتو�سطي  الببغببذائببي  النظام  ويتميز 
كبرية من االأطعمة النباتية وزيت الزيتون، باالإ�سافة اإىل 
كميات معتدلة من االأ�سماك، والدواجن، وكمية منخف�سة 
وفقاً  واحللويات،  احلمراء  واللحوم  االألبان  منتجات  من 

لتقرير منظمة ال�سحة العاملية لعام 2018.
وكانت درا�سة اأُجريت يف العام 2011، اأظهرت اأن االلتزام 
بحمية البحر املتو�سط   ملدة اأربع �سنوات تقلل من االإ�سابة 
مبر�س ال�سكري من النوع الثاين بن�سبة 52 يف املائة لدى 

كبار ال�سن.
وجتبببباوزت ن�سبة البببببدانببة بببني االأطببفببال يف بببلببدان اأوروببببا 
اأوروبببا ال�سمالية  اجلنوبية �سعف ما كانت عليه يف بلدان 
مببثببل البببدمنبببارك، واإيبببرلبببنبببدا، والبببرويبببج، حببيببث تراوحت 
معدالت البدانة بني االأوالد والبنات بني 5 و 9 يف املائة، 

وفقاً للتقرير.
من  للوقاية  هوبكنز  جونز  ملركز  التنفيذي  املدير  وقببال 
ال�سمنة يف العامل الدكتور برو�س يي يل اإن "زيادة انت�سار 
ال�سمنة لدى االأطفال يف جنوب اأوروبا مقارنة ببقية القارة 
الغذائي  النظام  يف  التغيريات  مببن  مزيج  اإىل  يعود  رمبببا 
مبجموعة  يببرتبببببط  االأمببببر  اأن  م�سيفاً  احلياة،"  ومنبببط 
النظام  تغيريات يف  "هناك  اأن  اإىل  العوامل، وم�سرياً  من 
ذات  واالأطببعببمببة  امل�سنعة،  االأطعمة  مببن  واملببزيببد  الببغببذائببي، 
االإ�سافات، وامللح، وال�سكر، وهذه م�سكلة موجودة يف جميع 

اأنحاء العامل."
الن�ساط  يف  انخفا�س  معدل  اأيبب�ببسبباً  "هناك  يل:  واأ�ببسبباف 
اجل�سدي،  اخلمول  وببباء  من  نعاين  حالياً  نحن  البببببدين. 

نتيجة منط احلياة االأكر راحة".

جزءاً  املتو�سط   كانت  البحر  "حمية  اأن  اإىل  بريدا  ولفت 
العفوي،  البدين  الن�ساط  الكثري من  من منط حياة فيه 
ولهذا ال�سبب كانت دائماً تتمتع بكمية �سخية من ال�سعرات 
احلمية  ا�ببسببتببعببادة  اأجببببل  "من  اأن  مببو�ببسببحبباً  احلرارية،" 
ال�سعرات  تببوفببري  تببعببديببل  ن�سمن  اأن  يببجببب  املببتببو�ببسببطببيببة، 
الن�ساط  م�ستويات  وزيبببادة  الع�سرية،  للحياة  احلببراريببة 
البدين، اأي تعديل النظام الغذائي املتو�سطي ليالئم منط 

حياة القرن احلادي والع�سرين".
احلياة  ومنط  الغذائي  النظام  يف  التغيريات  ترتبط  وقد 
يف منطقة البحر االأبي�س املتو�سط   بزيادة التح�سر، وفقا 
الأفيفا مو�ست، اأ�ستاذ ورئي�س ال�سحة العامة وطب املجتمع 

يف كلية الطب بجامعة تافت�س.
واأ�سار مو�ست اإىل اأن "النظام الغذائي يف البحر املتو�سط   

مهدد ب�سبب التح�سر والعوملة،" م�سيفاً: "تتغري العادات 
بالن�سبة  خا�سة  اأوروببببببا،  جببنببوب  يف  التقليدية  الببغببذائببيببة 
واملزيد  امل�سنعة،  االأغذية  املزيد من  تناول  لالأطفال، مع 
من االأطعمة من م�سادر حيوانية، ون�سبة اأقل من االألياف 

واأكر من ال�سعرات احلرارية ب�سكل عام."

بدانة الأطفال ترتفع يف موطن احلمية املتو�سطية.. اإليك الأ�سباب؟

الإيجابي  بتاأثريه  املتو�سطي  الغذائي  النظام  ي�ستهر 
والتمثيل  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب،  �سحة  على 
منظمة  من  جديدة  لبيانات  وفقًا  ولكن،  الغذائي. 
منطقة  يف  البدانة  معدلت  ف��اإن  العاملية،  ال�سحة 

البحر املتو�سط   ُتعد من بني اأعلى املعدلت يف العامل.
واأ�سار التقرير اجلديد ملنظمة ال�سحة العاملية، الذي 
يف  لل�سمنة  الأوروب��ي  املوؤمتر  يف  اآي��ار  مايو  يف  ُعر�ض 

دولة   34 بني  من  اأن��ه  اإىل  فيينا، 
تتمتع  الأوروب����ي����ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

ومالطا،  واإيطاليا،  واليونان،  قرب�ض، 
و�سان مارينو، وا�سبانيا، باأعلى معدلت 

ويف  الطفولة.  مرحلة  يف  ال�سمنة 
ه��ذه ال��ب��ل��دان، ف��اإن واح���دًا من 

من  يعاين  اأط��ف��ال  خم�سة  كل 
لدى  ال��ب��دان��ة  اأم���ا  ال�سمنة. 
الفتيات، فتتمتع مبعدلت اأقل.

وُتعترب ال�سمنة لدى الأطفال هي الأكرث 
بالوليات  مقارنة  املناطق  هذه  يف  انت�سارًا 

 17 ن�سبة  حوايل  اأن  حيث  املتحدة، 
يعانون  الأطفال  من  املائة  يف 

وفقا  املفرطة،  ال�سمنة  من 
للمراكز الأمريكية ملكافحة 

الأمرا�ض والوقاية منها.
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�ش�ؤون حملية

مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين يف عام زايد

جامعة الإمارات تعلن عن العديد من املبادرات يف جمل�ض رم�ساين ا�ست�سافة ملتقى اأ�سرة اجلامعة
الطريان هند�سة  برنامج  وطالق  الدار�سني  للطلبة  كم�سار  الف�ساء  علوم  • اعتماد  لالأبتكار     الوطنية  اخلطة  فى  ت�سهم  • املبادرات 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اإطالق  اأعلنت جامعة االإمببارات عن 
عدد من املبادرات ت�ساهم يف اخلطة 
اإليها  تدعو  التي  لالبتكار  الوطنية 
دولببة االإمبببارات ليكون من بني هذه 
الف�ساء  عبببلبببوم  اعبببتبببمببباد  املبببببببببببادرات 
، كما يتم  الدار�سني  كم�سار للطلبة 
برنامج  اإطبببالق  على  حاليا  العمل 
هببنببد�ببسببة الببببطببببريان ببببالبببتبببعببباون مع 
اجلامعات  واإحببببدى  الهند�سة  كلية 

االأمريكية املرموقة.
اأعلن عن ذلك يف املجل�س الرم�ساين 
اجلامعة  اأ�ببسببرة  مبلتقى  عقد  الببذي 
مبنا�سبة "يوم زايد للعمل االإن�ساين 
مدير  ببببحببب�بببسبببور  زايد"  عببببببام  يف 
البيلي  الببدكببتببور حمببمببد  اجلببامببعببة 
االأكادميية  البببقبببيبببادات  مبببن  وعبببببدد 
البببدكبببتبببور عتيق  واالإداريببببببببببة مببنببهببم 
ل�سئون  املبب�ببسببارك  النائب  املن�سوري 
الكعبى  عببلببى  والبببدكبببتبببور  الببطببلبببببة- 
امني عام اجلامعة- والدكتور اأحمد 
والدكتور  العلوم-  كلية  عميد  مراد 
العلوم  كلية  عميد  الببنببابببودة  ح�سن 
والدكتور  واالجتماعية-  االإن�سانية 
القانون- كلية  عميد  ح�سن  حممد 
كلية  عميد  الكا�س  والدكتور�سباح 
الكعبى  والدكتورة خولة  الهند�سة- 
مدير  خربا�س  �سوقى  – والدكتور 
املركز العلمى لالبتكار- وقال مدير 
اأن  البيلي  الدكتور حممد  اجلامعة 
اإر�سال  يف  بببالببفببعببل  بببببداأت  اجلببامببعببة 
لدرا�سة  خببريببجببيببهببا  مببن  جمببمببوعببة 
ومركز  الف�ساء  علوم  يف  املاج�ستري 
حمببمببد بببن را�ببسببد لببلببفبب�ببسبباء- وذلك 
"رحلة  بببرنببامببج  متببهببيببدا الإطبببببالق 
جامعة  اأن  اإىل  مببب�بببسبببريا  املريخ" 
ببببداأت يف االإعببببداد الإن�ساء  االإمببببارات 
مببركببز عببلببوم الببفبب�ببسبباء داخبببل احلرم 
ال�ستقبال  من�سة  ليكون  اجلامعي 
املببعببلببومببات الببتببي تببر�ببسببل عببن طريق 

رواد الف�ساء.
اجلهود  اجلامعة  مدير  وا�ستعر�س 
التي قدمها املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن 
العمل  جمببال  يف  نهيان،  اآل  �سلطان 
على  تقت�سر  مل  والببتببي  االإنبب�ببسبباين 
دولببببة االإمبببببببارات فببقببط- ببببل �سملت 
االإ�سالمي-  والعامل  العربي  العامل 
م�سريا اإىل اأن فل�سفة املوؤ�س�س ال�سيخ 
زايد يف هذا االإطببار كانت تعترب كل 
هبببذه االأعبببمبببال واجبببب مببن املببهببم اأن 

يقدم.
اجلامعة  اأن  البيلي  الببدكببتببور  وقببال 
يببكببون هبببذا املنهج  اأن  حببر�ببسببت عببلببى 
�ببسببمببن بببراجمببهببا لببتببطببلببق دببببلبببوم يف 
العمل االإن�ساين واخلريي بالتعاون 
والبببتبببعببباون  اخلببببارجببببيببببة  وزارة  مببببع 
الدويل- وقال اأنه مت تخريج الدفعة 
يف  اأخبببببرى  دفبببعبببات  ليتبعها  االأوىل 
االإن�ساين  العمل  لياأخذ  املجال  هذا 
اأف�سل  وفق  "املوؤ�س�سي" له  وال�سكل 
االإن�ساين  العمل  جمببال  يف  املعايري 

واخلريي.
املراحل  البببببيببلببي  الببدكببتببور  وتبببنببباول 

اأن  وقال  بالتعليم  لالهتمام  االأوىل 
كبريا  اهتماما  اأعطى  املوؤ�س�س  زايد 
التعليم  اإىل  و�ببسببوال  الببعببام  للتعليم 
االإمارات  جامعة  لتكون  اجلامعي- 
هي اأوىل اجلامعات التي ا�ستقطبت 
ا�ستطاعت  حببيببث  االإمببببببارات-  اأببببنببباء 
اجلامعة التي تخرج منها ما يقرب 
تقلد  خببريببجببا  الف"  "�ستني  مبببن 
القيادية   املنا�سب  منهم  كبري  عببدد 
الذي  البببوعببباء  تبب�ببسببكببل  اأن  ببببالبببدولبببة 
ان�سهرت بداخلها وحدة هذه االأمة 
و�ساهمت يف تعزيز االنتماء الوطني 
عببلببى مببببدى واحبببببد واربببببعببببون عاما 
القرن  �سبعينات  يف  تاأ�سي�سها  منذ 
اأن  البيلي  الببدكببتببور  املببا�ببسببي- وقبببال 
اجلامعة ا�ستطاعت اأن تاأخذ مكانتها 
العربي  امل�ستوى  على  جبببدارة  وعببن 
من  وطنية  جامعة  لتكون  والعاملي 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  االأول  الببطببراز 
املببكببانببة كببان وراءهببببا جهد بببذل منذ 
هذا   وا�ستمر  زايبببد  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ببسبباحببب  مببع 
 ، الببدولببة  نهيان رئي�س  اآل  زايببد  بببن 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايببد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة.
اأن  اىل  البببببيببلببي  البببدكبببتبببور  واأ�بببببسبببببار 
االأخرية  ال�سنوات  وخببالل  اجلامعة 
ببببداأت فببى انببطببالقببة جببديببدة بهدف 
اأن هناك  امل�ستقبل خا�سة  ا�ست�سراق 
لتتحول  ببباملبب�ببسببتببقبببببل-  تببعببنببي  وزارة 
"بحثية"  جبببامبببعبببة  اإىل  اجلبببامبببعبببة 
مببن خبببالل تببعببزيببز املببراكببز البحثية 
اأنه  على  مببوؤكببدا  العليا  والببدرا�ببسببات 
ت�ساهم  مببيببزانببيببات  تببخبب�ببسببيبب�ببس  مت 
اجلديدة  املبببجببباالت  هبببذه  تفعيل  يف 
تببوجببهببات احلكومة  بببذلببك  لببتببخببدم 
حيث  لالبتكار  الوطنية  اخلطة  يف 
ببببرامبببج جديدة  اجلببامببعببة  طبببرحبببت 
تتعلق بالذكاء اال�سطناعي- والثورة 
ال�سخمة-  والبببببيببانببات  البب�ببسببنبباعببيببة 

اكت�ساب الطالب  اأهمية  موؤكدا علي 
الدولة  اإليها  ت�سعى  التي  للمهارات 
يف جمال �سوق العمل. وقال الدكتور 
اإدخال  العمل على  �سيتم  اأنه  البيلي 
مهارات "الثورة ال�سناعية الرابعة" 
اجلامعي  الببتببعببلببيببم  ببببرنبببامبببج  عببلببى 
لتكون متطلبات اأ�سا�سية والتي تاأتي 
والواحد  الببقببرن  مببتببطببلبببببات  �ببسببمببن 
والببعبب�ببسببريببن الببتببي يببحببتبباجببهببا �سوق 
تخ�س�س  عببن  النظر  بغ�س  العمل 
اأو  الهند�سة  يف  كببان  �ببسببواء  الطالب 
القانون اأو غريها من التخ�س�سات- 
الطالب  لببدى  يببكببون  اأن  املببهببم  فمن 
الببواحببد والع�سرين  الببقببرن  مببهببارات 
ال�سناعية  البببثبببورة  مبببهبببارات  وهببببي 

لتكون جزء من الدرا�سة.
وقبل  اأنببه  البيلي  الدكتور  واأ�ببسبباف 
�ساحب  اأطبببببلبببببق  �ببببسببببنببببوات  ثبببببببالث 
ببببن را�سد  البب�ببسببيببخ حمببمببد  البب�ببسببمببو 
جمل�س  رئي�س  الببدولببة  رئي�س  نائب 
العلوم  "متنزه   ، الببوزراء حاكم دبي 
واالبتكار" بجامعة االإمارات ليكون 
االبتكار  النبببطبببالق  هبببامبببة  مببنبب�ببسببة 
واالخببرتاعببات اجلببديببدة- وقببال اأنه 
مت بببالببفببعببل الببرتخببيبب�ببس لببعببدد من 
املتنزه  هببببذا  البب�ببسببركببات مبببن خببببالل 
التعاون  اإىل  م�سريا  عملها  وببببداأت 

