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ملحبي القهوة: اأنتم اأكرث �صحة واأطول عمرًا

ك�شفت درا�شة حديثة، ن�شرتها دورية اجلمعية الأمريكية الطبية، دور 
اأ�شارت اإىل  القهوة الفعال يف احلماية من خطر الوفاة املبكرة، فيما 
اأمرا�ض القلب  بع�ض الفوائد الطبية املعروفة للقهوة كالوقاية من 

وتقليل ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم.
بالعادات  متعلقة  بيانات  حتليل  ال��درا���ش��ة،  على  القائمون  واعتمد 
ال�شحية لن�شف مليون �شخ�ض، تراوحت اأعمارهم ما بني 38 عاما 

و73 عاما.
من  اخلالية  وتلك  الفورية  القهوة  اأن  اإىل  الدرا�شة  معدو  وتو�شل 
للج�شم مقارنة بحبوب  اأقل �شررا  الوفاة وهما  ي�شببان  الكافيني ل 
"النب". وتفتح النتائج الإيجابية لهذه الدرا�شة، املجال اأمام الباحثني 

باعتماد �شراب القهوة كجزء من النظام الغذائي ال�شحي.
اإل  اأجريت موؤخرا،  درا�شات  تتفق كثريا مع  الدرا�شة  كانت هذه  واإن 
والتي  العليا،  اأجنلو�ض  لو�ض  حمكمة  حكم  مع  وب�شدة  ت�شطدم  اأنها 
ي�شاحبها  اأن  يجب  كاليفورنيا  يف  ال��ق��ه��وة  ع��ب��وات  ب���اأن  فيها  اأق���رت 
كيماوية م�شرطنة  مادة  لكونها حتتوي على  ال�شرطان،  حتذيرا من 
هيئة  ق��رار  اأي�شا  الدرا�شة  وتعار�ض  التحمي�ض.  عملية  يف  ت�شتخدم 
�شالمة الأغذية الأوروبية لعام 2015  والتي اأكدت فيها اأن 4 اأكواب 

قهوة يف اليوم ترتبط بنوبات الذعر والقلق والع�شبية.

اأخطاء خطرية يف طهي الأرز وحفظه
الأرز ل  اإع��ادة عملية ت�شخني  اأن  نبه خ��راء �شحة بريطانيون، من 
تخلو من اأ�شرار، وتعر�ض الإن�شان ملتاعب خطرية كالإ�شابة بالإ�شهال 
هيلث  موؤ�ش�شة  لدى  التغذية  اأخ�شائية  وتقول  والت�شمم.  واجلفاف 
�شبان للتغذية، فيونا هانرت، اإن الإجراء ال�شليم يتمثل بت�شخني الأرز 
مرة واحدة فقط بعد طهيه، اأما عملية تريده يف الثالجة فينبغي اأن 
تتم بعد �شاعة من طبخه على الأكرث، علما اأنه يجب األ تتجاوز مدة 

احلفظ يف الثالجة 24 �شاعة كحد اأق�شى.
واأ�شافت اأن الأرز غري املطهو يحتوي يف بع�ض الأحيان على جراثيم 
الغذاء  البقاء يف  "باكيلو�ض �شريو�ض" وت�شتطيع  من بكترييا ت�شمى 
الت�شمم، وفق ما نقلت �شحيفة  الطهي، وهو ما يفاقم احتمال  بعد 

ميل" الريطانية. "ديلي 
ويرى اخلراء اأن طريقة طبخ الأرز حول العامل ت�شوبها الكثري من 
الأخطاء ب�شبب عدم النتباه اإىل ما يحتويه من مواد كيماوية تعلق 

به اأثناء الزراعة.
وين�شح الباحث يف جامعة امللكة ببلفا�شت، اآندي ميهارغ، بطهي الأرز 
يف كمية كبرية من املاء حتى تزول مكونات الزرنيخ الكيميائية اأثناء 
املاء  الأرز يف قدر من  نقع  اأن  الروفي�شور  وي��رى  التح�شري.  عملية 
القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  احتمال  يخف�ض  طبخه  قبل  كاملة  ليلة 

وال�شرطان املرتبطة بالغذاء، بن�شبة 80 يف املئة.

كيف ننت�صر على اجلوع الدائم؟
األ  هو  املفرت�ض  ف��اإن  بال�شبع،  ويح�ض  طعامه  الإن�شان  يتناول  حني 
ي�شعر باجلوع بعد مدة ق�شرية، لكن هذا الأمر يحدث كثريا ويثري 

ف�شول حول اأ�شباب هذه احلالة الغريبة واملوؤذية.
مبا�شرة  باجلوع  ال�شعور  فاإن  �شكاي"،  "بولد  نقل موقع  ما  وبح�شب 
بعد تناول وجبة د�شمة، قد يكون ب�شبب عوامل عدة مثل عمل الغدة 

الدرقية والإرهاق وقلة النوم ومنط احلياة.
ومبا اأن اجلوع يح�شل لدى الإن�شان جراء تراجع م�شتويات الغلوكوز 
ال�شعور  على  ي�شاعد  ال�شباح  يف  �شحي  ف��ط��ور  ت��ن��اول  ف���اإن  ال���دم،  يف 

بال�شبع خالل ما تبقى من النهار.
ويزيد الإرهاق بدوره �شعور الإن�شان باجلوع بالنظر اإىل اإنتاج ج�شم 
الإن�شان عددا من الهرمونات اأثناء النفعال والتوتر، ولذلك يو�شي 
اخلراء بالتقليل من الكافيني وممار�شة بع�ض احلركات املريحة بعد 

ال�شتيقاظ من النوم.
اإح�شا�ض  على  ب��دوره��ا  ت��وؤث��ر  ال��ن��وم  قلة  اأن  ال�شحة  خ���راء  ويو�شح 
م�شوؤولني  بهرمونني  ال��ن��وم  ارت��ب��اط  اإىل  بالنظر  ب��اجل��وع،  الإن�����ش��ان 
زاد  النوم  قليل  ال�شخ�ض  كان  كلما  وبالتايل،  والتخمة،  ال�شهية  عن 

اإح�شا�شه باجلوع.
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اجلفاف له تاأثري كبري على عقل الإن�صان
ت�شري درا�شة جديدة اإىل اأن اجلفاف قد ي�شو�ض التفكري، اإذ خل�ض معدوها 
اأن الريا�شيني الذين فقدوا �شوائل من اأج�شامهم توازي اثنني باملئة  اإىل 

من وزنهم ظهرت عليهم م�شكالت يف الإدراك.
وذكر التقرير الذي ن�شرته دورية )ميدي�شن اأند �شاين�ض اإن �شبورت�ض اأند 
اإك�شر�شايز( اإىل اأنه حتى امل�شتوى املحدود اأو املتو�شط من اجلفاف، خ�شارة 
رطلني لل�شخ�ض الذي يزن 100 كيلوجرام واأربعة ملن يزن 200، اأدى اإىل 

م�شكالت يف النتباه واأعاق اتخاذ القرارات.
والتوافق  النتباه  تتطلب  مهام  عرقلة  اإىل  الأخ�����ض  على  اجل��ف��اف  وق��اد 
املثال  �شبيل  على  ت�شمل  التي  التنفيذية  بالوظائف  ي�شمى  وم��ا  احلركي 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اخل��رائ��ط وم���راع���اة ق��واع��د ال��ن��ح��و وال��ري��ا���ش��ي��ات الذهنية 