واخلا�سة  احلبببكبببومبببة  مببببع  البببقبببائبببم 
موؤ�س�سة  ومنها  امل�سرتكة  باملبادرات 
التعليم  "ودائرة  متوحد"  "البيت 
ا�ستحداث  مت  كببمببا  ظبي"  اأببببببو  يف 
خمترب ل�سركة جوجل االأمريكية يف 
جمال "الربجميات" وذلك لتدريب 
علوم  عبببلبببى  والبببببطبببببالب  املبببعبببلبببمبببني 
اجلامعة  مدير  واأ�سار  "الربجمة" 
اإىل برنامج "املربمج العربي" الذي 
اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأن  على  موؤكدا  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
تعزيز  على  تعمل  االإمبببارات  جامعة 
وتقوية املبادرات الوطنية ، كما تعمل 
على تنفيذها يف اأر�س الواقع م�سيدا 
يف هذا بدور اأع�ساء هيئة التدري�س 
وعبببمبببداء الببكببلببيببات الببقببائببمببني على 
باأهمية  وقال  املبادرات-  تنفيذ هذه 
كل  تنفيذ  يف  تناغم  هناك  يكون  اأن 

هذه التوجهات اجلامعية.
املبادرات  اأن  البيلي  الببدكببتببور  وقببال 
تتوقف  مل  اجلامعة  تطرحها  التي 
عببنببد حبببد مببعببني لببيببكببون مبببن بينها 
املعلومات  تببقببنببيببة  كببلببيببة  مبببببببببادرات 
بتنفيذ  وذلببك  واالقت�ساد  واالإدارة 
برنامج "البيانات ال�سخمة" اإ�سافة 
اإىل برنامج يف "الرتبية االبتكارية" 
بالتعاون مع جائزة حمدان للتفوق 

الرتبوي.
وقبببال اأن الببعببام الببقببادم �ببسببوف يكون 
حببافببال ببباملبببببادرات مببوؤكببدا على دور 
اإبراز مثل هذه املبادرات  االإعالم يف 
معتربا اأن االإعالم هو مراآة اجلامعة 

للمجتمع.
�سمن  اجلببامببعببة  مببديببر  وا�ستعر�س 
اإىل  امتد  الذي  الرم�ساين  املجل�س 
منت�سف الليل- االعتماد االكادميي 
الذي ح�سلت عليه اجلامعة وكذلك 
اأن اجلامعة  وقال  املحلي-  االعتماد 
االكادميية  الببربامببج  اعتماد  ب�سدد 
اأن  التي طلب اعتمادها موؤكدا على 
متطلبات  ا�ستكملت  الكليات  معظم 
االعببببتببببمبببباد ويبببتبببم حبببالبببيبببا االإعببببببببداد 
ا�ستقبال  واأي�سا  املقيمني  ال�ستقبال 

التقارير النهائية.
كما اأعلن مدير اجلامعة عن تطوير 
وذلك  البيطري"  "الطب  برنامج 
للطب  "عيادة  اإنببب�بببسببباء  خببببالل  مبببن 
هذا  اأن  عببلببى  مببببوؤكببببدا  البيطري" 
يقل  ال  كبرية  اأهمية  له  التخ�س�س 
عببن الببطببب الببببب�ببسببري- مبب�ببسببريا اإىل 

يتم  التخ�س�س  هببذا  يف  الطلبة  اأن 
اإيفادهم اإىل اخلارج للتدريب حلني 

اإن�ساء هذه العيادة املتخ�س�سة. 
وحتببببببببدث البببببدكبببببتبببببور البببببببيبببلبببي عن 
اجلبببامبببعبببات  مبببببع  "التناف�سية" 
اجلامعة  اأن  اإىل  م�سريا  االأخببببرى- 
ومببنببذ عبب�ببسببرون عببامببا مل يببكببن لها 
"ت�سعة  بببعببد وجببببود  مببنببافبب�ببس ولببكببن 
و�سبعون" جامعة مرخ�سة بالدولة- 
البد اأن  تكون املناف�سة قوية خا�سة 
عندما ن�ساهد دمج بع�س اجلامعات 
خليفة  "جامعة  ومنها  احلكومية 
لت�سبح  البرتول"  ومعهد  وم�سدر 
واحدة من املوؤ�س�سات اجلامعية التي 
تتمتع بكوادر علمية وطلبة يقبلون 
موؤكدا  اأي�سا-  تناف�سية  اأ�س�س  وفببق 
على اأن جامعة االإمارات هي جامعة 
القبول  لبب�ببسببروط  تخ�سع  حكومية 
لديهم  خبببريبببجبببني  اإعبببببببببداد  ببببهبببدف 
القدرة على التعامل مع �سوق العمل 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا   ، واحتياجاته 
بيئة  اإيببجبباد  �ساأنها  مببن  التناف�سية 
جديدة للتحدي يتطلب معها اإيجاد 

اال�ستجابة  يف  ت�سهم  ا�سرتاتيجيات 
ملثل هذه التحديات- ومن هنا ياأتي 
تطوير الببربامببج وفببق روؤيببة الدولة 
الرئي�س  تبببوجبببهبببات  وفبببببق  وكببببذلببببك 
اأن  على  مببوؤكببدا  للجامعة-  االأعببلببى 
جامعة االإمببارات ت�سري وفق خطط 

ثابتة ومتدرجة.
ت�سنيف  عن  اجلامعة  مدير  واأعلن 
عنه  يببعببلببن  �ببسببوف  للجامعة  جببديببد 
غبببببدا االأربببببببعبببببباء وقبببببد حببقببقببت فيه 
اجلامعة اجنازا اإىل جانب جامعات 

اأخرى حملية .
كما حتدث عن  قبول اأبناء الوافدين 
لتناف�سية  اي�سا  تخ�سع  اأنببهببا  وقببال 
اأن  وبببعببد  اجلببامببعببة  اأن   اإىل  م�سريا 
اجلامعة  جمببلبب�ببس  مببوافببقببة  اأخبببببذت 
القبول  �بببسبببروط  مبببن  تببرفببع  �ببسببوف 
خا�سة يف ال�سنة التاأ�سي�سية- موؤكدا 
ال�سنة  الإلببببغبببباء  تبببوجبببه  وجبببببود  عببلببى 
التاأ�سي�سية العام القادم بحيث يكون 
متكنه  التي   املهارات  لديه  الطالب 
دون  مبا�سرة  درا�سته  موا�سلة  مببن 
احلاجة اإىل ال�سنة التاأ�سي�سية وهذا 

الرتبية  على  جديد  حتدي  يفر�س 
واجلامعة خا�سة اإذا علمنا اأن اإلغاء 
ال�سنة التاأ�سي�سية �سوف يوفر اجلهد 

والتكلفة.
قال  الوافدين  الطلبة  قبول  وحول 
اأ�سباب  هببنبباك  اأن  البببببيببلببي  الببدكببتببور 
اإثراء  اأكادميية من وراء هذا ومنها 
التعليمية وتبادل اخلربات  العملية 
هذا  اأن  اإىل  اإ�سافة  الثقافات  ونقل 
اإطار النهج  ي�سكل القوة الناعمة يف 
الببذي اأخببذت به دولببة االإمببارات وهو 
الببتبب�ببسببامببح- واأعببلببن مببديببر اجلامعة 
عبببن تببرحببيبببببه بببالببطببلبببببة االأجبببانبببب 
وقال اأننا بداأنا بالفعل يف الدرا�سات 
العليا ليكون من بينها منح درا�سية 
اجلامعة-  بببهببا  تببتببكببفببل  لببلببدكببتببوراة 
وكببذلببك مببنببح لببلبببببكببالببوريببو�ببس تقدم 
املبببتبببمبببيبببزيبببن- وهببببببذا كله  لببلببطببلبببببة 
العقول  ا�ببسببتببقببطبباب  مبببع  يببتببمببا�ببسببى 
جامعة  اأن  عببلببى  مبببوؤكبببدا  الببببب�ببسببريببة 
االإمبببببارات لببديببهببا تببنببوع ثببقببايف حيث 
يدر�س بها "�ستون" جن�سية خمتلفة  
ويببعببتببرب الببدكببتببور البببببيببلببي هبببذا كله 

مك�سب للجامعة.
كبببمبببا اأعببببلببببن البببدكبببتبببور البببببيببلببي عن 
يف  العربية  اللغة  اأكادميية  تد�سني 
�سوء توجهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ت�سهم  مكتوم  اآل  را�ببسببد  بببن  حممد 
"اإحياء احل�سارة العربية واللغة  يف 
ال�سدارة  اإعببببادة  وكببذلببك  العربية" 
عاملية  لببغببة  لت�سبح  الببعببربببيببة  لببلببغببة 

منفتحة على العلوم االأخرى.
الدكتور  اأعبببلبببن  املببجببلبب�ببس  خببتببام  ويف 
اأن  ا�ستطاعت  اجلببامببعببة  اأن  البيلي 
احلا�سلني  مبببن  ثببالثببمببائببة  تبببخبببرج 
على الدكتوراة من املواطنني يعمل 
يف  وع�سرون  مائة  منهم  باجلامعة 

كليات اجلامعة املختلفة.

  ار�سال عدد من خريجى اجلامعة لدرا�سة املاج�ستري فى علوم الف�ساء متهيدا لأطالق رحلة املريخ

ان�ساء مركز لعلوم الف�ساء داخل احلرم اجلامعى ليكون من�سة للتوا�سل مع رواد الف�ساء

اطالق دبلوم فى العمل الأن�سانى واخلريى بالتعاون مع وزارة اخلارجية والتعاون الدوىل

تد�سني اأول اأكادمية للغة العربية وفق توجهات نائب رئي�ض الدولة

منح درا�سية لدرا�سة الدكتوراه للوافدين

توجه لألغاء ال�سنة التاأ�سي�سية العام القادم

الأعالن عن ت�سنيف متقدم للجامعة يتم الأعالن عنه باكر الالأربعاء



العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 897
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مها عبا�س حيدر - اإماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ ريجا فاناتى بارامباث كري�سنان - هندي 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الب�ستان(  حديقة  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
 : اخرى  تعديالت  بال�سارقة.   االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )718475(  رخ�سة 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 896
اجلن�سية  هندي   - البريت  البريت  جوي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرولة  )ميدان  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)616695( اىل ال�سيد/ مان�سينغا فران�سي�س بن فران�سي�س - هندي اجلن�سية 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 894
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نيالو بروين�ساء فيا�س الدين �ساجهان - هندية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها  البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد : جمال �سالح حممد احمد الزرعوين - اإماراتي 
اجلن�سية يف )مركز دار الزمرد للتجميل( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741789(  تغريات 
اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�س�سة فردية  تغيري اال�سم التجاري 
حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق )مركز دار الزمرد للتجميل( ا�سبح اال�سم التجاري اجلديد )نور ال�سهباء 
للخياطة والتطريز( تغيري الن�ساط حيث كان الن�ساط ال�سابق )مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء ، نق�س 
احلناء ، بيع م�ستح�سرات التجميل - بالتجزئة ، بيع احللي واالك�س�سوارات الغري الثمينة - بالتجزئة( ا�سبح 
الن�ساط اجلديد )تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية ، تطريز املالب�س اجلاهزة( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 895

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيخه امنه ال�سيخ حممد عمر - اإماراتية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة 100%  يف الطريق لتجارة االدوات الكهربائية 
هندي   ، احمد  و�سيم  �سيد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )500324( رقم  رخ�سة  مبوجب   ، وال�سحية 
اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات دخول وكيل خدمات ، تنازل 

مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

  اال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة / فاطمة ح�سن 
�سعيد الدحي اخلنبويل ، تقدمت بطلب تعديل م�سمى القبيلة 
من )اخلنبويل( اىل )ال�سميلي( ، ليكون ا�سمها بعد التعديل / 

فاطمة ح�سن �سعيد الدحي ال�سميلي 
يتقدم خببالل خم�سة  ان  االعببرتا�ببس  لببه م�سلحة يف  مببن  وان 
ع�سر يوما من تاريخ االعالن اأمام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
د. ماهر نعيم ح�شن �شرور 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3687   

املنذر : �سعيد مطر �سعيد بن بليله 
املنذر اليه : جي دبليو تي برودك�سانز - �س ذ م م 

املو�سوع / انذار قانوين باإخطار املنذر اليه ب�سرعة �سداد القيمة االيجارية املرت�سدة يف 
الرابعة بتاريخ 2018/3/22 حتى االن باجمايل مبلغ  ا�ستحقاق الدفعة  ذمته من تاريخ 

)35.000( درهم وما ي�ستجد حتى متام ال�سداد 
لذا  ينبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد االيجار املتاأخر بواقع مبلغ )35.000 درهم( 
بتاريخ  الببرابببعببة  الدفعة  ا�ستحقاق  تبباريببخ  الببفببرتة مببن  الببف درهبببم عببن  خم�سة وثببالثببون 
2018/3/22 وحتى االلن وما ي�ستجد حتى متام ال�سداد. وذلك خالل )30( يوم من تاريخ 

االنذار واال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية �سدكم. 
  الكاتب العدل

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  الهيان لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 107 ملك انيل �سنديراين جوبيندرام �سانديراين - بردبي - بزن�س 
القيد  الرخ�سة: 770889  رقم  : ذات م�سوؤولية حمببدودة. رقم  القانوين  ال�سكل   - باي 
بال�سجل التجاري : 1257675 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/1/27 بتاريخ   دبي  قببرار حماكم 
2018/1/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني من�سور 
- ملك حممد �سعيد حارب   m مال ملراجعة احل�سابات  العنوان :  مكتب رقم 07-1 
- اخلليج التجاري  - هاتف  2838562-04 ، فاك�س: 3617679-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/من�سور مال ملراجعة احل�سابات  
التجاري  اخلببلببيببج   - حبببارب  �سعيد  مببلببك حمببمببد   -  m  07-1 رقبببم  مكتب   : الببعببنببوان 
-  هاتف  2838562-04 ، فاك�س: 3617679-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  الهيان 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
2018/1/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم 2017/3267 - جتاري )كلي( 
بوا�شطة الن�شر "اعالن باالحالة وبالتجديد من ال�شطب"

بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / ريا�س احمد حممد احمد 

اقام املدعي / �سركة �سيام التجارية - �س ذ م م - عنوانه /  اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة 
برج �سيتاديل مكتب رقم 1203 ، هاتف رقم 050/2419811 

الدعوى برقم / 2017/3267 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�سوعها : املطالبة مببلغ وقدره 559039.56 درهم )فقط خم�سمائة وت�سعة وخم�سون الف وت�سعة 
وثالثون درهم( - فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة 

وكيل معتمد يف ال�ساعة 11.00 من يوم 10 �سهر : يونيو ل�سنة 2018 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 

حمرر االإعالن : فاروق جمعه 
حرر بتاريخ 2018/5/30 

مكتب اإدارة الدعوى 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3711
املنذرة / �سركة باحل�سا الدولية ذ م م - وميثلها ال�سيد / احمد ابراهيم حممد مبوجب 
وكالة خا�سة رقم 2017/1/17276 �سادرة بتاريخ 2017/1/23 ومقرها بناية باحل�سا - 

اأبوهيل - هور العنز - �سرق - دبي - هاتف رقم : 0508499524 - �س ب : 1286 دبي
�سد املنذر اليه / ال�سيد/ حيدر عبا�س مو�سى - وعنوانه مكتب رقم 205 - بناية باحل�سا 

3 - هور العنز �سرق - دبي - هاتف رقم : 0507686505 
املذكورة  املوؤجرة  العني  عن  امل�ستحقة  االيجار  بببدالت  �سداد  ب�سرورة  املنذرة  تخطركم 
اعاله وجتديد العقد املنتهي مدته ، وذلك خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر واال �ست�سطر 
ال�سركة املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة حيالكم للمطالبة باالخالء 
وا�سرتداد حقوقها املالية ، ف�سال عن حتميل ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة االخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/740
املنذرة : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر(