والتدقيق اللغوي.
وقالت ميندي ميالرد-�شتافورد امل�شاركة يف اإعداد الدرا�شة والأ�شتاذة بكلية 
العلوم احليوية ومديرة املعمل الف�شيولوجي مبعهد جورجيا للتكنولوجيا 
البدين يتاأثر لدى و�شول ن�شبة فقد ال�شوائل اإىل اثنني  الأداء  اأن  "نعرف 
باملئة من كتلة اجل�شم خا�شة اإذا نتج عن ممار�شة متارين ريا�شية يف اأجواء 

دافئة".
وتابعت قائلة "وبالتايل �شوؤالنا كان عما يحدث للدماغ عند ذات امل�شتوى 
من فقد ال�شوائل، وهو اأمر �شائع احلدوث مع اأ�شخا�ض يت�شمون بالن�شاط 
اأو يعملون يف اخلارج اأثناء احلر. فخاليا الدماغ حتتاج للماء مثل اخلاليا 

الع�شلية متاما".
واأ�شافت اإن على الرغم من اأن التاأثريات مل تكن كبرية عند فقد �شوائل 

ن�شبتها اثنني باملئة من الوزن اإل اأنها زادت بزيادة اجلفاف.

ربطة العنق قد توؤثر 
على اإبداعك يف العمل

ربطة  عن  لال�شتغناء  الوقت  ح��ان  رمب��ا 
ال��ع��ن��ق، وارت�����داء امل��الب�����ض امل��ري��ح��ة بدل 
عنها يف مكان العمل، بعد اأن ك�شفت درا�شة 
الدرا�شة  واأ�شارت  اأ�شرارها.  عن  حديثة 
نيوروراديولوجي،  موقع  على  املن�شورة 
ي��ح��د من  ال��ع��ن��ق  رب��ط��ة  ارت�����داء  اأن  اإىل 
القدرات العقلية للموظفني، وذلك لأنها 
ت�شغط على عروق الرقبة ومتنع تدفق 
تباطوؤ يف  ي�شبب  امل��خ، مما قد  اإىل  ال��دم 
مهارات التفكري. واأجرى معدو الدرا�شة 
ب�شحة  يتمتعون  �شابا،   30 على  بحثا 
بارتداء  تعليمات  ن�شفهم  تلقى  ج��ي��دة، 
مفتوحة،  اأك���م���ام  ذا  م��ري��ح��ة  ق��م�����ش��ان 
ارتداء  الآخ���ر  الن�شف  م��ن  طلب  بينما 
اأنها  حد  اإىل  للغاية،  معقدة  عنق  ربطة 
وخل�ض  ل�����ش��اح��ب��ه��ا.  الإزع��������اج  ت�����ش��ب��ب 
و�شعوا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
اإىل  الدم  ن�شبة تدفق  العنق، قلت  ربطة 
كان  م��ا  وه��و   ،7.5% بن�شبة  اأدمغتهم 
عائقا اأمام تفكريهم ب�شكل �شليم. ولكن 
يجب التو�شيح اأن نتائج الدرا�شة لي�شت 
دقيقة، وذلك لأن عينة من 30 �شابا ل 

ميكن تعميمها على اجلمهور الأو�شع.

ملاذا ينبغي اأن تنام 
على جانبك؟

اأن  ح��دي��ث��ة،  طبية  درا���ش��ة  ك�شفت 
ن����وم الإن�������ش���ان ب�����ش��ك��ل ج��ان��ب��ي له 
منافع �شحية عدة، بخالف النوم 
مبتاعب  ي��ن��ذر  ال���ذي  الظهر  على 
الن�شاء  ل�����دى  ل���ش��ي��م��ا  خ���ط���رية 

احلوامل ومر�شى القلب.
جملة  يف  من�شورة  درا���ش��ة  واأوردت 
جورنال"  ب��ري��ت��ي�����ض  "ميديكال 
الطبية يف بريطانيا، اأن النوم على 
اأكرث فائدة لعمل جهازي  اجلانب 
القلب  و�شحة  والتنف�ض  اله�شم 

والدماغ.
وبح�شب الباحثني، فاإن نوم الن�شاء 
احلوامل على اجلانب الأي�شر قبل 
لإجناب  عر�شتهن  يقلل  ال��و���ش��ع 
يعانون  م����ن  اأم������ا  م���ي���ت���ة،  اأج����ن����ة 
اأثناء  الن�����ش��دادي  النف�ض  انقطاع 
تغيري  اإىل  اأي�شا  فمدعوون  النوم 

و�شعيات ا�شتلقائهم على الأ�شرة.
اأما يف حالة ال�شخري، فمن املرجح 
الظهر  على  النوم  يكون  اأن  اأي�شا 
اأحد اأ�شباب الأ�شوات املزعجة التي 
ك��ب��ريا، خ�شو�شا  اإزع���اج���ا  حت���دث 

بني الأزواج.
اأك���ادمي���ي���ة  واأو������ش�����ح اخل����ب����ري يف 
برلني،  الأملانية  بالعا�شمة  النوم 
األيك�شندر بلو، اأن الرئتني تعمالن 
ب�شكل اأف�شل يف ج�شم الإن�شان حني 
بخالف  اجلانبني،  اأح��د  على  ينام 

ما يح�شل يف و�شعية الظهر.

�صقوط رافعة على 
جمل�س النواب 

ذك���رت الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة يف جمل�ض 
الطاقة  نظام  اأن  الأردين  ال��ن��واب 
جراء  تعطل  املجل�ض  يف  ال�شم�شية 

�شقوط رافعة اإن�شائية.
الرافعة  ���ش��ق��وط  اأن  واأو����ش���ح���ت 
نظام  يف  ج�شيمة  ب��اأ���ش��رار  ت�شبب 
باأ�شرار  ت�شبب  كما  الطاقة  توليد 
بالغة يف لوحات الطاقة ال�شم�شية. 
ت�شببت  احل����ادث����ة  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
كذلك بتعطل اأجزاء وا�شعة ل�شبكة 
ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر، واإح��������داث اأ����ش���رار 
كبرية يف اأ�شوار املجل�ض اخلارجية، 
مبنى  يف  ب��ت�����ش��دع��ات  وال��ت�����ش��ب��ب 

اخلدمات واحلركة يف املجل�ض.
املديرية  يف  الإع���الم  اإدارة  وك��ان��ت 
ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل�������دين ذك����رت 
اأن ك�����وادر الإن���ق���اذ والإ����ش���ع���اف يف 
م��دي��ري��ة دف���اع م��دين غ��رب عمان 
رافعة  �شقوط  ح��ادث  م��ع  تعاملت 
مرتاً   70 ارتفاعها  يبلغ  اإن�شائية 
على مركبة مبنطقة العبديل، نتج 
عن احلادث عدة اإ�شابات مت نقلها 

اىل امل�شت�شفى.