�سد املنذر اليها : �سافرون ميديا ورك�س منطقة حرة - ذ م م - )امل�ستاأجر(
 )306( رقم  الوحدة  على  بذمته  املرت�سد  االيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة   تخطر 
الثانية  ال�سفوح  املبنى رقم )DMC-bldg-10( قطعة االر�س رقم )101( منطقة  بالطابق )3( 
املببوؤرخ يف 2016/9/5   )AG-114312( رقم االيجار  وذلببك مبوجب عقد   ، دبي لالعالم  - مدينة 
ن�سر  تاريخ  تاريخ 2016/5/25 وتنتهي يف 2017/5/24 يف غ�سون ثالثني يوما من  تبداأ من  �سنة  ملدة 
املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واإال  االعببالن  هببذا 
وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من 
اال�سخا�س  للمنذرة خالية من  العني ومفاتيحها  وت�سليم  والكهرباء واالت�ساالت  املاء  ا�ستهالك  ر�سوم 
وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ 

الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3220
املنذرة : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر(

�سد املنذر اليها : �سجنيج اند اإكزب�سن وورلد - منطقة حرة - ذ م م )امل�ستاأجر(
 )E  تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات االيجار املرت�سد بذمته على امل�ستودع رقم ) 84 
رقببم )1388(  االر�ببس  االوىل قطعة  رقببم )DPC-PBU Block E( منطقة معي�سم  بالعقار 
تاريخ 2015/3/1 وحتى  تبداأ من  �سنة  ملببدة  ، وذلببك  دبببي  اإمببارة   ، االإعببالمببي  العاملية لالنتاج  املنطقة 
املنذرة اىل اللجوء  2016/2/28 يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االعببالن واإال �ست�سطر 
لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها 
واالت�ساالت  والكهرباء  املبباء  ا�ستهالك  ر�سوم  املببوؤجببرة من  العني  ذمببة  وبببراءة  املببوؤجببرة  العني  باخالء 
وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند 
التعاقد و�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3624

املنذرة : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر(
�سد املنذر اليها : جلوب منطقة حرة - ذ م م - )امل�ستاأجر(

 )112( رقببم  مكتب  على  بذمته  املرت�سد  االيببجببار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املببنببذرة   تخطر 
الطابق )1( املبنى )BLDG07( قطعة االر�س رقم )98( مدينة دبي لالعالم منطقة ال�سفوح الثانية 
- اإمارة دبي ، وذلك مبوجب عقد االيجار رقم )AG-122598( املوؤرخ يف 2017/5/31 ملدة �سنة تبداأ 
من تاريخ 2016/9/1 وتنتهي يف 2017/8/31  يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�سائية اخلا�سة  لللجنة  اللجوء  املنذرة اىل  �ست�سطر 
دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء 
وباحلالة  وال�سواغل  اال�سخا�س  للمنذرة خالية من  ومفاتيحها  العني  وت�سليم  واالت�ساالت  والكهرباء 
التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الفعلي مع الزامها 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/178   امر اداء    
اىل املدعى عليه  1- جورج ادوارد جمال  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �سركة بو�ست لال�ستثمارات - �س ذ م م وميثله /

من�سور حممد مراد حممد املازمي - طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2018/8/4  الزام املدعى عليه 
ب�سداد مبلغ 1400000 درهم للمدعي والر�سوم وامل�ساريف.  ولكم 
لن�سر  التايل  اليوم  االمببر خالل 15 يوم من  التظلم من  احلق يف 

هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/369  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كلت�سرز - فرع من جاكبرييز - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /اك�سا للتاأمني اخلليج - �س م ب - م -  فرع 
دبي - وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل املال - قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/3073 مدين جزئي بتاريخ 2018/3/23  
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2379  جتاري كلي               

وميثلها  م(  م  )ذ  البحرية  للخدمات  الببريببا  �سركة   -1  / عليه  املببدعببي  اىل 
حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي ، 2-فاطمة عبداهلل احمد 3-حممد عبداهلل 
املببدعببي/ حممد  بببهببزاد الب�ستكي - جمببهببويل حمببل االقببامببة مبببا ان  حمببمببد 
حمدان عبداهلل ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل 
وت�سفية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املببوافببق  2018/6/27   االربببعبباء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
 اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 1002 ل�شنة 2017 مدين جزئي ا�شتئناف - عجمان
لدى حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية - الدائرة اال�شتئنافية اوىل

امل�ستاأنف : �سركة دار التكافل للتاأمني 
امل�ستاأنف �سده االأول : نبيل عمر ح�سن ابو �سحادة 
امل�ستاأنف �سدها الثانية : روال ا�سعد حممود ديبة 

او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوه  �سحادة  ابو  ا�سعد  روال   / الثانية  �سدها  امل�ستاأنف 
التا�سعة  ال�ساعة  عقده  املقرر  الهند�سية  معتمد الجتماع اخلربة  وكيل  بوا�سطة 
االحتادية  عجمان  حمكمة  مبقر  وذلك   2018/6/10 املوافق  االحد  يوم  �سباحا 
االبتدائية - عجمان - الطابق االأول - غرفة - املحامني م�سطحبني معكم كافة 

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري / حممد �شعيد  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1816   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- مليحة انور بيكاين 2-�سركة البيكاين التجارية 
- �ببس ذ م م - جمببهببويل حمببل االقببامببة مبببا ان طببالببب التنفيذ/بنك 
�سادرات ايران "الفرع الرئي�سي" - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وقببدره )445416.13(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�سامن  درهببم  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية  

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2016/3605  ت ك

املرفوعة من املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع 
كوتاري  مال  ا�سوك  كوتاري  اكا�س   - ح  م  �س   - لالعمال  هاو�س  جلوبال   / عليه  املدعي  اىل 
كانتي الل جامنادا�س فادهايا  ،  املحكمة - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :  اأوال : بالزام 
مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدوا  باأن  بينهما  فيما  والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم   )12.019.590.04(
امر على  رقم 2016/3184  باالمر على عري�سة  التحفظي  وتثبيت احلجز  ب�سحة   : ثانيا   -
والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام   : ثالثا   - ال�سارقة  م�ستعجل  عري�سة 
بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه 

و�ستتخذ بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوى/ موزة حممد احمد، 
ال�سهرة  الرابع )حممد( وم�سمى  اإ�سافة املقطع  تقدمت بطلب 
)حمدون( وم�سمى القبيلة )ال�سحي( ال�سمها ، ليكون ا�سمها بعد 

االإ�سافة /موزة حممد احمد حممد حمدون ال�سحي 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�س  اأمببام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ االعببالن 

اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
الدعوى 2018/734 جتاري جزئي

املدعي عليها / نوال عي�سى يو�سف مراد
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م 
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب  ب )م( - االإمارات - 
يوم  االأول وذلك  اجتماع اخلربة  فاإننا ندعوكم حل�سور  اأعاله  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
انرتا  مكتبنا  مبقر   ، ظهرا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف    2018/6/10 املوافق  االحد  
بناية  �سارع بريوت -  التايل : دبي - حمي�سنة 4 -  بالعنوان  املالية  وذلك  لال�ست�سارات 
ال�سيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز  مقابل    ،،،  303 مكتب   - الثالث  الطابق   - امليزان 
فاك�س   ،  04-2206244  ،  04  2206899  : هاتف  التجاري   دبي  بنك  يوجد  البناية  وبذات 
اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على  : 042206877 - يرجى االطالع و 

احل�سور  يف املوعد املحدد  اق�ساه.
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعالن بالن�شر
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم  2017/7827 دائرة املدنية اجلزئية الرابعة  -  ال�شارقة
اىل املدعى عليه/ رفعت احمد حممود 

حيث ان املدعي / ا�سماعيل عبدالواحد �سعيدي - قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها 
اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالبك فيها باأداء مبلغ وقدره )21.376 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 13% ، باال�سافة اللزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )دائرة املدنية اجلزئية الرابعة( قاعة رقم 
140 يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2018/6/7م وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/270 عمايل كلي 
اىل املحكوم عليه/1- م�سنع فري�سني فروزن فودز - �س ذ م م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فريدي 
ليدزما اباد بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ )139873( درهما )مائة ت�سعة وثالثيون 
الفا وثمامنائة ثالثة و�سبعون درهما( وبتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابل - وقت تنفيذ احلكم 
- نقدا ما مل يكون قد التحق بالعمل لدى رب عمل اآخر ، وبت�سليمه �سهادة نهاية خدمة مبني 
فيها تاريخ دخوله اخلدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته االجمالية ونوع العمل الذي كان 
يوؤديه واآخر اجر كان يتقا�ساه وملحقاته، والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الفي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما دون ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3681

املنذر : عبداهلل علي را�سد ال�سوالح ال�سحي - العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �سارع 
خالد بن الوليد - مركز برجمان لالعمال ، الطابق 24 ، هاتف : 043542000 

املنذر اليها : طريان االإمارات - العنوان )جمهول حمل االقامة(
و�سداد  االنببذار  للعمل  مبا جاء مب�سمون هذا  اليها  املنذر  ال�سركة  املنذر  ينذر 
التعوي�س املطالب به وقدره 500 الف درهم عن كافة اال�سرار والتي حلقت به 
وباأبنائه املادية واالدبية واإال فانه �سوف ي�سطر  ا�سفا اىل اتخاذ كافة االجراءات 
االخرى  حقوق  كافة  حفظ  مع  ال�سدد  هذا  يف  القانون  ينظمها  ايل  القانونية 

ب�سائر انواعها.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي
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الدافع  اأن  يظن  من  ُمطئ 
ال��ذه��اب  وراء  الأ���س��ا���س��ي 
يتعّلق  املالكمة  حلبة  اإىل 
اأو  البطن  ع�سالت  بنحت 
كبار  يقول  ال��ذراع��ني!  �سّد 
الريا�سة  هذه  اإن  املالكمني 
اأن���ق���ذت���ه���م م���ن الن��ه��ي��ار 

النف�سي!

�سعيفة اإرادة  �ساحب  باكتئاب  امل�ساب   1
باكتئاب  امل�ساب  نحّث  بببباالإرادة! حني  املر�س  يرتبط هذا  ال 
على التحرك وا�سرتجاع طاقته، نزيد و�سعه �سوءاً! �سيبقى 
املري�س على حاله لكنه �سي�سعر بذنب اإ�سايف الأنه ال ي�ستطيع 
تغيري و�سعه و�سي�سبح اأمله مزدوجاً. يف ذروة االكتئاب، يعجز 
ال�سخ�س عن القيام باأي اأمر. ال يعني ذلك اأنه ال يرغب يف 

ب�ساطة.  بكل  ذلببك  عن  يعجز  لكنه  التحرك،  اأو  النهو�س 
ي�ست�سلم  باأنه  املري�س  يقنع  اأن  يحاول  من  كل  يخطئ 
لو�سعه عمداً اأو يبالغ يف ت�سرفاته. يجب التعامل معه 
بحالته.  التحكم  ي�ستطيع  ال  الأنببه  اآخببر  مري�س  كبباأي 
ب�سرط  ب�سرعة  االكببتببئبباب  مري�س  يتعافى  اأن  ميكن 
اأقل  االمتناع عن فر�س �سغوط خارجية عليه وبذل 

اأال  يجب  باخت�سار،  مببعببه.  التعامل  عند  ممكنة  جببهببود 
يدعوه اأحد اإىل النهو�س من اكتئابه �سريعاً.

ي�سعر  ب��اك��ت��ئ��اب  امل�����س��اب   2
بال�سوء بال �سبب

ي�سيب  مبببببر�بببببس  االكببببببتببببببئبببببباب 
الببببكببببيببببمببببيبببباء البببببدمببببباغبببببيبببببة. 

ناقالت  يف  اخلببلببل  يرت�سخ 
اأو  كببالببدوبببامببني  ع�سبية 
ال�سريوتونني، ومعروف 
البببعبببنبببا�بببسبببر  هببببببببذه  اأن 
البببكبببيبببمببباويبببة تببببوؤثببببر يف 

الببطبباقببة واملببببزاج وحب 
احلببببببببببيبببببببببباة. يبببنبببجبببم 

تتاأثر  اإذ  نف�سي،  ا�سطراب  عن  غالباً  اجل�سدي  املر�س  هببذا 
بالناقالت  احلبببب  ومبب�ببسبباعببر  التفكري  وطببريببقببة  الببتبب�ببسببرفببات 
حتى  الع�سبية.  اخلبباليببا  عببمببل  يف  تبب�ببسببارك  الببتببي  الع�سبية 
الع�سبية  ناقالته  ببباأمٍل يف  ي�سعر  اإنببه  املري�س رمبا يقول  اأن 
اأّن  لببو  عببالجبباً حلببالببتببه.  ويطلب 
ي�سبب احلمى  املببر�ببس  هببذا 
اأو يببكببون مبب�ببسببوؤواًل عن 
ظببببهببببور احلبببببببببوب، 
كبببببببببان املببببريبببب�ببببس 
من  لبببيبببتبببمبببكبببن 
نف�سه  معاجلة 
 . عية �سو مبو
كببببببان  اإذا 

بيوم  ميببّر  اأنببه  يظن  قببد  مبر�سه،  يعرف  ال  باكتئاب  امل�ساب 
ع�سيب ويتجنب بذلك املعاناة. لكن يف حاالت اأخرى ين�سب 
اأو �سعوبة  الببنببوم  كببا�ببسببطببرابببات  االأعبببرا�بببس،  بع�س  املببريبب�ببس 
املهنية.  م�سريته  اأو  الزوجية  عالقته  تدهور  اإىل  التحرك، 
من ثم، ب�سبب غياب االأعرا�س اجل�سدية الوا�سحة، ي�سعب 
يحتاج  الببذي  االكتئاب  وبداية  العابر  االإحباط  بني  التمييز 

اإىل عالج حقيقي.

الأغنياء م�سكلة  الكتئاب   3
مكانته  عببن  الببنببظببر  بغ�س  لببالكببتببئبباب،  مببعببّر�ببس  �سخ�س  اأي 
باكتئاب  امل�ساب  نّتهم  اأن  ميكن  ال  املهنية.  اأو  االجتماعية 
التي �سهدت احلبببروب، يركز  البببببلببدان  ببباأنببه طفل مببدلببل. يف 
البب�ببسببكببان عببمببومبباً عببلببى البب�ببسببمببود والبببببقبباء عببلببى قببيببد احلياة، 
فين�سطون اإىل حد االإرهاق. لكن بعد انتهاء احلرب وتال�سي 
اأنهم  حتى  باكتئاب.  وي�سابون  اأع�سابهم  �ستنهار  املببخبباوف، 
رمبا يحتاجون اإىل بذل جهود �ساقة كي يعي�سوا حياتهم 
اليومية الب�سيطة. قد يواجه امل�ساب باكتئاب بع�س 
ثببم يفهم  يببببدرك حببالببتببه  اأن  االأعبببرا�بببس مببن دون 

مر�سه يف مرحلة متاأخرة.

حلول  عن  يبحث  ل  باكتئاب  امل�ساب   4
مل�ساكله

يواجه جميع النا�س امل�ساكل. تفرت�س هذه الفكرة 
لكّن  م�ساكله  حبببّل  يببحبباول  ال  ببباكببتببئبباب  املبب�ببسبباب  اأن 
و�سع  عببن  االأخبببري  يعجز  رمبببا  معاك�سة.  احلقيقة 
ب�سبب  امل�سكلة  مببن  لببلببخببروج  فبباعببلببة  ا�ببسببرتاتببيببجببيببة 

والدين  اإىل  بالن�سبة  مثاًل  ابببتببكبباره  ميكن  حببل  اأي  مر�سه. 
الأن  االكتئاب  مببدة  تطول  مماثلة،  حالة  يف  ابنهما؟  خ�سرا 
الدماغ يحتاج اإىل الوقت كي يعمل جمدداً بطريقة �سليمة، 
لذا �سيمتّد العالج فرتة طويلة اأي�ساً. يت�ساءل امل�ساب باكتئاب 
عن احلل الذي ي�سمح له بتجاوز و�سعه ال�سعب الأنه يعاين 
�سوداوية  بببحببوادث  مماثلة  ظبببروف  يف  النا�س  يفكر  كببثببرياً. 
الو�سع  هببذا  تخّطي  يف  حتمية  �سعوبة  �سيجدون  وهو�سية. 
الأن الكيمياء الدماغية لديهم ال تعمل بطريقة �سليمة، ما 
مينعهم من الت�سرف ب�سكل طبيعي. يف هذه احلالة، يق�سي 
االأدوية  بني  منا�سب يجمع  بتلقي عالج طبي  الفعلي  احلل 
والعالج النف�سي والتنومي املغناطي�سي واال�سرتخاء والتاأمل 

والراحة... ف�ساًل عن فهم البيئة املحيطة باملري�س!

حتمية �سدمات  نتاج  الكتئاب   5
عببا�ببسببوا �سدمات  الببذيببن  ببباالأ�ببسببخببا�ببس  االكببتببئبباب  ينح�سر  ال 
ينجم  بل  ليرتاجع حينها،  احلبباالت  عدد  كان  واإال  وا�سحة، 
عن عوامل متعددة، من بينها امل�ساكل النف�سية امل�سوؤولة عن 

اال�سطرابات اجل�سدية.
اأو  حبببوادث  اأو  ماأ�ساوية  مببواقببف  مببن  اأي�ساً  االكتئاب  ي�ستق   
اأحياناً  يرتبط  اأنببه  الطفولة، حتى  اأيببام  مببوؤثببرة من  جتببارب 
بقلة الثقة يف النف�س اأو ب�سعف وراثي. يف ما يخ�س املو�سمي 
منه مثاًل، يوؤدي تراجع �ساعات النهار اإىل ا�سطراب كيمياء 
الدماغ. يف حاالت اأخرى ال يتعلق االكتئاب مب�ساكل نف�سية، 
بل ينجم عن اأمرا�س مثل الت�سلب املتعدد اأو بع�س العالجات 

الهرمونية.

ي�سيب الكتئاب ماليني النا�ض حول العامل، لكنه مر�ض غري منظور. لذا تكرث الأحكام امل�سابقة ب�ساأنه. ما هي اأبرز احلقائق يف هذا املجال؟

ابرز احلقائق عن ال�سخ�ض امل�ساب بالكتئاب

للتحكم  املببالكببمببة  اإىل  اأخببببببرياً  كبببثبببريون  يببلببجبباأ 
ماأ�ساوية  حببببوادث  بببعببد  تن�ساأ  الببتببي  بعدائيتهم 
مببريببحبباً كي  اأو �ببسببادمببة، ويببجببدون فيها مببببالذاً 
النف�سي  وال�سغط  القلق  م�ساعر  مع  يتعاملوا 
حني جتتاح هذه العواطف حياتهم ب�سكل مبالغ 
فيه. يف حاالت مماثلة، ال يتعلق الهدف االأ�سا�سي 

بببببباإحبببببداث تببغببيببري جببببببذري يف 
الببب�بببسبببكبببل اخلبببببارجبببببي، بل 

بزيادة القوة الداخلية 
بتح�ّسن  والبب�ببسببعببور 

ملمو�س.
معظم  يببب�بببسبببتبببنبببد 
االأدلة التي ت�سيد 
املالكمة  مبببنببافببع 
عببببلببببى املببب�بببسبببتبببوى 
اإىل  الببببعبببباطببببفببببي 

جتببببببببببببارب 

ة  املخت�سّ اجلببهببات  بع�س  يببنببوي  لببكببن  �سخ�سية 
حل�س�س  والنف�سية  ال�سحية  املنافع  يحلل  اأن 
الفنون القتالية، ال �سيما املالكمة. يف ا�ستطالع 
جرى يف عام 2015، تبنّي اأن 50% من النا�س 
ي�ساركون يف ح�س�س ريا�سية جماعية ال�سرتجاع 
ال�سغط  اأعببببببباء  مبببن  والببتببخببلبب�ببس  اال�بببسبببرتخببباء 
متارين  اأن  اأيبب�ببسبباً  لوحظ  حياتهم.  يف  النف�سي 
الأنها  اأ�سا�سياً  ن�ساطاً  ت�سّكل  حتببديببداً  املالكمة 
الر�ساقة،  ومتارين  املالكمة  حركات  بني  جتمع 
ما ي�سمح للم�ساركني بتفريغ عواطفهم ال�سلبية 

�سمن بيئة اآمنة وممتعة واجتماعية.
لي�ست ح�س�س املالكمة وحدها كفيلة مبحاربة 
اأية  اأو  البببذات  تقدير  وتببراجببع  واالكببتببئبباب  القلق 
اأي�ساً  االتكال  ميكن  بل  اأخببرى،  �سحية  م�ساكل 
من  ببببدءاً  القتالية،  الببفببنببون  مببن  �سكل  اأي  على 
التمارين  اإىل  و�بببسبببواًل  االحبببرتافبببيبببة  املببالكببمببة 
مع  امل�ستهدفة  التمارين  اأو  املنزلية  اجل�سدية 

مدّرب �سخ�سي.
يببعببرتف اخلببببرباء بببباأن الببتببحببدي الذي 
على  النا�س  ي�ساعد  املالكمة  تطرحه 
و�سرعان  نببفبب�ببسببهببم  يف  ثببقببتببهببم  بببنبباء 
مبببا يببتببمببكببنببون مبببن البب�ببسببيببطببرة على 
يف  وال�سلبية  اجلاحمة  عواطفهم 
املببواقببف املببحببفببوفببة ببباملببخبباطببر. ال 
ال�سيطرة  اأحببد  يفقد  اأن  ميكن 
ح�س�س  خببالل  نف�سه  على 
ال�سخ�س  الأن  املببالكببمببة 
بالغ  اإىل و�سع  �سي�سل 
غ�سب  اإذا  اخلبببطبببورة 
الريا�سة.  هذه  خالل 
يتجنب  ال�سبب  لببهببذا 
املببببببالكببببببمببببببون نبببببوببببببات 
على  ويبببركبببزون  الغ�سب 
تقوية عزميتهم. ُيعترب هذا 
وتوؤدي  ومببوؤثببراً،  قوياً  الن�ساط 
الببهببرمببونببات الببتببي حتببركببه )مثل 
ال�سريوتونني واالأندورفني( اإىل اإنتاج 

م�ساعر الراحة وال�سعادة.
املالكمة  مبببنبببافبببع  تبببكبببر  بببباخبببتببب�بببسبببار، 
وترتاوح بني حرق ال�سعرات احلرارية 
الو�سع  وحتبب�ببسببني  الببعبب�ببسببالت  وببببنببباء 
الببعببقببلببي والببنببفبب�ببسببي وتببقببويببة اجل�سم 

بدواء  اأ�سبه  املالكمة  اعتبار  ميكن  لذا  عموماً. 
التي  الدماغية  املنافع  اأببببرز  يلي  فيما  للعقل. 

ميكنك اأن حت�سدها بف�سل هذه الريا�سة...

فّرغ اأفكارك امل�سيئة
اأن ي�سعر النا�س باالإحباط واخليبة  من ال�سائع 
)منظمة  بببيببانببات  تبببذكبببر  اآخببببببر.  اإىل  وقببببت  مبببن 
يف  �سخ�س  مليون   350 اأن  الببعبباملببيببة(  ال�سحة 
اإىل  و�سعهم  ي�سري  االكببتببئبباب.  يببعببانببون  الببعببامل 
اأن  اأو ميكن  وعابر  موؤّقت  ب�سكل  تعكر مزاجهم 
يكونوا م�سابني مبر�س اأكر خطورة كاالكتئاب 
العيادي. نعرف طبعاً اأن الريا�سة عموماً تخفف 
حدة االكتئاب من خالل زيادة اإنتاج )هرمونات 
تعطي  لكن  ال�سريوتونني،  �سيما  ال  ال�سعادة(، 
حماربة  م�ستوى  على  اإ�سافية  دفببعببة  املببالكببمببة 

االإحباط.
املببالكببمببة ومفعولها  اإيببجببابببيببات  يببوؤكببد اخلببببرباء 
الوا�سح يف عالجات االكتئاب. كي يتجاوز النا�س 
يتعلق  ال�سلبية،  وعببواطببفببهببم  ال�سيئ  مببزاجببهببم 
ت�سمنه  الببذي  االجتماعي  بالدعم  عامل  اأببببرز 
يقّدم  اأن  املببالكببمببة  مببببدّرب  ي�ستطيع  املببالكببمببة. 
درجة من الرعاية حني يوّجه النا�س وي�سّجعهم 

على املتابعة وعدم اال�ست�سالم.
الدعم  ال�سكل من  اأن هذا  اإ�سافية  تثبت بحوث 
االجتماعي ي�ساهم يف تخفيف م�ساعر االكتئاب 
والقلق. وال نن�سى املنافع اجل�سدية البارزة التي 
والراحة  بالتح�سن  �ست�سعر  املالكمة.  تقدمها 
الثقيل. لكن  حني تقف وت�سرب كي�س املالكمة 
بال�سكل  وتطّبقها  التقنية  على  ترّكز  اأن  يجب 
املنا�سب كي ت�سمح لك باالنف�سال عن همومك 

اليومية.

ا�سرتِخ اإىل اأق�سى حد
بالذهاب  تفكر  رمبببا  اال�ببسببرتخبباء،  يخ�س  فيما 
لكن  املببالكببمببة،  حلبة  ببببدل  �سحي  منتجع  اإىل 
م�ستويات  لتخفيف  ممتازة  القتالية  الريا�سات 
ال�سغط النف�سي. يعترب بع�س امل�ساهري املالكمة 
اإحدى اأبرز الو�سائل املمتعة لتقلي�س ال�سغوط 
الن�ساط  البب�ببسببلبببببيببة وجتبببديبببد  املبب�ببسبباعببر  وتببفببريببغ 
واال�سرتخاء، فهي ت�سمح باإلهاء الدماغ واإبعاده 
عن اأية عوامل �سلبية لكنها تتطلب درجة عالية 

من الرتكيز.

اجلهد  بببقببدر  املببنببافببع  �ستح�سد 
م�ستوى  وبح�سب  تبببببذلببه  البببذي 
ر�ببسبباقببتببك وا�ببسببتببعببدادك الإحببببراز 
التقدم. على �سعيد اآخر، �سيكون 
تعبرياً  املبببالكبببمبببة  كببيبب�ببس  �بببسبببرب 
رمبببزيببباً عبببن الببغبب�ببسببب، مبببا ي�سمح 
الهموم.  وتفريغ  التوتر  بتخفيف 
ُتعّلم املالكمة النا�س اأن ي�سيطروا 
�سعور  الغ�سب  عدائيتهم.  على 
املالكمون  يتعلم  لببكببن  طبيعي 
يفّرغوه  اأن  الببوقببت  مبببرور  مببع 
ُتعّلمهم  وداعمة  اآمنة  بيئة  يف 
اأهمية �سبط النف�س والنظام.

زد ثقتك بنف�سك
املحرتفون  املببالكببمببون  يبببببدو 
الثقة  مببن  عالية  درجبببة  على 
عجب  ال  دومببببببباً.  الببنببفبب�ببس  يف 
الببببريببببا�ببببسببببات  الأن  ذلبببببببك  يف 
يف  عببمببومبباً  ت�ساهم  القتالية 
تبببقبببويبببة تبببقبببديبببر البببببببذات من 

البب�ببسببعببور بالقوة  تببعببزيببز  خبببالل 
خالل  املبذولة  باجلهود  واالفتخار 

ح�س�س املالكمة.
واعرتف  مكثفة  جببهببوداً  تبببببذل  كنت  اإذا 

اأحد  اأو  املببببّدرب  مثل  اآخبببر  �سخ�س  لببك 
االأ�ببببسببببدقبببباء بببقببيببمببة تبببلبببك اجلبببهبببود، 
مهماً.  اإجنبببازاً  حققت  ببباأنببك  �ست�سعر 
ي�سكل الوقت بدوره عاماًل اأ�سا�سياً يف 

ح�س�س املالكمة اأي�ساً، 
الذين  االأ�بببسبببخبببا�بببس  يبب�ببسببطببر  لبببببذا 
بذل  اإىل  الريا�سة  هببذه  ميببار�ببسببون 
خط  يبلغوا  كببي  لديهم  مببا  اأفبب�ببسببل 
باالنت�سار.  ويبب�ببسببعببروا  الببنببهببايببة 
اإيجابية  اآثبببببباراً  املببالكببمببة  تببعببطببي 

هبببائبببلبببة يف مببب�بببسبببتبببوى البببثبببقبببة يف 
لدرجة  الببذات  وتقدير  النف�س 

اأن يعترب املدربون هذا ال�سبب 
هذه  مبنافع  لالإ�سادة  كافياً 
الريا�سة. يف معظم االأوقات، 
االأ�سخا�س  اأكببببر  يببحبب�ببسببد 

�سعفاً اأكرب املنافع!