حتذير ملحبي الربغر.. 
من الإ�صابة بالربو

تناول  اأن  ح��دي��ث��ة  ط��ب��ي��ة  درا����ش���ة  ك�شفت 
لثالث  ال��رغ��ر  مثل  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات 
م��رات يف الأ���ش��ب��وع، يجعل الإن�����ش��ان اأكرث 

عر�شة لالإ�شابة مبر�ض الربو.
"ديلي ميل"،  نقلت �شحيفة  ما  وبح�شب 
والنات�شوز ل  الرغر  اأ�شرار وجبات  فاإن 
اإىل  ذل��ك  تتعدى  ب��ل  ال�شمنة  عند  تقف 

املر�ض ال�شدري املزعج، الربو.
�شيت�شوان  جامعة  م��ن  باحثون  وتو�شل 
على  ب��ن��ه��م  الإق����ب����ال  اأن  اإىل  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
ظهور  اإىل  ي������وؤدي  ال�����ش��ري��ع��ة  ال���وج���ب���ات 
ال�����ش��ف��ري والتهاب  ال��رب��و م��ث��ل  اأع���را����ض 

اجللد واحتقان الأنف.

الوجبات  ت�����ش��ب��ب  ال����درا�����ش����ة  واأرج�����ع�����ت 
افتقار  اإىل  ب��ال��رب��و  ب��الإ���ش��اب��ة  ال�شريعة 
املغذية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  اإىل  الأط���ع���م���ة  ه����ذه 
حتدث  اأنها  كما  الإن�شان،  يحتاجها  التي 

التهابات يف جمرى الهواء.
واع���ت���م���د الأك����ادمي����ي����ون ال�����ش��ي��ن��ي��ون يف 
العالقة  ح���ول  درا���ش��ة   16 ع��ل��ى  بحثهم 
الغذاء وا�شطرابات اجلهاز  املحتملة بني 

التنف�شي.
وي����ع����اين خ��م�����ش��ة م����الي����ني ���ش��خ�����ض يف 
بريطانيا من مر�ض الربو، ويف الوليات 
ال�شحية يف  امل�شكلة  تت�شبب هذه  املتحدة 

مقتل ع�شرة اأ�شخا�ض يوميا.

يابانيني  ع��ل��م��اء  ف���اإن  "فوكو�ض" الأمل�����اين،  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 
تتحكم  ال��دم��اغ  يف  معينة  خاليا  وج��ود  م��وؤخ��را  اكت�شفوا 
مبراحل النوم املختلفة. واأظهرت الدرا�شة وجود ارتباط 
ال�شريعة  ب�حركة العني  املعروفة  النوم  وثيق بني مرحلة 
امل��رت��ب��ط��ة ب���الأح���الم وم���راح���ل ال��ن��وم الأخ�����رى املعروفة 
فيها  يكون  �شريعة" وال��ت��ي  غ��ري  العني  "حركة  مبرحلة 
اإليه  تو�شل  م��ا  "العلوم"  دوري���ة  ون�شرت  عميقا.  ال��ن��وم 
الباحثان يوهايا�شي من جامعتي ت�شوكوبا و �شيغي يو�شي 

اإيتوهارا من معهد ريكن يف �شايتاما.

الدماغ يتحكم مبراحل النوم
من  خمتلف  ن��وع  مرحلة  ول��ك��ل  خمتلفة،  م��راح��ل  للنوم 
ن�شاط الدماغ، وتبداأ هذه املراحل من النعا�ض اإىل النوم 
العميق. ويف هذه املرحلة ميكن للج�شم اأن يتحرك لدى 
نوم  الدماغ يف حالة  ذل��ك يدخل  بعد  الكوابي�ض.  ح��دوث 

ال�شريعة". العني  "حركة 
تو�شل الباحثون �شابقا، اإىل اأن اخلاليا الع�شبية يف جذع 
الدماغ  م��وؤخ��رة  م��ن  تطور اجلنني  اأث��ن��اء  تنتقل  ال��دم��اغ 
وت�شتقر يف منطقة ال�شقفية اجل�شرية. وهي منطقة تقع 
بني منت�شف الدماغ وموؤخرته، ويرجح العلماء اأن تكون 
هي امل�شوؤولة عن ما يعرف بنوم "حركة العني ال�شريعة".

على  تعديل  باإجراء  الباحثان  قام  احلديثة  الدرا�شة  ويف 
بع�ض  لدى  الدماغية اجلذعية  الع�شبية  بع�ض اخلاليا 
الع�شبي  الناقل  اإف��راز  للتحكم يف  املعدلة وراثيا  الفئران 
"حركة العني ال�شريعة"  نوم  مرحلة  وتنظيم   Atoh1
الع�شبية متكن  اخل��الي��ا  تن�شيط  ول��دى  ال��ف��ئ��ران.  ل��دى 
ال�شريعة،  العني  حركة  نوم  مرحلة  تق�شري  من  العلماء 

ف�شال عن التحكم مبراحل النوم الآخرى.

للدماغ  الكهربائي  التخطيط  جهاز  ف��اإن  للعلماء  ووفقا 
ال�شريعة  العني  ن��وم حركة  زي��ادة ط��ول مرحلة  اأن  اأظهر 
اك��ت�����ش��اف خاليا  ال��ع��م��ي��ق، ف�شال ع��ن  ال��ن��وم  ي��ح��ول دون 
العني  "حركة  ن��وم  مرحلة  اإىل  ال��و���ش��ول  تعيق  ع�شبية 

ال�شريعة"، ما يعزز �شدة النوم.

مرحلة النوم املرتبطة بالأحالم توؤثر على عمق نومنا
هذه  نتائج  ف��اإن  ت�شوكوبا  جامعة  عن  �شادر  لبيان  وفقا 
ال��ن��وم تتفاعل  اأن م��راح��ل  اأظ��ه��رت ولأول م��رة  ال��درا���ش��ة 
العني  "حركة  ن���وم  م��رح��ل��ة  ب��ه  تتحكم  ه��رم��ي  بت�شل�شل 
ال�شريعة". كما وجد الباحثون اأن اخلاليا الع�شبية التي 
ال�شريعة"  العني  "حركة  نوم  مرحلة  اإىل  الو�شول  تعيق 
تت�شكل ذاتيا وت�شبه اخلاليا الع�شبية التي تقوم بتنظيم 

النتقال بني اليقظة والنوم.
النوم  م��راح��ل  ب��ني  النتقال  واأث��ن��اء  اأن��ه  العلماء  ويعتقد 
من  فرعية  جمموعات  تت�شكل  اأن  املمكن  م��ن  املختلفة، 
النوم.  وتوؤثر على جميع مراحل  الع�شبية  هذه اخلاليا 
"حركة  ال��ن��وم  ملرحلة  ال��وا���ش��ح  الظهور  العلماء  وي��رج��ح 
العني ال�شريعة" لدى حديثي الولدة، لو�شولهم اإىل هذه 

املرحلة ب�شكل مبكر مقارنة بالأطفال والبالغني.