حتكم بعدائيتك وقلقك 

املالكمة .. ريا�سة انقذت 
البع�ض من النهيار النف�سي
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العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 897
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مها عبا�س حيدر - اإماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ ريجا فاناتى بارامباث كري�سنان - هندي 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الب�ستان(  حديقة  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 
 : اخرى  تعديالت  بال�سارقة.   االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )718475(  رخ�سة 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 896
اجلن�سية  هندي   - البريت  البريت  جوي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرولة  )ميدان  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)616695( اىل ال�سيد/ مان�سينغا فران�سي�س بن فران�سي�س - هندي اجلن�سية 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 894
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نيالو بروين�ساء فيا�س الدين �ساجهان - هندية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها  البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد : جمال �سالح حممد احمد الزرعوين - اإماراتي 
اجلن�سية يف )مركز دار الزمرد للتجميل( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741789(  تغريات 
اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�س�سة فردية  تغيري اال�سم التجاري 
حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق )مركز دار الزمرد للتجميل( ا�سبح اال�سم التجاري اجلديد )نور ال�سهباء 
للخياطة والتطريز( تغيري الن�ساط حيث كان الن�ساط ال�سابق )مركز جتميل وعناية �سخ�سية للن�ساء ، نق�س 
احلناء ، بيع م�ستح�سرات التجميل - بالتجزئة ، بيع احللي واالك�س�سوارات الغري الثمينة - بالتجزئة( ا�سبح 
الن�ساط اجلديد )تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية ، تطريز املالب�س اجلاهزة( - وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 895

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيخه امنه ال�سيخ حممد عمر - اإماراتية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل احل�س�س البالغة 100%  يف الطريق لتجارة االدوات الكهربائية 
هندي   ، احمد  و�سيم  �سيد  ال�سيد/  اىل  وذلك   )500324( رقم  رخ�سة  مبوجب   ، وال�سحية 
اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات دخول وكيل خدمات ، تنازل 

مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

  اال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة / فاطمة ح�سن 
�سعيد الدحي اخلنبويل ، تقدمت بطلب تعديل م�سمى القبيلة 
من )اخلنبويل( اىل )ال�سميلي( ، ليكون ا�سمها بعد التعديل / 

فاطمة ح�سن �سعيد الدحي ال�سميلي 
يتقدم خببالل خم�سة  ان  االعببرتا�ببس  لببه م�سلحة يف  مببن  وان 
ع�سر يوما من تاريخ االعالن اأمام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
د. ماهر نعيم ح�شن �شرور 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3687   

املنذر : �سعيد مطر �سعيد بن بليله 
املنذر اليه : جي دبليو تي برودك�سانز - �س ذ م م 

املو�سوع / انذار قانوين باإخطار املنذر اليه ب�سرعة �سداد القيمة االيجارية املرت�سدة يف 
الرابعة بتاريخ 2018/3/22 حتى االن باجمايل مبلغ  ا�ستحقاق الدفعة  ذمته من تاريخ 

)35.000( درهم وما ي�ستجد حتى متام ال�سداد 
لذا  ينبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد االيجار املتاأخر بواقع مبلغ )35.000 درهم( 
بتاريخ  الببرابببعببة  الدفعة  ا�ستحقاق  تبباريببخ  الببفببرتة مببن  الببف درهبببم عببن  خم�سة وثببالثببون 
2018/3/22 وحتى االلن وما ي�ستجد حتى متام ال�سداد. وذلك خالل )30( يوم من تاريخ 

االنذار واال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ االجراءات القانونية �سدكم. 
  الكاتب العدل

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  الهيان لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 107 ملك انيل �سنديراين جوبيندرام �سانديراين - بردبي - بزن�س 
القيد  الرخ�سة: 770889  رقم  : ذات م�سوؤولية حمببدودة. رقم  القانوين  ال�سكل   - باي 
بال�سجل التجاري : 1257675 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/1/27 بتاريخ   دبي  قببرار حماكم 
2018/1/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني من�سور 
- ملك حممد �سعيد حارب   m مال ملراجعة احل�سابات  العنوان :  مكتب رقم 07-1 
- اخلليج التجاري  - هاتف  2838562-04 ، فاك�س: 3617679-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/من�سور مال ملراجعة احل�سابات  
التجاري  اخلببلببيببج   - حبببارب  �سعيد  مببلببك حمببمببد   -  m  07-1 رقبببم  مكتب   : الببعببنببوان 
-  هاتف  2838562-04 ، فاك�س: 3617679-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  الهيان 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
2018/1/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم 2017/3267 - جتاري )كلي( 
بوا�شطة الن�شر "اعالن باالحالة وبالتجديد من ال�شطب"

بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / ريا�س احمد حممد احمد 

اقام املدعي / �سركة �سيام التجارية - �س ذ م م - عنوانه /  اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة 
برج �سيتاديل مكتب رقم 1203 ، هاتف رقم 050/2419811 

الدعوى برقم / 2017/3267 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�سوعها : املطالبة مببلغ وقدره 559039.56 درهم )فقط خم�سمائة وت�سعة وخم�سون الف وت�سعة 
وثالثون درهم( - فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة 

وكيل معتمد يف ال�ساعة 11.00 من يوم 10 �سهر : يونيو ل�سنة 2018 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 

حمرر االإعالن : فاروق جمعه 
حرر بتاريخ 2018/5/30 

مكتب اإدارة الدعوى 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3711
املنذرة / �سركة باحل�سا الدولية ذ م م - وميثلها ال�سيد / احمد ابراهيم حممد مبوجب 
وكالة خا�سة رقم 2017/1/17276 �سادرة بتاريخ 2017/1/23 ومقرها بناية باحل�سا - 

اأبوهيل - هور العنز - �سرق - دبي - هاتف رقم : 0508499524 - �س ب : 1286 دبي
�سد املنذر اليه / ال�سيد/ حيدر عبا�س مو�سى - وعنوانه مكتب رقم 205 - بناية باحل�سا 

3 - هور العنز �سرق - دبي - هاتف رقم : 0507686505 
املذكورة  املوؤجرة  العني  عن  امل�ستحقة  االيجار  بببدالت  �سداد  ب�سرورة  املنذرة  تخطركم 
اعاله وجتديد العقد املنتهي مدته ، وذلك خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر واال �ست�سطر 
ال�سركة املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة حيالكم للمطالبة باالخالء 
وا�سرتداد حقوقها املالية ، ف�سال عن حتميل ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة االخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/740
املنذرة : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر(

�سد املنذر اليها : �سافرون ميديا ورك�س منطقة حرة - ذ م م - )امل�ستاأجر(
 )306( رقم  الوحدة  على  بذمته  املرت�سد  االيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة   تخطر 
الثانية  ال�سفوح  املبنى رقم )DMC-bldg-10( قطعة االر�س رقم )101( منطقة  بالطابق )3( 
املببوؤرخ يف 2016/9/5   )AG-114312( رقم االيجار  وذلببك مبوجب عقد   ، دبي لالعالم  - مدينة 
ن�سر  تاريخ  تاريخ 2016/5/25 وتنتهي يف 2017/5/24 يف غ�سون ثالثني يوما من  تبداأ من  �سنة  ملدة 
املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واإال  االعببالن  هببذا 
وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من 
اال�سخا�س  للمنذرة خالية من  العني ومفاتيحها  وت�سليم  والكهرباء واالت�ساالت  املاء  ا�ستهالك  ر�سوم 
وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ 

الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3220
املنذرة : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر(

�سد املنذر اليها : �سجنيج اند اإكزب�سن وورلد - منطقة حرة - ذ م م )امل�ستاأجر(
 )E  تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات االيجار املرت�سد بذمته على امل�ستودع رقم ) 84 
رقببم )1388(  االر�ببس  االوىل قطعة  رقببم )DPC-PBU Block E( منطقة معي�سم  بالعقار 
تاريخ 2015/3/1 وحتى  تبداأ من  �سنة  ملببدة  ، وذلببك  دبببي  اإمببارة   ، االإعببالمببي  العاملية لالنتاج  املنطقة 
املنذرة اىل اللجوء  2016/2/28 يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االعببالن واإال �ست�سطر 
لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها 
واالت�ساالت  والكهرباء  املبباء  ا�ستهالك  ر�سوم  املببوؤجببرة من  العني  ذمببة  وبببراءة  املببوؤجببرة  العني  باخالء 
وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة التي كانت عليها عند 
التعاقد و�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3624

املنذرة : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر(
�سد املنذر اليها : جلوب منطقة حرة - ذ م م - )امل�ستاأجر(

 )112( رقببم  مكتب  على  بذمته  املرت�سد  االيببجببار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املببنببذرة   تخطر 
الطابق )1( املبنى )BLDG07( قطعة االر�س رقم )98( مدينة دبي لالعالم منطقة ال�سفوح الثانية 
- اإمارة دبي ، وذلك مبوجب عقد االيجار رقم )AG-122598( املوؤرخ يف 2017/5/31 ملدة �سنة تبداأ 
من تاريخ 2016/9/1 وتنتهي يف 2017/8/31  يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�سائية اخلا�سة  لللجنة  اللجوء  املنذرة اىل  �ست�سطر 
دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء 
وباحلالة  وال�سواغل  اال�سخا�س  للمنذرة خالية من  ومفاتيحها  العني  وت�سليم  واالت�ساالت  والكهرباء 
التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الفعلي مع الزامها 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/178   امر اداء    
اىل املدعى عليه  1- جورج ادوارد جمال  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �سركة بو�ست لال�ستثمارات - �س ذ م م وميثله /

من�سور حممد مراد حممد املازمي - طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2018/8/4  الزام املدعى عليه 
ب�سداد مبلغ 1400000 درهم للمدعي والر�سوم وامل�ساريف.  ولكم 
لن�سر  التايل  اليوم  االمببر خالل 15 يوم من  التظلم من  احلق يف 

هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/369  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كلت�سرز - فرع من جاكبرييز - �س ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /اك�سا للتاأمني اخلليج - �س م ب - م -  فرع 
دبي - وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل املال - قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/3073 مدين جزئي بتاريخ 2018/3/23  
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2018/7/11  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2379  جتاري كلي               

وميثلها  م(  م  )ذ  البحرية  للخدمات  الببريببا  �سركة   -1  / عليه  املببدعببي  اىل 
حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي ، 2-فاطمة عبداهلل احمد 3-حممد عبداهلل 
املببدعببي/ حممد  بببهببزاد الب�ستكي - جمببهببويل حمببل االقببامببة مبببا ان  حمببمببد 
حمدان عبداهلل ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل 
وت�سفية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املببوافببق  2018/6/27   االربببعبباء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
 اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 1002 ل�شنة 2017 مدين جزئي ا�شتئناف - عجمان
لدى حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية - الدائرة اال�شتئنافية اوىل

امل�ستاأنف : �سركة دار التكافل للتاأمني 
امل�ستاأنف �سده االأول : نبيل عمر ح�سن ابو �سحادة 
امل�ستاأنف �سدها الثانية : روال ا�سعد حممود ديبة 

او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوه  �سحادة  ابو  ا�سعد  روال   / الثانية  �سدها  امل�ستاأنف 
التا�سعة  ال�ساعة  عقده  املقرر  الهند�سية  معتمد الجتماع اخلربة  وكيل  بوا�سطة 
االحتادية  عجمان  حمكمة  مبقر  وذلك   2018/6/10 املوافق  االحد  يوم  �سباحا 
االبتدائية - عجمان - الطابق االأول - غرفة - املحامني م�سطحبني معكم كافة 

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري / حممد �شعيد  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1816   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- مليحة انور بيكاين 2-�سركة البيكاين التجارية 
- �ببس ذ م م - جمببهببويل حمببل االقببامببة مبببا ان طببالببب التنفيذ/بنك 
�سادرات ايران "الفرع الرئي�سي" - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وقببدره )445416.13(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�سامن  درهببم  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية  

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2016/3605  ت ك

املرفوعة من املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع 
كوتاري  مال  ا�سوك  كوتاري  اكا�س   - ح  م  �س   - لالعمال  هاو�س  جلوبال   / عليه  املدعي  اىل 
كانتي الل جامنادا�س فادهايا  ،  املحكمة - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :  اأوال : بالزام 
مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدوا  باأن  بينهما  فيما  والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم   )12.019.590.04(
امر على  رقم 2016/3184  باالمر على عري�سة  التحفظي  وتثبيت احلجز  ب�سحة   : ثانيا   -
والت�سامم  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام   : ثالثا   - ال�سارقة  م�ستعجل  عري�سة 
بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه 

و�ستتخذ بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوى/ موزة حممد احمد، 
ال�سهرة  الرابع )حممد( وم�سمى  اإ�سافة املقطع  تقدمت بطلب 
)حمدون( وم�سمى القبيلة )ال�سحي( ال�سمها ، ليكون ا�سمها بعد 

االإ�سافة /موزة حممد احمد حممد حمدون ال�سحي 
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�س  اأمببام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ االعببالن 

اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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الدعوى 2018/734 جتاري جزئي

املدعي عليها / نوال عي�سى يو�سف مراد
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م 
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى مبوجب  ب )م( - االإمارات - 
يوم  االأول وذلك  اجتماع اخلربة  فاإننا ندعوكم حل�سور  اأعاله  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
انرتا  مكتبنا  مبقر   ، ظهرا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف    2018/6/10 املوافق  االحد  
بناية  �سارع بريوت -  التايل : دبي - حمي�سنة 4 -  بالعنوان  املالية  وذلك  لال�ست�سارات 
ال�سيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز  مقابل    ،،،  303 مكتب   - الثالث  الطابق   - امليزان 
فاك�س   ،  04-2206244  ،  04  2206899  : هاتف  التجاري   دبي  بنك  يوجد  البناية  وبذات 
اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على  : 042206877 - يرجى االطالع و 

احل�سور  يف املوعد املحدد  اق�ساه.
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعالن بالن�شر
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم  2017/7827 دائرة املدنية اجلزئية الرابعة  -  ال�شارقة
اىل املدعى عليه/ رفعت احمد حممود 

حيث ان املدعي / ا�سماعيل عبدالواحد �سعيدي - قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها 
اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالبك فيها باأداء مبلغ وقدره )21.376 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 13% ، باال�سافة اللزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )دائرة املدنية اجلزئية الرابعة( قاعة رقم 
140 يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2018/6/7م وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/270 عمايل كلي 
اىل املحكوم عليه/1- م�سنع فري�سني فروزن فودز - �س ذ م م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فريدي 
ليدزما اباد بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ )139873( درهما )مائة ت�سعة وثالثيون 
الفا وثمامنائة ثالثة و�سبعون درهما( وبتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابل - وقت تنفيذ احلكم 
- نقدا ما مل يكون قد التحق بالعمل لدى رب عمل اآخر ، وبت�سليمه �سهادة نهاية خدمة مبني 
فيها تاريخ دخوله اخلدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته االجمالية ونوع العمل الذي كان 
يوؤديه واآخر اجر كان يتقا�ساه وملحقاته، والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الفي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما دون ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3681

املنذر : عبداهلل علي را�سد ال�سوالح ال�سحي - العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �سارع 
خالد بن الوليد - مركز برجمان لالعمال ، الطابق 24 ، هاتف : 043542000 

املنذر اليها : طريان االإمارات - العنوان )جمهول حمل االقامة(
و�سداد  االنببذار  للعمل  مبا جاء مب�سمون هذا  اليها  املنذر  ال�سركة  املنذر  ينذر 
التعوي�س املطالب به وقدره 500 الف درهم عن كافة اال�سرار والتي حلقت به 
وباأبنائه املادية واالدبية واإال فانه �سوف ي�سطر  ا�سفا اىل اتخاذ كافة االجراءات 
االخرى  حقوق  كافة  حفظ  مع  ال�سدد  هذا  يف  القانون  ينظمها  ايل  القانونية 

ب�سائر انواعها.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

الثالثاء  5   يونيو    2018  م   -   العـدد  12344  
Tuesday   5   June   2018  -  Issue No   12344



الثالثاء  5   يونيو    2018  م   -   العـدد  12344  
Tuesday   5   June   2018  -  Issue No   12344 25

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3242  عمايل جزئي
املدعي  ان  االقببامببة مبا  لعوي�سى جمهول حمل  / 1-كببمببال  عليه  املدعي  اىل 
/ �ببسببالببون كبببود لببلببرجببال قبببد اأقبببببام عببلببيببك البببدعبببوى ومببو�ببسببوعببهببا املطالبة 
رقم  واملبب�ببسبباريببف  والببر�ببسببوم  درهبببم   )19500( وقببدرهببا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:mb180504816ae.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  فبباأنببت  لببذا    ch1.A.4:بالقاعة �ببس   10.30 ال�ساعة   2018/6/12
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. )علما بان الدعوى 

جددت من ال�سطب( 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1211 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- باب اجلزيرة لتجارة االطارات ذ.م.م 2- مرمي دروي�س 
احمد عيد مالين 3- نوال نارد غلوم عبا�س لنجاوي 4- فوؤاد طيب قا�سمي 
�س.م.ع  التجاري  دبببي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
الدعوى  عليك  اأقبببام  قببد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احببمببد  وميثله:منى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )550880.08( 
درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/285 تنفيذ جتاري
العامة مالكها/خالد حمزة  اند لو�س�س للتجارة  املنفذ �سده/1- جني  اىل 
عبا�س غلوم جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري 
عليك  اأقبببام  قببد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احببمببد  وميثله:منى  �ببببس.م.ع 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعبباله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهببم   )1270277.53(
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1214 تنفيذ جتاري
مالكها/ح�سني  االعببمببال  رجببال  خلببدمببات  وي  بي�ست  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  اهلي  حممد  حممود  علي 

بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )636598( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1354 تنفيذ جتاري
�بببببس.ذ.م.م جمببهببول حمل  لببلببمببقبباوالت  �ببسببده/1- �سركة رو�ببسببن  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع وميثله:منى 
احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  درهبببم   )655701.22( وقبببدره  بببه  املنفذ  املبلغ  بببدفببع  والببزامببك  اعببباله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/240  ا�شتئناف جتاري    
جمهول  ذ.م.م  الببعببامببة  للتجارة  مبينا  �سركه   -1 �ببسببده/  امل�ستاأنف  اىل 
ايببران )الفرع الرئي�سي(  امل�ستاأنف / بنك �سادرات  حمل االقامة مبا ان 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  الزعابي  �سالح  مفتاح  علي  وميثله:احمد 

بالدعوى رقم 2017/1642 جتاري كلي 
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2018/7/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/240  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ر�سا �سم�س اله ايزدبني/عن نف�سه وب�سفته 
مديرا ل�سركة مبينا للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:احمد علي مفتاح 
 2017/1642 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  الزعابي  �سالح 
جتاري كلي  - وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2018/7/2 ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
                     يف  الدعوى 2017/906  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سلطانة عبد اهلل �سيد عبداهلل �ساه جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سيد عبد اهلل �ساه �سيد عمر وميثله:رمي �سالح 
مهدي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 308/2017 احوال 
 2018/6/11 املببوافببق  االثنني  يببوم  جل�سه  لها  وحببددت   - م�سلمني   نف�س 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم:)14( يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف 
منطقة القرهود وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1557  ا�شتئناف جتاري    
ناجي حممود   -2 الدين  �سهاب  فببادي حممود   -1 املببدخببل/  اىل اخل�سم 
�سهاب الدين جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / را�سد عبد العزيز 
 2017/828 رقببم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الببقببرار/  ا�ستاأنف  قد  املخاوي 

جتاري كلي بتاريخ:2017/4/12 
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2018/6/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2312  ا�شتئناف جتاري    

فرديه  موؤ�س�سة   - العامه  للتجارة  ال�سهاب  نور   -1 املدخل/  اخل�سم  اىل 
- لبب�ببسبباحبببببهببا/حمببمببد عبببببببداهلل �بببسبببامل احبببمبببد الببكببثببريي جمبببهبببول حمل 
اليا�سري وميثله:احمد  امل�ستاأنف / �سالح مهدي �سالح  االقامة مبا ان 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم  قد  اأنوهي  عبداهلل حممد ملك 

2017/1380 جتاري كلي 
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2018/7/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2143  تنفيذ عمايل 
�ببببس.ذ.م.م جمببهببول حمل  البناء  ملببقبباوالت  بالنكو  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  غريب  ال�سيد  م�سباح  التنفيذ/جميل  طالب  ان  مبا  االقببامببة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )85206( درهم اىل طالب 
املحكمة  فببان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ببسببوم  درهببم   )6165( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلببتببزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجببببراءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1399  تنفيذ عمايل 
االقامة  حمل  جمهول  دام�سكينو  ومقهى  مطعم  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ه�سام ابراهيم حممود ال�سرك�سي قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ببباال�ببسببافببة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طببالببب  اىل  درهبببم   )3294(
مبلغ )565( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1753  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- فيجني تامي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عبدالقادر  وميثله:احمد  �ساريجيلدييفا  التنفيذ/جوهر  طالب  ان  مبببا 
احمد الهاجري قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وقببدره )52626( درهببم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )3910( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجببراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/9  ا�شتئناف تظلم عقاري    
فرع    - ات�س  بي  ام  انف�ست جي  كابيتال  الرتناتيف   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي االول �س.م.ع )حاليا( 
)�سابقا( وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى  دبي  فرع   - االول  اخلليج  بنك 
عقاري  تظلم   2017/62 رقببم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  اهلي  
بببتبباريببخ:2018/3/7 وحبببددت لها جل�سه يببوم االربببعبباء  املببوافببق 2018/6/27 
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2016/1239  ا�شتئناف مدين 

اىل امل�ستاأنف �سده/1- جمتبى مهدي قلي ازاد جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستانف/الهام م�سعود ح�سني وثوقيان قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع باحاله الدعوى 
للتحقيق لتثبيت امل�ستاأنفه بكافه طرق االثبات مبا يف ذلك البينه وقرائن 
االحوال انها اقر�ست امل�ستاأنف �سده مبلغ املطالبة الذي حولته له مبوجب 
احلواالت �سند الدعوى وانه مل ي�سدده لها و�سرحت للم�ستاأنف �سده النفي 
بذات الطرق ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق:2018/6/11 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/614  تنفيذ عقاري   
جمهول  ليمتد  هولدينك  انرتنا�سيونال  فينو�س  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 

حمل االقامة مبا اأن طالب التنفيذ/حامد عبا�س زادة توا�سويل
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدات عقارية 
ليك  املبنى:جلوبال  ا�ببسببم  االر�بببببس:954-  رقببم   - اخلام�سة  املنطقة:الثنية   -
فيو - ارقام الببوحببدات:)3106/1101/3108(  ، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)874421( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2018/6/3.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
من مكتب اخلبري واملحكم الهند�سي حممد جمال �سيخوين 

واملعني وفق املهمة 410 - 2017 نزاع تعيني خربة جتاري امام حماكم دبي االبتدائية 
اىل املتنازع �سده االأول / ا�سا�س انف�ستمنت�س ليمتد 

نعلمكم بان / بي اآند تي اركيتكت�س اآند اإجنينريز ليمتد 
قد مت منازعتكم وفق الق�سية اعاله 

ولقد متت دعوتكم بالن�سر لتقدمي ما لديكم من دفاع ودفوع من تاريخ االإعالن بالن�سر 
)مبنى الور�سان - تيكوم - �سارع ح�سة - مكتب 503( 

لتقدمي دفوعاتكم يف خالل مدة اق�ساها  7 ايام من تاريخ االعالن ، المتام االجراءات 
ا�سوال وحتقيقا للعدالة على العنوان املبني ادناه اي�سا

 courtexpert66@gmai.com
ويف حال عدم التوا�سل �سيتم اجناز تقرير اخلبري وفقا للم�ستندات املقدمة من املتنازعة 

واملتنازع �سدها الثانية.

طلب االعالن بالن�شر 

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
 يف الدعوى رقم 2018/696 جتاري جزئي 

املدعى عليها : عائ�سة ح�سني عبداهلل يحيى زكري
)العنوان : اإمارة دبي - �سارع الورقاء 4 - منطقة 3 - فيال رقم 10 - بالقرب من مردف 
�سيتي - هاتف متحرك رقم 6074477-050 ، رقم مكاين 3942789545 - �س ب : 1493 
املدون  امل�سريف   املقرر مبكتب اخلبري  اخلببربة  اجتماع  اىل  - يرجى احل�سور  دبببي( 
املوافق 2018/6/10  الثانية ع�سره من ظهر يوم االأحد  ال�ساعة  ادناه وذلك يف متام 
وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل م�سرف الهالل - �س م ع 
-  بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 
 : رقببم  : 042833622 - هاتف متحرك  رقببم  رقببم 042830100 - فاك�س  112،  هاتف 

0506516092 - مقابل الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف التظلم رقم )2018/3192( تظلم من اأمر علي عري�شة رقم 2018/2482  ال�شارقة

اىل املتظلم �سده : نايل بدوي ادم تامر - �سوداين اجلن�سية 
حيث ان املتظلم : بنك االإحتاد الوطني - �س م ع 

بالغاء  ، ويطالب فيها  املحكمة  املذكور رقمه اعاله لدى هذه  التظلم  اقام عليك  قد 
اىل  باال�سافة   ، ال�سفر  من  �سده  املتظلم  مبنع  جمددا  والق�ساء  منه  املتظلم  القرار 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )دائرة االأمول امل�ستعجلة( يف متام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2018/6/10 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم  2017/5523 ت ك

املرفوعة من املدعي/ م�سرف الهالل - �س م ع  
اىل املدعي عليه / �سركة بر�سلونة لتجارة االدوات الكهربائية واحلديدية - ذ م م  

2- نارايان باالكيل امبوباالكيل 
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
درهما  وع�سرون  وت�سعة  وثالثمائة  الفا  واربعون  واثنان  )مليون  درهم   )1.042.329.25(
ال�سادرة االمر على عري�سة  التحفظي  وخم�سة وع�سرون فل�سا( وب�سحة وتثبيت احلجز 
رقم 2017/5301 م�ستعجل ال�سارقة والزامهما بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ 

بحقكم االيجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3712
املنذرة / ماجد الفطيم هايرب ماركت�س - �س ذ م م 

�سد املنذر اليه / ديباك كنيا الل ديواين - هندي اجلن�سية 
املو�سوع / اإخطار بالرغبة يف عدم جتديد عقد االيجار وت�سليم مفتاح الوحدة رقم 

)1204( بربج بوليفارد تاور 2 مبنطقة برج خليفة 
- نحن مكتب الكمايل وم�ساركوه ب�سفتنا وكالء املنذر نخطركم باالآتي :- 

ت�سليمكم  وترغب يف  االيجار  بتجديد عقد  تقوم  لن  باأنها  املنذرة تخطركم  فان   -
املفتاح مع احت�ساب القيمة االيجارية حتى تاريخ ا�ستالمكم املفتاح او اإيداعه لدى 
اىل  �سن�سطر  فاإننا  رف�سكم  حالة  ويف  دبي  باإمارة  االيجارية  املنازعات  ف�س  مركز 

اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3386  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ال�سفار انرتنا�سيونال للتجارة   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/ا�سد �سهزاد طاهر حممود وميثله/ را�سد عبداهلل علي بن عرب   قد 
 81886( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام 
درهم والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB181499900AE( وحددت 
بالقاعة  �سباحا    9.30 ال�ساعة    2018/6/12 املببوافببق  الببثببالثبباء   يببوم  جل�سة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
يف  الدعوى 2018/34  عقاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-ار�ستقراط �ستار لتطوير العقارات - �س ذ م م  جمهول حمل 
 / م( وميثله  م  )ذ  لال�ستثمار  دبي  �سركة تطوير جممع  املدعي/  ان  االقامة مبا 
ح�سن جمعه ح�سن حممد الرئي�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )295.002.89 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
  2018/6/12 املببوافببق   الثالثاء  يببوم  لها جل�سة  وحبببددت  املببحببامبباة.  اتببعبباب  ومقابل 
اأو من ميثلك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12344 بتاريخ 2018/6/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1713   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- اديتون ون للتجارة العامة - )موؤ�س�سة فردية ملك احمد 
مو�سى �سعيد دروي�س(  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمعية 
القوات امل�سلحة التعاونية وميثله / فهد احمد علي حممد بن متيم - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5041070( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجببراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



تبببراأ�بببسبببه زو زايبببببببببي، مدير  البببببذي  البببوفبببد  وتببببعببببّرف 
جمموعة ال�سني للن�سر، خالل الزيارة على اأهم ما 
اأع�ساء  للن�سر، حيث جتول  ال�سارقة  تقدمه مدينة 
الت�سهيالت  على  واطلعوا  املدينة،  مرافق  يف  الوفد 
التي تقدمها للعاملني يف قطاع الن�سر، من االأفراد 
على  املببمببتببدة  خدماتها  على  واطببلببعببوا  واملببوؤ�ببسبب�ببسببات، 
م�ساحة تقدر بنحو 40 األف مرت مربع، اإىل جانب 
االإقليمية  االأ�ببسببواق  نحو  التو�سع  فر�س  ا�ستعرا�س 

والدولية. 
وقال �سامل عمر �سامل، مدير مدينة ال�سارقة للن�سر: 
“تعّد ال�سني واحدًة من اأبرز اأ�سواق الن�سر يف العامل، 
وقد احتلت جمموعة ال�سني للن�سر مكانة متقدمة 
�سمن قائمة اأبرز 50 جمموعة ن�سر يف العامل ملدة 
الببزيببارة يف مد  هببذه  وت�سهم  �سنوات متتالية،  ثببالث 
واخلربات  املعرفة  وتبادل  امل�سرتك  التعاون  ج�سور 
ببببني اجلببانبببببني، حببيببث تبببعبببّرف البببوفبببد خبباللببهببا على 
املجهزة  املتطورة  التحتية  والبنية  الفريدة  املرافق 
كافة  لتلبية  خ�سي�ساً  وامل�سممة  التقنيات  باأحدث 

احتياجات �سناعة الن�سر والطباعة«.
دائماً مبجموعات و�سركات  “نرحب  واأ�ساف �سامل: 
مببن مدينة  االنببطببالق  الببراغبببببة يف  الببعبباملببيببة  الن�سر 
والدولية،  االإقليمية  االأ�سواق  نحو  للن�سر  ال�سارقة 
الالزمة  واخلببدمببات  الت�سهيالت  جميع  نقدم  حيث 
املناطق  جببمببيببع  اإىل  اإ�ببسببداراتببهببم  و�ببسببول  لبب�ببسببمببان 
لهم  تتيح  التي  االإمببكببانببيببات  توفري  مببع  امل�ستهدفة، 
اال�ببسببتببفببادة املببثببلببى مبببن البببقبببدرات الببتببنببافبب�ببسببيببة التي 
العاملة  االأيببببدي  مببثببل  البب�ببسببارقببة،  اإمببببارة  بببهببا  تتمتع 
املدربة، و�سبكة االت�ساالت القوية، وخدمات ال�سحن 
البب�ببسببريببعببة، والببعببديببد مببن اخلبببدمبببات االأخبببببرى التي 

ت�سهل عملهم«.  
و�سّم الوفد ال�سيني كاًل من وانغ تاو، املدير العام 
هولدينغز  مببيببديببا  اآنبببد  بابلي�سينغ  ت�ساينا  ل�سركة 
ل�سركة  التنفيذي  املببديببر  ديببانببلببي،  ويبببو  ليمتد،  كببو 
رئي�س  نائب  بينغ،  ويببي  ليمتد،  بري�س  كومر�سيال 
ليمتد،  كببو  دي�سرتبيو�سن  يونايتد  زيببنببهببوا  �سركة 
اآند  بابلي�سينغ  ت�ساينا  �سركة  نائب مدير  و�سن مو، 
ميديا هولدينغز كو ليمتد، وهيلينا فان، نائب مدير 
وليو  هبباو�ببس،  بابلي�سينغ  اآنبببد  تران�سلي�سن  ت�ساينا 
نا�سيونال  ت�ساينا  �سركة  يف  ق�سم  رئي�س  زيانغتاو، 

بابليكي�سنز اإميبورت اآند اإك�سبورت كوربوري�سن. 

 40 مظلتها  حتت  للن�سر  ال�سني  جمموعة  وت�سم 
العامل،  حببول  فببرعبباً   96 ولديها  ن�سر،  ودار  �سركة 
ما  تتنّوع  كتاب  اآالف   10 مببن  اأكببر  �سنوياً  وتن�سر 
بني املواد ال�سمعية والب�سرية والكتب االإلكرتونية، 
وتقوم با�سترياد وت�سدير اأكر من 200 األف عنوان 
 30 “اأبرز  قائمة  �سمن  ت�سنيفها  مت  كما  عببام،  كل 
على  ال�ساد�سة  لل�سنة  ال�سني”  يف  ثقافية  موؤ�س�سة 
الثقافية  املوؤ�س�سات  طليعة  يف  يجعلها  ما  الببتببوايل، 

الرائدة بال�سني. 
الهيئة  منطلقات  للن�سر  ال�سارقة  مدينة  وترتجم 
حا�سنة  ا�ببسببتببثببمبباريببة  بببيببئببة  تبببوفبببري  اإىل  البببرامبببيبببة 

للنا�سرين، والعاملني يف قطاعات الن�سر من خمتلف 
الت�سهيالت واملرافق  �سل�سلة من  العامل، عرب  بلدان 
والرتخي�س،  الببطببببباعببة،  مبب�ببسببتببوى  عببلببى  اخلببدمببيببة 
مرت  األبببف   40 اإىل  ت�سل  م�ساحة  عببلببى  والببتببوزيببع، 
مربع، موفرة 300 مكتب جمهز وموؤثث، الأ�سحاب 
مرت   6000 جببانببب  اإىل  الببنبب�ببسببر،  ورواد  االأعبببمبببال، 
باأعمالهم،  خا�سة  م�ساحات  يف  للراغبني  خم�س�سة 
اجببتببمبباع، وخمازن،  قبباعببة   20 مببن  اأكبببر  ت�سم  كما 
لالإقامة  العامة  لبببالإدارة  وفببرعبباً  خدمية،  ومببرافببق 
و�سوؤون االأجانب بال�سارقة، ومركز بيانات، والعديد 

من اخلدمات الداعمة للنا�سرين.