هل ميكن التحكم يف الكوابي�س؟
املطاردة  اأو  للقتل  التعر�ض  الكوابي�ض بني  تتنوع م�شاهد 
بو�شع  اأن  اخل���راء  وي���رى  مفرت�ض.  ح��ي��وان  مواجهة  اأو 
الإن�شان تدريب نف�شه على التعامل مع الكوابي�ض واحلد 
لهذا  الو�شول  ميكن  فكيف  عليه،  ال�شلبي  تاأثريها  من 

الأمر؟
تقول الإح�شائيات اإن خم�شة يف املائة تقريباً من البالغني 

بني  تتنوع  والتي  الكوابي�ض،  من  منتظمة  ب�شفة  يعانون 
من  ال��ه��روب  حم��اول��ة  اأو  ال�شقوط  مثل  مفزعة  م�شاهد 

�شخ�ض ما.
ويو�شح عامل النف�ض الأملاين بيرت غالن�شمان اآلية حدوث 
اأمور  النهار ين�شب تفكرينا على  اأثناء  الكوابي�ض قائاًل: 
احلياة، واأثناء النوم نغيب عن الوعي، اإل اأن جهاز اإدراكنا 
النوم  خ��الل  الع�شبي  نظامنا  يعك�ض  العمل.  يف  ي�شتمر 
الن�شغال باحلياة  اأن  لنا  ليوؤكد  اليقظة  اأثناء  نعاي�شه  ما 

م�شتمر حتى اأثناء النوم.
والأحالم  الكوابي�ض  نراه يف  ملا  العلمية  التف�شريات  وعن 
املا�شي، كانت  DW: يف  ل�  ب�شكل عام، يقول غالن�شمان 
ه��ن��اك حم�����اولت ل��ت��ف�����ش��ري الأح�������الم. مي��ك��ن ال���ق���ول اإن 

الأحالم تعر عما يجول يف الالوعي.
عارياً  امل�شي  ومنها  الكوابي�ض،  يف  �شائعة  م�شاهد  وهناك 
غالن�شمان  يف�شره  اأم���ر  وه���و  للمالحقة،  ال��ت��ع��ر���ض  اأو 
باأنه رغبة داخلية باحلماية. لكن هناك عوامل خارجية 
الكوابي�ض، من بينها م�شاهدة الأفالم  تت�شبب يف حدوث 
الأطفال  م�شاهدة  من  اخلبري  يحذر  ل��ذا  مثاًل.  املرعبة 
لهم  جتلب  مب�شاهد  عنها  وال�شتعا�شة  الأف����الم  ل��ه��ذه 

ال�شعادة واملتعة.
اأما بالن�شبة ملن يعانون من الكوابي�ض امل�شتمرة، فين�شحهم 
اخلراء بتدوين تفا�شيل هذه الكوابي�ض بدقة، اإذ اإن هذه 
املقبلة  الكوابي�ض  م��ع  التعامل  على  امل��خ  ت��رم��ج  احليلة 
على اأنها جمرد اأحالم مزعجة فح�شب. وميكن لالإن�شان 
داخلياً  ت��درب  اإذا  تنتابه  التي  الكوابي�ض  مب�شار  التحكم 
يقول  كما  كحقائق،  ولي�ض  ككوابي�ض  معها  التعامل  على 
غالن�شمان. وب�شكل عام، ينجح من ي�شتطيع التعامل مع 

كوابي�شه يف التعامل مع �شعوبات احلياة ب�شكل عام.

الأحالم وعمق النوم يتاأثران بـ»حركة العني ال�صريعة«

العلماء،  يحري  لغزا  والأحللالم  النوم  بني  العالقة  لزالت 
نتائج  اإىل  الو�صول  من  متكنوا  يابانيني  باحثني  اأن  بيد 
ب�صدة  الأحالم  تربط  التي  العالقة  تف�صر  رمبا  حديثة، 
النوم العميق، ف�صال عن اكت�صاف خاليا ع�صبية توؤثر على 

جميع مراحل النوم.
نائمون،  نراها ونحن  التي  الأحالم  تختلف 

واأحيانا  رومان�صية  تللكللون  فللاأحلليللانللا 
من  لكثري  ووفللقللا  كللوابلليلل�للصللا.  اأخللللرى 

الدرا�صات املتعلقة بالنوم ومراحله، فاإن 
الأحالم حتدث يف واحدة من مراحل النوم 

ال�صريعة"، يف  العني  "حركة  واملعروفة مبرحلة 
هذه املرحلة يكون اجل�صم �صاكنا با�صتثناء العينني، اإذ 

تتحركان ب�صكل �صريع جدا مبعدل حركة واحدة كل 30 
ثانية.

بني  العالقة  ملعرفة  اأجريت  التي  الدرا�صات  جميع  رغم 
التي  الألللغللاز  من  كثري  هناك  يللزال  ل  والأحلللالم،  النوم 
ت�صغل بال العلماء، اإذ لزالت الأبحاث جارية ملعرفة �صبب 
ومتى  ال�صريعة  العني  حركة  مرحلة  يف  الأحللالم  حدوث 

تبداأ هذه املرحلة حتديدا؟
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�ش�ؤون حملية

ر قمة تنفيذية يف مقر جوجل الرئي�صي  دائرة الثقافة وال�صياحة- اأبوظبي حت�صُ

ور�صة ال�صالمة من احلر واإدارة املقاولني وال�صت�صاريني املتعاملني مع العني للتوزيع 

�صمن فعاليات املخيم ال�صيفي لالأطفال

ا بالكالب البولي�صية  ا خا�صً منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات يقدمان عر�صً

اأ�صخم مهرجان للمو�صيقى الإلكرتونية على م�صتوى العامل �صمن مو�صم �صيف اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي   ح�شر وفٌد بقيادة دائرة الثقافة وال�شياحة- 
�شركة  مقر  موؤخراً  ا�شت�شافها  ح�شرية  تنفيذيًة  قمًة 
مقاطعة  يف  فيو  ماوننت  مدينة  يف  "جوجل" الكائن 
كاليفورنيا الأمريكية.. واأتاحت هذه الفعالية الفر�شة 
ومريال  للطريان  الحت���اد  و�شركائها-  ال��دائ��رة  اأم���ام 
والدار  )اأدن��ي��ك(  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  ومركز 

العقارية- ل�شتك�شاف مقر "جوجل" الرئي�شي.
وال�شياحة-  الثقافة  دائ��رة  م�شاعي  �شمن  القمة  تاأتي 
اأب��وظ��ب��ي ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة الإم������ارة ك��وج��ه��ة �شياحية 
"جوجل"  م��ع  ال��دائ��رة  تعاونت  اإذ  وم��زده��رة،  متميزة 
املنظومة  دعم  بهدف  البيانات  جلمع  مبادرة  لإط��الق 
تعزز  من�شة  توفري  خ��الل  من  الإم���ارة،  يف  ال�شياحية 
�شبل التعاون بني ال�شركاء يف جمايل م�شاركة البيانات 

وتن�شيق عمليات الت�شويق. 
وت�����ش��م��ن��ت ج��ل�����ش��ات ال��ق��م��ة الط�����الع ب�����ش��ك��ل ح�شري 
ومتعمق على ثقافة العمل والبتكارات التقنية الفريدة 
ال�شفر  منتجات  وت��ق��دمي  التكنولوجيا،  عمالق  ل��دى 
التوجهات اجلديدة  "جوجل" ومناق�شة  اجلديدة من 

التي تر�شم مالمح قطاع ال�شياحة حالياً.
كما نظمت "جوجل" عر�شاً ح�شرياً ملوؤ�ش�شة الت�شويق 
كو�شيلة  كاليفورنيا"  "فيزيت  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ي 
ل��ت�����ش��ارك اخل�����رات ب���ني ال��ه��ي��ئ��ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة، حيث 
واأهدافها  للموؤ�ش�شة  التنظيمية  الهيكلية  ا�شتعر�شت 

وا�شرتاتيجيتها الت�شويقية. 
ومت تكري�ض اليوم الثاين من القمة التنفيذية لإقامة 
ال�شياحية  املنظومة  تناولت  وتفاعلية  نقا�شية  جل�شات 
موؤ�ش�شاتها  بني  التعاون  اأط��ر  وتعزيز  اأبوظبي  لإم��ارة 
املختلفة مب�شاعدة منظومة العمل الذكية التي تعتمد 

اأحدث و�شائل التكنولوجيا لدى �شركة "جوجل". 
وبهذه املنا�شبة، قال �شتيف كوب�شتيك، املدير التنفيذي 
الثقافة  دائ��رة  يف  بالإنابة  والت�شال  الت�شويق  لقطاع 
’جوجل‘ �شريكاً  �شركة  "ُتعتر  وال�شياحة– اأبوظبي: 
العنا�شر  لتعزيز  الرامية  م�شاعينا   دع��م  يف  اأ�شا�شياً 
مع  وبالتعاون  اأبوظبي.  لإم��ارة  وال�شياحية  الثقافية 
�شركائنا يف القطاع، اأطلقنا مبادرة غري م�شبوقة على 
�شعيد املنطقة لتحليل البيانات، والتي �شتثمر عن روؤى 
عالية الدقة تك�شف عن اأبرز ال�شلوكيات واحلوافز التي 
ي�شهدها القطاع ال�شياحي. فتحقيق هدفنا با�شتقطاب 
8.5 ماليني زائر يف ال�شنة بحلول عام 2021 رهن 
العاملية  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  ه��ذه  مثل  ب��اإط��الق 

بالتعاون مع اأف�شل ال�شركات يف هذا املجال".
من جانبه قال برييك دوثويت، مدير ق�شم العالمات 
ال�شرق  منطقة  "جوجل" يف  ���ش��رك��ة  ل���دى  ال��ت��ج��اري��ة 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا: "كان من دواعي �شرورنا اأن 
ن�شت�شيف، ولأول مرة، موؤ�ش�شاٍت متعددة من اأبوظبي. 
واأ�شفرت القمة على مدى يومي انعقادها بنتائج مثمرة 
وبّناءة بف�شل ما اأبداه كبار امل�شوؤولني احلا�شرين من 
اأن  �شك  ول  وال�شتك�شاف.  لال�شتطالع  وح��ب  ال��ت��زام 
اأو�شع  تعاونية  م�شرية  بداية  اإل  هي  ما  اخلطوة  ه��ذه 

واأ�شمل".
حم�شورة  ت��ك��ون  التنفيذية  القمم  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
"جوجل" بهدف توفري �شركاء يدعمون  باأبرز عمالء 
قيم ال�شركة والرتويج لعدد من املوا�شيع ذات ال�شلة، 
اأبرز  اإىل  ��م الآيل وو���ش��وًل  م��ن الب��ت��ك��ار وال��ت��ع��لُّ ب���دءاً 
ت��وج��ه��ات ال��ق��ط��اع احل��ال��ي��ة وم��ع��اجل��ة ال��ب��ي��ان��ات اآلياً. 
باملوؤ�ش�شات  الرتقاء  كيفية  على  القمم  هذه  تركز  كما 
وعملياتها الت�شغيلية، ف�شاًل عن بلوغ مكانة تناف�شية 

وفكرية رائدة. 

•• العني - الفجر

العني  ب�شركة  والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  ق�شم  نظم 
للتوزيع اإح���دى ���ش��رك��ات دائ���رة ال��ط��اق��ة ور���ش��ت��ي عمل 
املقاولني  اإدارة  و  احلر"  يف  "ال�شالمة  ع��ن��وان  حت��ت 
وال���ش��ت�����ش��اري��ني امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع ال�����ش��رك��ة ب��ه��دف رفع 
م�شتوى الكفاءة وتطبيق معايري ال�شحة وال�شالمة يف 
الأداء املن�شو�ض عليها يف ال�شيا�شات العامة بال�شركة و 
متا�شياً مع قرار معايل وزير املوارد الب�شرية والتوطني 
لل�شالمة  ظ��ب��ي  اب���و  م��رك��ز  متطلبات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

وال�شحة املهنية للعاملني باإمارة اأبوظبي.
تاأتي هذه الور�ض يف اإطار حر�ض �شركة العني للتوزيع 
وامل��ع��اي��ري يف جمال  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى تطبيق 
ال�شركة  ق��ام��ت  ال�����ش��الم��ة وال�����ش��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث 
من  الظهرية  وق��ت  اثناء  العمل  حظر  قانون  بتطبيق 
الفرتة  يف  ظ��ه��را   03:00 وح��ت��ى   12:30 ال�����ش��اع��ة 
من 15 من �شهر يونيو وحتى 15 من �شهر �شبتمر 
واملقاولني  واملوظفني  العاملني  جميع  على  التاأكيد  و 
ال��ق��رار حلماية  ب�����ش��رورة الل��ت��زام بتنفيذ  وامل��وردي��ن 

العمال من خماطر العمل حتت ا�شعة ال�شم�ض حفاظا 
الإج���ه���اد احل�����راري،  م�����ش��اك��ل  ع��ل��ى �شحتهم وجت��ن��ب 
امل�شابني  للعمال  الأول��ي��ة  بالإ�شعافات  القيام  وكيفية 

ال�شالمة  ثقافة  ن�شر  والعمل على  احل��راري  بالإجهاد 
اخلا�شة  العمال  م��ه��ارات  وتطوير  املهنية.  وال�شحة  
وال�شالمة  ال�شحة  ومتطلبات  معايري  مع  بالتعامل 

والبيئة باإمارة ابوظبي.
اأكد املهند�ض عبدالهادي الهاجري مدير ق�شم ال�شحة 
و ال�شالمة و البيئة يف �شركة العني للتوزيع باأن ياأتي 
تنظيم العني للتوزيع ملثل هذه الور�ض التوعوية متا�شياً 
وال�شالمة  وال�شحة  للبيئة  اأبوظبي  اإم���ارة  نظام  م��ع 
البيئة  لإدارة  م��ت��ك��ام��ل  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ال���ه���ادف 
موحدة  اآل��ي��ة  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  وال�شالمة  وال�شحة 
على م�شتوى الإم��ارة لت�شهيل تطبيق الت�شريعات ذات 
العالقة بحماية البيئة وال�شحة املهنية، مما ي�شهم يف 

حماية الأرواح واملمتلكات والبيئة
و اأ�شاف الهادي كما حتر�ض ال�شركة على توفري بيئة 
الكفيلة  ال�شمانات  ك��اف��ة  وات��خ��اذ  للعمال  اآم��ن��ة  عمل 
اأ�شعة  حتت  العمل  تبعات  من  �شحتهم  على  باحلفاظ 
التعر�ض  خم��اط��ر  م��ن  وحمايتهم  امل��ب��ا���ش��رة  ال�شم�ض 
لالإنهاك احل��راري و�شربات ال�شم�ض يف مواقع العمل 
املختلفة، حيث تعتر ال�شركة العمال العن�شر الأ�شا�شي 
يف منظومة العمل لديها و ذلك من منطلق ال�شراكة 
العمال وتطبيق  وامل�شئوليات حلماية  الدوار  وحتديد 

اف�شل املمار�شات العاملية .