•• دبي – الفجر:
)دبي  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  نظمت 
الثقافة  ب�سوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(، 
وال��ف��ن��ون وال����رتاث يف الإم����ارة، ع���دًدا من 
للعمل  زاي���د  ب��ي��وم  لالحتفاء  الفعاليات 
الإن�ساين الذي يتما�سى هذا العام مع مبادرة 
“عام زايد 2018”. واختارت الهيئة متحف 
الحتاد مقًرا لتنظيم الفعالية، كونه املكان 
الذي يحتفل بجهود الآباء املوؤ�س�سني ويحكي 
ق�سة ولدة الأمة، عندما توحدت الإمارات 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  وتاأ�س�ست  ال�سبع، 

املتحدة. 

املجموعة ال�سينية تقوم با�سترياد وت�سدير 200 األف عنوان �سنويًا

مدينة ال�سارقة للن�سر ت�ستعر�ض فر�ض التعاون مع اأكرب جمموعة للن�سر بال�سني

عيال  فريق  تنظيمها  على  اأ�سرف  التي  الفعاليات  وح�سر 
من  عبببدد  للثقافة   دببببي  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  زايبببد 
الوطني  املجل�س  واأع�ساء  الدوائر احلكومية  مدراء عموم 
اأبرزها  االحتببادي واملثقفني واالأدببباء يف الدولة، وكببان من 
جل�سة حوارية بعنوان “ب�سمات تاريخية”، �سارك بها عدد 
من املتحدثني، مبن فيهم �سعادة اأحمد بن �سبيب الظاهري، 
را�سد  و�سعادة  االحتبببادي،  الوطني  للمجل�س  العام  االأمببني 
مبارك املن�سوري، نائب االأمني العام لل�سوؤون املحلية بهيئة 
الهالل االأحمر االإماراتي، و�سعادة ال�ساعر �سعيد بن دري 
الفالحي ، وال�سيد علي عبيد الهاملي مدير مركز االخبار 
فهد  اال�ستاذ  اإدارتببهببا  و�سيتوىل  لالإعالم،  دبي  موؤ�س�سة  يف 
اإدارة االآداب باالإنابة يف هيئة دبي للثقافة  املعمري، مدير 
العمل  جوانب  تناول  ا  اأي�سً اجلل�سة  خببالل  ومت  والفنون. 

االإن�ساين لدولة االإمارات العربية املتحدة ومبادراتها.
ا بعنوان “ب�سمات  ويف هذه املنا�سبة، اأطلقت الهيئة معر�سً
حتكي  التي  وال�سور  الوثائق  من  العديد  �سّم  حا�سرة”، 
وتطورها،  االإمببببارات  ازدهبببار  رحلة  مببن  خمتلفة  حمطات 
يف عهد املغفور له “باإذن اهلل” ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
املجل�س  تقدميها من  والتي مت  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان 
الوطني االحتببادي. و�سمل املعر�س الذي �سيمتد ملدة �ستة 
زايببد، مبا  ال�سيخ  ا على جمموعة من مقتنيات  اأي�سً اأ�سهر 
يف ذلك مطرقته التي كان ي�ستخدمها يف املجل�س الوطني 
االحتادي، والعديد من الن�سخ  ملحا�سر اجتماعات املجل�س 
يف عببهببده، مببع عببر�ببس 100 �ببسببورة فببوتببوغببرافببيببة فريدة 
التي  العطور  االأ�سناف  ت�سكيلة من  وعر�س  زايببد،  لل�سيخ 

ا�ستخدمها املغفور له ل�سنوات طويلة.
وقال �سعيد حممد النابوده، املدير العام باالإنابة يف هيئة 
“عام  مببببببادرة  احتفاءنا  “ميثل  والببفببنببون:  للثقافة  دبببي 
زايد” عرفاًنا باإرث الوالد املوؤ�س�س “طيب اهلل ثراه، تقديًرا 
لت�سحياته التي ر�سخت مكانة االإمارات والو�سول بها اإىل 
اإىل �سدارة العامل على �سعيد العمل االإن�ساين. اإن ب�سماته 

لنا  العامل متثل م�سدر فخر  تببزال حا�سرة حببول  التي ال 
جميًعا، وت�سهم مثل هذه الفعاليات يف ن�سر التوعية بقيمه، 
وحث االأجيال للمحافظة عليها. و�ستبقى االإمببارات رائدة 
يف  زايببد  نهج  ا�ستمرارية  بف�سل  العاملي  االإنبب�ببسبباين  العمل 

م�سرية قيادتنا الر�سيدة«.

و�سرح �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري االأمني العام للمجل�س 
الوطني االحتادي: يعترب يوم زايد للعمل االإن�ساين عالمة 
العربية  االإمببببارات  دولبببة  تبباريببخ  يف  م�سيئة  و�سعلة  فببارقببة 
التي  العظيمة  باالإجنازات  اليوم  املتحدة، ونحتفل يف هذا 
حققها �ببسبباحببب االأيبببببادي البببببيبب�ببسبباء املببغببفببور لببه ببببباإذن اهلل 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” قائدنا 
حتققه  ومببازالببت  واحتببادنببا،  دولتنا  وموؤ�س�س  اال�ستثنائي 
دولتنا الفتية على �سعيد العمل االإن�ساين واخلريي داخليا 
وخارجيا، فهي تلعب دورا موؤثرا عامليا من خالل امل�ساعدات 
التي قدمتها وتقدمها للدول وال�سعوب االأخرى، فدولتنا 

�ساحبة الدور الرائد واملتميز والفاعل يف م�ساريع الوقف 
اخلريي االإن�ساين لكافة املحتاجني دون متييز بني الب�سر 
اأو ديني بل و�سلت لالإن�سان  اأو مذهبي  اأ�سا�س عرقي  على 

حيثما كان.
اأن  االإمببارات  اأبناء  “ويجب علينا جميعا  �سعادته:  وا�ساف 
اخلالد  االإن�ساين  ببباالإرث  ونقتدي  زايببد  �سنعه  مبا  نفخر 
الذي تركه لنا “طيب اهلل ثراه”، وعلينا اأن نوثق م�سريته 
االأعمال  ت�سجيع  خالل  من  االإن�سانية  باالأعمال  الزاخرة 
روح  وتعزيز  كافة  املجاالت  يف  املجتمع  وخدمة  التطوعية 
التكافل والرتاحم بني اأفراد املجتمع وزيادة البذل والعطاء 
وتقدمي يد العون وامل�ساعدة لكل املحتاجني واملعوزين �سواء 

كانوا داخل الدولة اأو خارجها«.
والفنون  للثقافة  دبببي  هيئة  اأطببلببقببت  ذلبببك،  على  وعبببالوة 
كتاًبا بعنوان “100 عام على زايد القائد..”، كما عر�ست 
جداريات فنية، اإىل جانب اإبراز ركن الواقع االفرتا�سي عن 

ال�سيخ زايد، والذي يعر�س رحلة العطاء للوالد املوؤ�س�س.
وجتدر االإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن دولة االإمارات حتتفي 
يوم  تبب�ببسببادف  الببتببي  االإنبب�ببسبباين  للعمل  زايبببد  يبببوم  مبنا�سبة 
التا�سع ع�سر من رم�سان من كل عام، اإحياًء لذكرى رحيل 
موؤ�س�سها ال�سيخ زايد. وي�سهد اليوم ذاته اإطالق املزيد من 
والنوعية من قبل  االإن�سانية واخلريية احليوية  املبادرات 
اإىل  اليوم  ويهدف  واالأهلية.  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات 
ت�سليط ال�سوء على جمموعة من االإجنازات التي حققتها 
امل�ساعدات  االإن�ساين من خالل  العمل  الدولة على �سعيد 

التي تقدمها للدول وال�سعوب االأخرى.
يف  الببثببقببايف  امل�سهد  بببباإثبببراء  تببلببتببزم  للثقافة  دببببي  اأن  يببذكببر 
مد  على  تعمل  كما  العربي،  تراثها  من  انطالًقا  االإمبببارة 
والثقافات،  احل�سارات  خمتلف  بني  البّناء  احلببوار  ج�سور 
ملا  البّناءة  واخلببرييببة  االجتماعية  املبببببادرات  يف  وامل�ساهمة 
فيه اخلري والفائدة للمواطنني واملقيمني يف دبي على حٍد 

�سواء.

احتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين 

»دبي للثقافة« تنّظم عددًا من الفعاليات يف متحف الحتاد
اإطالق كتاب »100 عام على زايد القائد..« لالحتفاء بالذكرى املئوية االأوىل ملولد القائد املوؤ�ش�س 

ثقافة وفن�ن
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•• ال�صارقة-الفجر:

هيئة  م�ساريع  واأحد  العامل،  يف  للن�سر  حّرة  مدينة  اأول  للن�سر،  ال�سارقة  مدينة  ا�ستقبلت 
ال�سارقة للكتاب، موؤخرًا، وفدًا من جمموعة ال�سني للن�سر، اإحدى اأكرب واأبرز موؤ�س�سات الن�سر 
اإمارة  بني  امل�سرتك  التعاون  �سبل  وبحث  ال�ستثمارية،  الفر�ض  ا�ستعرا�ض  بهدف  ال�سني،  يف 

ال�سارقة وجمهورية ال�سني يف هذا املجال.
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اإلببيببه حببتببى و�ببسببل. ولكن  اأنببنببا نببتببوق  مل نببكببن نعلم 
مثل  عماًل  انتظارنا  اأن  يقيناً  اأدركنا  و�سوله،  بعد 

كثرياً. طال   Black Panther
 Black Panther على اأحد امل�ستويات، ي�سّكل
مملكة  حاكم  عن  مارفل  عببامل  من  التالية  الق�سة 
واكاندا االأفريقية الغام�سة الذي يتحّول اإىل بطل 
خبببارق وعببلببيببه مببواجببهببة خمبباطببر ومبب�ببسبباكببل داخلية 

وخارجية على حد �سواء.
ريان  اأخببرجببه  البببذي   ،Black Panther لكن 
جمموعة  ي�سّم  والبببذي  كتابته  يف  و�ببسببارك  كوغلر 
املاهرين، ميثِّل ملحمة  ال�سود  املمثلني  وا�سعة من 
مليون   100 ميزانيتها  بلغت  للماألوف  خمالفة 
عندما  لذلك  جببداً.  �سخ�سي  بطابع  ومتتاز  دوالر 

يل  )�ببسببتببان  املبباألببوفببون  مببارفببل  ممثلو  فيها  يظهر 
وغريهم(، يبدو اأنهم يف غري مكانهم.

من  جمموعة  مببن  امل�سوقة  طاقته  الفيلم  ي�ستمد 
حيوياً  ابتكاراً  ويعك�س  املن�ساأ،  االأفريقية  التاأثريات 
ت�سوير  البب�ببسببروري  مببن  جلية:  نقطة  على  ي�سدد 
ذلك  الأن  ال�سا�سة  على  كببافببة  واالألبببببوان  الببثببقببافببات 
اجلميع  ويجعل  غنى  ال�سينمائية  التجربة  يزيد 

ي�ستمتعون بها.
على غرار كري�ستوفر نولن، الذي كان يف اخلام�سة 
اإحببيبباء �سل�سلة  اأعببباد  والببثببالثببني مببن عببمببره عندما 
)الرجل الوطواط(، اأعرب كوغلر البالغ من العمر 
31 �سنة عن موهبة كبرية يف اإ�سفاء مل�سته على هذا 
ت�سوير  يف  كبرية  مهارة  مبيناً  االأفبببالم،  من  النوع 

عوامل الثقافة ال�سعبية.
جاعاًل   ،Creed مع  املهمة  هببذه  يف  كوغلر  جنح 
ب�سكل  مالئمني  �ستالون  و�سيلف�سرت  روكي  �سل�سلة 
بعد  الثاين  ال�سينمائي  فيلمه  هذا  كان  ا�ستثنائي. 
عمله االأول الذي حاز جائزة جلنة التحكيم الكربى 
 Fruitvale Station �ساندان�س  يف مهرجان 

قبل نحو خم�س �سنوات.
اأي�ساً مديرة الت�سوير رايت�سل  تعود يف هذا العمل 
ح  ُتر�سَّ امببراأة  اأول  اأخببرياً  اأ�سبحت  التي  موري�سون، 
املمثل  اأي�ساً  معها  ويرجع  م�سّور.  اأف�سل  الأو�سكار 
فببيببلببَمببي كوغلر  املبببببببدع مببايببكببل ب. جببببببوردن، جنبببم 

االأولني.
يف هببببذا البببعبببمبببل، يببتبب�ببسبباطببر جببببببوردن البب�ببسببا�ببسببة مع 
املخ�سرمون  منهم  املمثلني،  من  مذهلة  جمموعة 
اأمثال اأجنيال با�سيت وفور�ست ويتكر )من داعمي 
اأمثال  حيوية  املمتلئون  ومنهم  االأوائبببببل(  كوغلر 
فرميان،  ومارتن  غببوريببرا،  ودانبباي  نيونغو،  لوبيتا 
رايت،  وليتي�سيا  �سركي�س،  واآندي  كالوويا،  ودانيال 

ووين�ستون ديوك، وبالتاأكيد ت�سادويك بوزمان.

لعل اأبرز ما مييز Black Panther خ�سو�سية 
اأنبببه اأحبببد اأكر  هببذا املببكببان ال�سحري، البببذي يببّدعببي 
الواقع )بف�سل  ي�سكل يف  اأنه  اإال  العامل فقراً،  دول 
خمزون كبري من معدن عجيب ُيدعى الفيرباتوم( 

مركز التكنولوجيا امل�ستقبلية.
اإفريقيا الثقافية

ال تنجح م�سممة االإنتاج بيت�سلر وفريقها يف اإعداد 
الببتببحببدي يف  مببواقببع خببالبببة فح�سب، منها حببو�ببس 
االأزياء  م�سممة  اأي�ساً  تعرب  بل  املحارب،  �سالالت 
املخ�سرمة روث اإي. كارتر عن اإبداع مماثل. اأجرتا 
بحوثاً وا�سعة عن �ستى التفا�سيل، كالن�سيج الغاين، 
ون�س نيجريي يعود اإىل القرن اخلام�س، ومالب�س 
والزولو.  والببدوغببون،  والببطببوارق،  كاملا�ساي،  قبائل 
 :California Sunday اأخربت كارتر جملة
)يف هوليوود، مل نحَظ �سابقاً بفر�سة ت�سوير هذه 
االأعمال  رّكبببزت  بببل  الثقافية،  الناحية  مببن  الببقببارة 
ال�سابقة على اإفريقيا اجلرداء القاحلة. حاولنا فهم 
الثقافة االإفريقية القدمية بطريقة ال تبدو معها 

)متوح�سة( بل جميدة، وملكية، وحماربة(.