•• اأبوظبي – الفجر

الوجهة  ل��ل��ح��ي��وان��ات،  الإم������ارات  وح��دي��ق��ة  منتجع  اأع��ل��ن 
الرتفيهية الأوىل من نوعها يف مدينة اأبوظبي، ا�شت�شافته 
طيلة  ي�شتمر  وال��ذي  ب��الأط��ف��ال،  اخلا�ض  ال�شفي  املخيم 
ال�شيفي  خميمها  اأن  الإدارة  اأو�شحت  وق��د  يوليو.   �شهر 

وامل�شاركة يف  احليوانات،  مع  التفاعل  الأطفال من  ميكن 
تت�شمن  وال��ت��ي  املمتعة،  ال�شيفية  الأن�شطة  م��ن  العديد 
 K9 dog unit " البولي�شية  ا ترفيهًيا للكالب  عر�شً
والذي  يوليو،2018،  من   4 يف  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأقيم   ،"
القيام  على  امل��درب��ة  البولي�شية  ال��ك��الب  م��ن  فريق  يقدم 
ب��ال��ع��دي��د م���ن الأع����م����ال ال���ت���ي ت���خ���دم م��واط��ن��ي الدولة 

برنامج  ك��الب  تتقنها  التي  امل��ه��ارات  وم��ن بني  وحتميهم. 
والك�شف  مالكيها،  حماية  دوغ؛  بولي�ض  اأب��وظ��ب��ي   9 كيه 
الع�شوائية.  املناطق  يف  ب��دوري��ات  والقيام  امل��خ��درات،  ع��ن 
وقد متكن جمهور املخيم ال�شيفي من متابعة �شلوك هذه 
الكالب من ناحية التاأهب، والطاعة، وتاأدية املهام املختلفة 
ال�شيدة  قالت  وق��د  ت��ذك��ر.   توجيهات  ب��ال  ال�شغط  حت��ت 

الإمارات  الت�شويق لدى حديقة  املحمودي، مديرة  نعيمة 
بيئة  الأط��ف��ال  مبنح  نرغب  نحن  مو�شحة:  للحيوانات، 
الأن�شطة  من  �شل�شلة  ت�شميم  خالل  من  ممتعة  تعليمية 
التثقيفية التي ميكنهم ال�شتمتاع بها. حيث يعد برنامج 
دوغ" و�شيلة  بولي�ض  اأبوظبي   9 "كيه  البولي�شية  الكالب 

ل�شتعرا�ض مهارات هذه املخلوقات الذكية ومواهبها. 

•• اأبوظبي - الفجر

 ت��ق��دم دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي خالل 
قاعة  م��ع  وبال�شراكة   2018 اأبوظبي  �شيف  مو�شم 
دو عر�ض "يونايت ويذ تومورو لند"، العر�ض العاملي 
ال�شتعرا�شية  املو�شيقى  مهرجان  يقدمه  الذي  املبهر 
فنانني  العر�ض  يف  وي�شارك  البلجيكي.  الإلكرتونية 
دو،  قاعة  يف  يوليو   28 ي��وم  ويقام  وعامليني،  حمليني 
منت�شف  بعد  و2  ظ��ه��راً   2 ال�شاعة  ب��ني  يا�ض  ج��زي��رة 

الليل.
عر�ض  ومن�شة  اأبوظبي  جمهور  بني  العر�ض  ويربط 
يبث  مبا�شر  نقل  ع��ر  بلجيكا،  يف  لند"  "تومورو 
هناك.  الرئي�شية  املن�شة  على  من  املهرجان  فعاليات 
ال�شتعرا�شية  امل��و���ش��ي��ق��ى  ل��ع�����ش��اق  ال���ع���ر����ض  وي��ت��ي��ح 
م��ع اجلمهور من  احل��دث  عي�ض  فر�شة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

واأ�شبانيا،  اإيطاليا،  بينها  وم��ن  ال��ع��امل  دول   خمتلف 
وتايوان، واملك�شيك، ولبنان. 

من�شة  على  املو�شيقية  عرو�شهم  فنانني  ت�شعة  ويقدم 
اأبوظبي، من بينهم الثنائي لوكا�ض و�شتيف، و�شموكنج 
لي�شيو�ض،  ج��ي  ودي  ���ش��ان��ت��ورو،  وم��ارك��و���ض  ج����روف، 
اأوزكان.  واأوميت  با�شاعد،  وعمر  ف��ور،  وب��اري  وريجي، 
م���وؤث���رات خا�شة  ع��ل��ى خلفية  ال��ع��رو���ض  ت��ل��ك  وت��ق��دم 
يوجد  مبا  بلجيكا  يف  الرئي�شي  العر�ض  مع  متزامنة 
اأجواًء من احلما�ض وامل�شاركة املبا�شرة عر ربط عاملي 

فريد من نوعه.
وعر البث من املن�شة الرئي�شية للمهرجان املو�شيقي 
اأبوظبي  ج��م��ه��ور  �شي�شتمتع  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  يف  الأ����ش���خ���م 
بعرو�ض املن�شة الرئي�شية التي يقدمها فنانون عامليون 
من بينهم؛ اأفروجاك، واآرمني فان بورين، ودمييرتي 

فيجا�ض، وليك مايك. 

�صامل بن ركا�س...  مد اخلدمة الوطنية 
ت�صهم فى  حتمل امل�صوؤولية مبيادين ال�صرف

املجل�ض  ال��ع��ام��ري ع�شو  رك��ا���ض  ب��ن  ���ش��امل حممد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ثمن   
بتمديد  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  ق��رار  �شابقاُ   الحت���ادي  الوطني 
فرتة اخلدمة الوطنية 16 �شهراً  بدًل عن 12 اأ�شهر، موؤكدا اأن التمديد 

يعد تعزيزاً لروح النتماء وبناء 
اأجيال قادرة على الذود والدفاع 
عن املكت�شبات الوطنية وال�شري 

على نهج ال�شهداء.
وق��ال بن ركا�ض يف ت�شريح له 
قيادتنا  ره���ن  جميعنا  ن��ح��ن   :
اأج�������ل حتمل  ال����ر�����ش����ي����دة م�����ن 
ال�شرف،  ميادين  يف  امل�شوؤولية 
اخل����دم����ة  م������د  اأن  م�����ع�����ت�����راً 
الوطنية فخر واعتزاز ومبادرة 
الكثري  حتمل  بامتياز  وطنية 
من املعاين، وت�شاف اإىل �شجل 
بناء  على  تعمل  التي  امل��ب��ادرات 
اأج���ي���ال اإم���ارات���ي���ة ت���داف���ع عن 
ومهارات  ب��ق��درات  وطنها  راي��ة 

اإىل جانب  ع�شكرية وروح وطنية، 
�شالح العلم والعلوم والتخ�ش�ض يف كافة املجالت والتي ت�شاهم جميعاً يف 
رفعة الوطن واحلفاظ على مكت�شباته. ولفت ال�شيخ �شامل بن ركا�ض اإىل اأن 
جميع اأبناء الإمارات يدركون  قيمة الأمن والأمان الذي حتظى به البالد 
واإن احلفاظ على ال�شيادة وا�شتقرار البالد يتطلب التزود بالنظم واملبادئ 

الع�شكرية لدى ال�شباب وال�شابات من اأبناء الوطن الغايل.

اإ�صادة عربية بالعمل التطوعي بالإمارات
ح�صن بوهزاع... دعم الإمارات 

للتطوع جتربة يحتذى بها
اللجنة  رئي�ض  للتطوع  العربي  الإحت���اد  رئي�ض  ب��وه��زاع  ح�شن  �شعادة  اأك��د   
اأن  التطوعي  للعمل  خليفة  اآل  علي  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ  جل��ائ��زة   املنظمة 
احلركة التطوعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة حققت طفرة 
العمل  جم��الت  �شتى  يف  ون�شوجها  تطورها  يعك�ض  مب��ا  ملمو�شة  نوعية 
التطوعي، والذي اأ�شبح اأحد ال�شمات املميزة للمجتمع الإماراتي ال�شقيق، 

يف ظل الهتمام الر�شمي الكبري بهذا القطاع احليوي.
عي�شى  ال�شيخ  �شمو  جائزة  بني  امل�شتمر  التوا�شل  منطلق  من  اأنه  واأ�شاف 
متت  فقد  ال�شقيقة  الإم���ارات  ودول��ة  التطوعي  للعمل  خليفة  اآل  علي  بن 
خماطبة عددا من اجلهات الر�شمية واجلمعيات الأهلية لرت�شيح �شخ�شية 
خالل  ت�شليمها  وامل���ق���ررة  التا�شعة  ن�شختها  يف  اجل��ائ��زة  لنيل  اإم��ارات��ي��ة 
اليوم  مع  بالتزامن  املقبل  �شبتمر  �شهر  البحرين يف  احتفالية يف مملكة 

العربي للتطوع.
واأ�شار اإىل اأن اجلائزة تويل اهتماما كبريا بتكرمي رواد العمل التطوعي يف 
الدول العربية، باعتبارهم من النماذج امل�شرفة الذين يبذلون العطاء يف 
خدمة بلدانهم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة التطوع باعتبارها اأمراً �شرورياً، 
لأن العمل التطوعي ي�شكل مقيا�شاً من مقايي�ض تطور املجتمعات ومدى 

وعيها وتفاعلها يف خمتلف مناحي التنمية.
واأو�شح اأن التجربة الإماراتية يف دعم العمل التطوعي تعد من التجارب 
املنظمة  اللجنة  دف��ع  م��ا  وه��و  الإقليمي،  امل�شتوى  على  بها  يحتذى  التي 
للجائزة لختيار العديد من ال�شخ�شيات الإماراتية املوؤثرة يف هذا املجال 
ال�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد  املا�شية، ومنهم  ال�شنوات  على مدار 
ال�شيخة  الإم��ارات��ي��ة،   اأمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  الفخرية  الرئي�شة  نهيان  اآل 
عزة بنت عبداهلل بن را�شد النعيمي املديرة العامة ملوؤ�ش�شة حميد بن را�شد 
النعيمي   را�شد  بن  بن علي  الدكتور عبدالعزيز  ال�شيخ  النعيمي اخلريية، 
اأم��ني ع��ام جمعية الإح�����ش��ان اخل��ريي��ة  ، معايل جن��الء بنت حممد العور 

وزيرة تنمية املجتمع ال�شابقة ، رجل الأعمال خلف اأحمد احلبتور.
وطني  موؤ�ش�شة  عليها  اأقدمت  التي  الكرمية  باللفتة  بوهزاع  ح�شن  ون��وه 
الإمارات بتكرمي  ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة اآل خليفة بجائزة وطني 
وذلك  والإن�����ش��اين،  التطوعي  العمل  يف  �شموه  مل��ب��ادرات  تقديراً  الإم����ارات 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  برعاية �شمو 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي، م�شريا اإىل اأن هذه اللفتة تعك�ض مدى التقارب 
العمل  قيمة  بتعزيز  امل�شرتك  والهتمام  ال�شقيقني،  البلدين  يجمع  الذي 

التطوعي كاأحد الروافد ال�شرورية لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
اب��وال��ه��ول م��دي��ر ع���ام موؤ�ش�شة وطني  ���ش��ع��ادة ���ش��رار   وم���ن جهته و���ش��ف 
اأنها قد كرمت اأحد رواد العمل  تكرميها لل�شيخ عي�شى بن علي ال خليفة 
البحرين  الداعمني للعمل اخل��ريي لي�ض يف مملكة  اأه��م  واأح��د  التطوعي 
وح�شب واخلليج العربي اإمنا اأحد رواده يف الوطن العربي م�شيدا برامج 

ودورة جائزة �شموه التطوعية العربية .
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يف عمر الثالثة، يتقا�صم الطفل املائدة مع عائلته ويتخلى 
اأن  ويتعلم  وحده  له  ُتطبخ  التي  ال�صغرية  الأطباق  عن 
ياأكل مثل الكبار. لكن هل ُي�صَمح له بتناول اأنواع الأطباق 

كافة؟

يف  ك�ا�شطراب  الفيديو  األ��ع��اب  اإدم���ان  العاملية  ال�شحة  منظمة  �شنفت   
ال�شحة العقلية،وذلك حيث اأعلنت وكالة ال�شحة التابعة لالأمم املتحدة 
دليل  م��ن  ال�11  الطبعة  يف  امل��ت��ط��رف��ة  ال��ف��ي��دي��و  األ��ع��اب  �شت�شيف  اأن��ه��ا 

الت�شنيف الدويل لالأمرا�ض.
ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير  جري�شي�ض  اأدان��وم  تيدرو�ض  الدكتور  وق��ال 
العاملية – يف بيان �شحفي – اإن الت�شنيف الدويل لالأمرا�ض هو خطوة 
ما  ح��ول  الكثري  فهم  من  متكننا  اإنها  بحق..  العاملية  املنظمة  بها  تفخر 
املعاناة  ملنع  اإج���راءات  ويتخذون  ومي��وت��ون،  مير�شون  الأ�شخا�ض  يجعل 

واإنقاذ الأرواح.
وقالت منظمة ال�شحة العاملية اإن اإطالقها املبكر لهذا الت�شنيف �شيتيح 
للبلدان التخطيط لكيفية ا�شتخدام الن�شخة اجلديدة من الدليل واإعداد 
بالإ�شافة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�شحيني  املهنيني  وتدريب  ترجمات 

على  تعتمد  التي  ال�شحى  التاأمني  �شركات  ت�شتخدم  ذل��ك  اإىل 
الرامج  مديرى  عن  ف�شال  لالأمرا�ض،  ال��دويل  الت�شنيف 