الق�سة من )عامل مارفل( عن حاكم مملكة واكاندا الأفريقية الغام�سة

امل�سوقة  طاقته  ي�ستمد   Black Panther
من جمموعة من التاأثريات الأفريقية املن�ساأ

دانيال كريج يح�سل 
على 25 مليون دولر يف 

)Bond 25(
 

لببببدوره يف اجلزء  مببلببيببون دوالر   25 عببلببى  كببريببج  دانببيببال  املببمببثببل  �سيح�سل 
اخلام�س االأخري من �سل�سلة اأفالم جيم�س بوند )Bond 25(، ح�سبما 
ك�سف موقع )maxim(، بعدما انت�سرت ال�سائعات الفرتة املا�سية حول 
ح�سوله على 135 مليونا للفيلم، الذي من املقرر اأن يطرح يف االأ�سواق 8 

نوفمرب 2019، للمخرج �ستيفن كولبريت.
الفيلم خالل مقابلة  اأكببد عودته لتمثيل اجلببزء اخلام�س من  وكببان كريج 
اأجريت معه يف اأغ�سط�س 2017، وال يزال املبلغ الذي �سيح�سل عليه اأقل 

مما ح�سل عليه يف فيلم )Spectre(، وهو 50 مليون دوالر.

كايلي مينوغ تعلم 
جيم�ض كوردن الرق�ض

والنجم  كايلي مينوغ  النجمة  حلت 
العاملي بيندكت كامرببات�س �سيفني 
�ببسببو ال�سهري  البببتبببوك  بببرنببامببج  عببلببى 
الذي   ،"The Late Show"
يقدمه الكوميديان جيم�س كوردن، 

م�ساريعهما  عبببببن  حتببببدثببببا  حبببيبببث 
وهناأ  والببتببلببفببزيببونببيببة،  ال�سينمائية 
األبومها  ببببنبببجببباح  مبببيبببنبببوغ  كبببببببوردن 
والذي   ،"Golden Kylie"

ت�سدر مبيعات اململكة املتحدة.

كما التقط معهما عددا من ال�سور 
وغنت  ال�سيلفي،  و�سور  التذكارية 
ال�سهرية  اأعمالها  من  عببددا  مينوغ 
واأغاين األبومها اجلديد على م�سرح 

الربنامج.

وطببلببب كببببوردن مببن مببيببنببوغ تعليمه 
ووافقت  احلركات،  وبع�س  الرق�س 
الرق�س  و�ببسبباركببهببمببا  طببلبببببه،  عببلببى 
تفاعل  و�ببسببط  كامرببات�س،  النجم 

احل�سور.

كري�ض برات وجائزة
 )ممثل اجليل(

املمثل  اأن  للمو�سيقى  اأووردز(  يف  تببي  اآنبببد  مببويف  يف  تببي  )اإم  قببنبباة  ذكبببرت 
االأمريكي كري�س برات، جنم �سل�سلة اأفالم )غارديانز اأوف ذا غاالك�سي(، 
و(جورا�سيك وورلد(، �سيح�سل على جائزة القناة التي حتمل ا�سم )ممثل 

اجليل( يف يونيو.
ويعر�س حالياً لربات )38 عاما( فيلم )اأفينغرز: اأنفينيتي وور(، ومن 

املقرر اأن يعر�س فيلمه التايل )جورا�سيك وورلد: ذا فولني كينغدام( يف 
دور ال�سينما االأمريكية ال�سهر املقبل.

ومتنح جائزة )ممثل اجليل( عن االإجنازات املبهرة يف �سناعة الرتفيه. 
ومن بني الذين ح�سلوا على اجلائزة �سابقا، روبرت داوين جي اآر، وجوين 

ديب، وتوم كروز، وري�سي ويذر�سبون، و�ساندرا بولوك.



كميات  لتناول  ن�سائح   6
اأقل من الطعام

�ساق جتمع اأخ�سائي التغذية بالوطن العربي، عدة حيل؛ ليتمكن ال�سخ�س 
ن�سرها  التي  احليل  �سمن  من  وجبباء  الطعام.  من  اأقببل  كميات  تناول  من 
جتمع اأخ�سائي التغذية، عرب ح�سابه مبوقع التوا�سل االجتماعي "تويرت"، 
ا�ستخدام ال�سوكة بدل امللعقة والراحة يف امل�سغ، بجانب تناول الطعام اأثناء 

م�ساهدة التلفاز اأو التحدث.
وجبات  تببنبباول  مببع  ومق�سمة،  احلجم  �سغرية  اأطببببباق  " ا�ستخدام  وتببابببع: 
وجبة  عببن  اال�ستغناء  عببدم  مببع  "العزومات"،  قبل  خا�سة  �سحية  خفيفة 

رئي�سية والرتكيز على اأخرى، بجانب اغالق املطبخ و�سرب املاء".

الك�سف عن دور احلليب يف 
الإ�سابة بال�سرطان

قال بروفي�سور اأملاين: اإن �سرب احلليب يزيد من خطر االإ�سابة بال�سرطان، 
الأنه يعطي اإ�سارة اإىل اجل�سم بالنمو با�ستمرار. ومع ن�سيحة بع�س العلماء 
للكبار والبالغني، ف�ساًل عن االأطفال ب�سرب احلليب ب�سبب فوائده ال�سحية 
�سرب  اأن  اآخبببرون  علماء  يببرى  الكال�سيوم،  على  احتوائه  وب�سبب  الكثرية، 
احلليب �سار للج�سم، ويزيد من خطر االإ�سابة بال�سرطان، كالربوفي�سور 
والطبيب بودو ميلنيك الذي يعمل كاأ�ستاذ يف جامعة اأوزنابروك واأخ�سائي 
يف االأمرا�س اجللدية.  ويخالف معهد اأملاين نظرية الربوفي�سور ميلنيك، 
"اأوزنابروكر  ل�سحيفة  ميلينك  وقببال  اإثباتها.  ميكن  ال  باأنها  وي�سفها 
املهمة  اإن  عنها:  فيلله"  "دويت�سه  نقلت  ما  بح�سب  االأملانية،  ت�سايتوجن" 
الببوالدة خالل  الطفل حديث  تعزيز منو وبرجمة  للحليب هي  االأ�سا�سية 
االأحما�س  ت�سمى  �سغرية  ج�سميات  نقل  "يتم  وتببابببع:  الر�ساعة.   فببرتة 
البببوالدة،  حديثي  االأطببفببال  اإىل   )MikroRNS( ال�سغرى  الريبية 
ا اإىل البالغني الذين ي�سربون احلليب، وعند و�سول هذه االأحما�س  واأي�سً
اإىل الدم واإىل االأن�سجة، تعمل على تنظيم اجلينات بطريقة ت�سرع عملية 

التمثيل ال�سوئي وت�سرع منو اخلاليا".
ح�سب  وللعجول،  الببوالدة  حديثي  لالأطفال  املثايل  الغذاء  احلليب  ويعد 
خماطر  يجلب  الر�ساعة  فرتة  بعد  املب�سرت  احلليب  �سرب  لكن  ميلنيك. 
اخلاليا  لنمو  مببهببًمببا  عببامبباًل  للنمو  امل�ستمر  التحفيز  يعترب  اإذ  للب�سر؛ 
ال�سرطانية، ويحتوي احلليب على مواد ميكنها اأن توقف مثبطات النمو، 

اأي ت�ساهم يف النمو امل�ستمر، ح�سب الطبيب. 
اإن  قوله:"  ميلينك  الربوفي�سور  عببن  االأملببانببيببة  "فوكو�س"  جملة  ونقلت 
خلاليا  اإ�ببسببارة  يعطي  اإذ  فقط،  الر�ساعة  بعمر  لالأطفال  مفيد  احلليب 

اجل�سم بالنمو".
وذكر الطبيب اأن هذه العملية �سرورية اأثناء الر�ساعة ويجب اأن تنتهي مع 
"املعهد االأملاين االحتادي لتقييم املخاطر"  انتهاء فرتة الر�ساعة. ودر�س 
عدة مرات املخاطر ال�سحية املحتملة للحليب وخا�سة خماطر االأحما�س 
الريبية ال�سغرى )MikroRNS( يف احلليب املب�سرت، وقال اإن نظرية 

الربوفي�سور ميلينك "ال ميكن اإثباتها".

يجعل  ما  هو  وقيل  رقيق  خمل  ب�ساط  اإنها  قيل   •
الرحل على كتفي البعري فما هي ؟

 الطنف�سة 
• مدينة فل�سطينية ا�سمها م�ستق من ال�سم الكنعاين 

القدمي �سفت فماذا يعني ؟
العطاء والوثاق

؟ تعني  فماذا   ، الأ�سل  لتينية  فريو�ض  •  كلمة 
 ال�سم ال�سائل 

 ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عليه  دعى  • كافر 
اللهم �سلط عليه كلبا من كالبك( فمن هو؟

 عتيبة بن اأبي لهب

نب�سة.   70 و�سطي  مبعدل  الدقيقة  يف  االإن�سان  قلب  نب�سات  عدد  اأن  تعلم  • هل 
االإن�سان  ج�سم  يف  املوجودة  العظام  عدد  اأما  عظمة،   22 االإن�سان  راأ�س  جمجمة  عظام  عدد  اأن  تعلم  • هل 

فهي 206 عظمة. 
عندما  يحدث  االأدنى  احلد  �سغط  اأدنى.  وحد  اأق�سى  حد  الدم،  �سغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 

ينقب�س البطني االأي�سر.
فاالأ�سخا�س  الببدم  �سغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  الببدم  �سغط  يرتفع  ال�سن  كرب  ومببع 
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �سغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب واالإرهاق وحتى الو�سعية 

توؤثر على �سغط الدم.
املخيخ  ب  املخ  رئي�سية هي:  اأق�سام  اإىل ثالثة  1،3 كغ. وهو مق�سم  االإن�سان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
االإرادية  االأعببمببال  على معظم  ال�سيطرة  تتم  ومنه  الببدمبباغ  يف  االأهببم  اجلببزء  املببخ  ويعترب  ال�سوكي.  والنخاع 
وعلى اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�سم )كال�سمع والكالم والنظر و....(. واملخيخ يف 
موؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�سيق بني الع�سالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 

العمود الفقري ويتحكم بالتنف�س وخفقان القلب واله�سم. 
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الربوكلي 
الدكتور  اأو�ببببسببببح 
مببببببببببببروان �ببببسببببامل، 
الببببببببب�بببببببببسبببببببببيبببببببببديل 
والببببببببببببببببببباحبببببببببث يف 
جامعة  الببببببببببدواء، 
اأن  الببببببببقبببببببباهببببببببرة، 
البببببببربوكبببببببلبببببببي لبببه 
فبببببببببوائبببببببببد خبببفبببيبببة 
كثرية، فالربوكلى 
كنت  اإذا  مبببفبببيبببد 
م�سكلة  من  تعاين 
متعلقة  �ببسببحببيببة 
احلديد،  بببنببقبب�ببس 

التي حتتوي على ن�سب حديد  اأقببوى اخل�سراوات  اإن الربوكلي من  حيث 
الذين يعانون عزوفا عن  ال�سهية،  عالية، كما ين�سح به لالأطفال فاقدي 

جميع اأنواع الطعام فهو يعزز �سهيتهم وميدهم بالعنا�سر.
على  احلر�س  عليهم  احلوامل  الن�ساء  اأن  مو�سحا  مببروان  الدكتور  وتابع 
والقولون، الأنه  املعدة واالثنى ع�سر  الربوكلي، كذلك مر�سى قرح  تناول 
عن  امل�سئول  بالفو�سفور  غني  وكذلك  االأمببعبباء،  وهببدوء  التئام  على  �ساعد 
اإمتام العمليات احليوية داخل اجل�سم وفيتامني "اأ" املفيد للب�سرة واجللد 

وغني بفيتامني ك امل�ساد للنزيف، واأي�سا غني بالزنك.

اأطفال رعاة حيوانات الرنة يلعبون الكرة على الثلج يف منطقة يامالو نينيت�ض النائية يف �سمال رو�سيا.  )ا ف ب(

اأعلن الوايل يف يوم من االيام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�س مثله احد قبلها �سيعطيه 
مكافاأة كبرية �سخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب لالأمرية 
وكل منهم ياأتي باأغلى االقم�سة وي�سنع ف�ستانا ويقدمه لالأمرية ولكن لالأ�سف مل تر�َس باأي منهم وقالت: 
اريد ف�ستانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة االمرية .. تقدمت االمرية من ال�ساب الذي اعجبها ح�سن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�سده وقالت له انت فار�س؟ فقال: ال بل انا خياط اتيت لك بف�ستان لعله ير�سيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ستانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير 
االخ�سر واللون الرملي وقد و�سعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�سنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من اال�سجار البا�سقة املثمرة باألوان طبيعية ت�سل اإىل الو�سط باأ�سكال رائعة وبعد ذلك و�سع الطيور والفرا�سات 
اجلميله والوردات ال�سغرية الرقيقة على �سدر الف�ستان الذي �سنعه من اللون ال�سماوي ال�سايف وتوجها بغطاء 
للراأ�س ي�سبه لون ال�سماء وقد �سنع لها اكماما وا�سعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�س اال�سماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطري ف�سهقت االمرية من جمال الف�ستان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�سبه �سعرك اجلميل وتلك االزهار املتفتحة ت�سبه جمالك 
الن�سر اما اال�سجار البا�سقة فهي ت�سبه قدك املتمايل وهذه ال�سماء لرفعتك و�سمو مكانتك اما اخل�سرة فهي 
امل�ستقبل الذي فر�س باالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�سه وقال انك فعال قد �سنعت عمال رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�سعتها انا بنف�سي.. فقال اخلياط.. لقد �سنع حبي وقلبي 
هذا الف�ستان لالأمرية التي احببتها ف�سحك الوايل ب�سعادة وقال .. فهمت االآن ملاذا طلبت االأمرية ف�ستانا مل 

يلب�سه احد غريها.. هي لك مع الف�ستان وهنيئا لكما حبكما.

الببتببوغببل يف  الببكببولببيبب�ببسببرتول قبببادر عببلببى  اأن  ببباحببثببون   اكت�سف 
الدماغ، واإثارة عمليات توؤدي يف النتيجة اإىل اخلرف. واأكدوا 
اأن تناول فنجان من القهوة يوميا يحمي الدماغ من تاأثري 

الكولي�سرتول.
االأمريكية عن  داكوتا  نورث  واأعلن فريق من علماء جامعة 
وجود تاأثري مفيد للقهوة يف دماغ االإن�سان. فقد ات�سح لهم 
القهوة يوميا يفيد يف وظائف  واحببد من  تناول فنجان  ببباأن 
حاجز الدم الدماغي الذي مينع خاليا الدماغ من املكونات 

ال�سارة.

هو  يوميا  القهوة  من  فنجان  تناول  فبباإن  العلماء،  وبح�سب 
اإجراء وقائي للدماغ من االإ�سابة باخلرف.

الذين  لالأ�سخا�س  خا�سة  ب�سورة  مفيدة  القهوة  ويقولون 
يعانون من الزهامير، وارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم 
اأكمل  الدماغي ال يقوم بوظيفته على  الدموي  الأن احلاجز 

وجه.
االإن�سان ي�سبب منوا �سريعا  الكولي�سرتول يف دماغ  اإن توغل 
من  باملئة   20 بن�سبة  تزيد  التي  االأميلويد  لويحات  لكمية 

احتمال اإ�سابة االإن�سان مبر�س الزهامير.

فنجان قهوة يوميا »دواء« للدماغ