وغريها  البيانات  جمع  واأخ�شائيي  الوطنية،  ال�شحية 
التقدم  يتابعون  مم��ن 

فى جمال ال�شحة 
ال���������ع���������امل���������ي���������ة 

وي������ح������ددون 

تخ�شي�ض املوارد ال�شحية.
اأو  امل�شتمر  اللعب  �شلوك  بنمط  يتميز  ب��اأن��ه  الأل��ع��اب  ا�شطراب  وي��ع��رف 
التحكم  �شعف  عن  ناجم  ال�شطراب  ه��ذا  يكون  اأن  ميكن  كما  املتكرر.. 
اإىل  ل��الأل��ع��اب  اللعب، وزي���ادة الأول��وي��ة املمنوحة  ت��وات��ر و���ش��دة وم���دة  يف 
الأخرى،  اليومية  والإلتزامات  الأن�شطة  الأ�شبقية على  تاأخذ  اأنها  درجة 
على  ال�شلبية  العواقب  من  الرغم  على  ت�شعيدها  اأو  الألعاب  وا�شتمرار 

الألعاب الأخرى.
�شعف  اإىل  ل��ت��وؤدي  يكفى  مبا  �شديدة  احلالة  ه��ذه  اأن  املنظمة  واأو�شحت 
كبري يف املجالت ال�شخ�شية والأ�شرية والجتماعية والتعليمية، اأو املهنية 
وغريها من املجالت املهمة.. وعادة ما تكون جوانب ال�شطراب واحدة 

ملدة 12 �شهرا على الأقل وهو ما ي�شتلزم �شرعة الت�شخي�ض.
اإدارة ال�شحة العقلية ملنظمة  وقال الدكتور فالدميري بوزنياك ع�شو يف 
الأ�شخا�ض  ع���دد  اإن  امل��خ��درة  امل����واد  ا���ش��ت��خ��دام  واإ����ش���اءة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة 
امل�شنفني مع هذا ال�شطراب “قليلون للغاية.. وت�شتند معظم التدخالت 
اأو العالجات على مبادئ اأو اأ�شاليب العالج ال�شلوكى املعرفى، 
والجتماعية  النف�شية  التدخالت  ت�شمل  وه��ى 

والدعم الجتماعى والدعم الأ�شرى.
وت���ت�������ش���م���ن ال���ط���ب���ع���ة اجل�����دي�����دة من 
اأي�شا  لالأمرا�ض  الدويل  الت�شنيف 
التقليدي مل  الطب  ف�شول عن 
يتم ت�شنيفها اأبدا، بالإ�شافة 
عن  ج����دي����د  ف�������ش���ل  اإىل 
اجلن�شية  ال�������ش���ح���ة 
ي�����ج�����م�����ع ب���ني 
ال�����������ش�����روط 
�شبق  ال����ت����ي 
ت�������ش���ن���ي���ف���ه���ا 
اأخرى..  بطرق 
وق��������ال ال���دك���ت���ور 
روب�������������رت ج�����اك�����وب 
ت�شنيف  فريق  رئي�ض 
واملعايري  امل�شطلحات 
ال�������ش���ح���ة  م����ن����ظ����م����ة  يف 
املبادئ  اأح��د  “كان  العاملية 
الرئي�شية يف هذه املراجعة 
الرتميز  بنية  تب�شيط  هو 
الإلكرتونية،  والأدوات 
ملهنيي  ���ش��ي�����ش��م��ح  وه�����ذا 
ال�شحية  ال�����رع�����اي�����ة 
ت�������ش���ج���ي���ل ال�����ظ�����روف 

ب�شهولة تامة”.

 ت�صنيف اإدمان األعاب الفيديو 
تت�صارب الآراء حول تاأثري الزواج �صلبا اأو اإيجابا على �صحة الأ�صخا�س. وح�صب درا�صة كـا�صطراب يف ال�صحة العقلية

جديدة فان املتزوجني اأقل عر�صة لالإ�صابة باأمرا�س القلب اأو الوفاة ب�صبب النوبات 
القلبية. كيف ذلك؟

امل��ت��زوج��ني رمبا  اأن  ح��دي��ث��ة  درا����ش���ة  ك�شفت      
القلب  باأمرا�ض  لالإ�شابة  عر�شة  اأق��ل  يكونون 
ال�شكتات  اأو  القلبية  ال��ن��وب��ات  ب�شبب  ال��وف��اة  اأو 

مقارنة مبن يعي�شون دون زواج.
ا�شتند الباحثون امل�شرفون على الدرا�شة اجلديدة 
على فح�ض بيانات 34 درا�شة �شابقة �شملت اأكرث 
من مليوين �شخ�ض. وب�شكل عام، وجد الباحثون 
اأو الأرامل  اأن البالغني من املطلقني واملطلقات 
اأو اأولئك الذين مل ي�شبق لهم الزواج كانوا اأكرث 
باأمرا�ض  لالإ�شابة  املئة  يف   42 بن�شبة  عر�شة 
بن�شبة  واأكرث عر�شة  الدموية،  القلب والأوعية 
التاجي  ال�شريان  باأمرا�ض  لالإ�شابة  باملئة   16

وذلك باملقارنة مع املتزوجني.
وقال الباحثون يف دورية القلب اإن غري املتزوجني 
يكونون اأي�شا اأكرث عر�شة للوفاة ب�شبب اأمرا�ض 
واأك��رث عر�شة بن�شبة  املئة  43 يف  القلب بن�شبة 

بال�شكتة. للوفاة  املئة  يف   55
وقال ماما�ض ماما�ض كبري الباحثني يف الدرا�شة 

البحث  "اإن  الريطانية  كيل  جامعة  م��ن  وه��و 
كان  اإذا  ما  لإثبات  خ�شي�شا  معدة  جتربة  لي�ض 
ثمة  ل��ك��ن  اأم ل.  ال��ق��ل��ب  ل�شحة  م��ف��ي��دا  ال����زواج 
اأ���ش��ب��اب ع��دي��دة رمب���ا جت��ع��ل ال����زواج م��ف��ي��دا من 
املايل  ال�شتقرار  ذلك  يف  مبا  الوقائية  الناحية 

والدعم الجتماعي".
واأ���ش��اف م��ام��ا���ض اأن���ه "من امل��ع��روف، م��ث��ال، اأن 
اأدوية  تناول  يف  الأرج��ح  على  ينتظمون  املر�شى 
مهمة بعد حدوث نوبة قلبية اأو �شكتة اإذا كانوا 
متزوجني، رمبا ب�شبب �شغوط �شريك احلياة". 
اأن  امل��رج��ح  ف��م��ن  "وباملثل،  ال��ب��اح��ث  ذات  وت��اب��ع 
النتائج  حت�شن  التي  التاأهيل  اإع��ادة  يف  ي�شاركوا 

بعد ال�شكتات اأو النوبات القلبية".
وح�������ش���ب ال���ب���اح���ث ال���ري���ط���اين امل�������ش���رف على 
الدرا�شة فان وجود �شريك اأو �شريكة حياة رمبا 
ي�شاعد اأي�شا املر�شى يف اإدراك الأعرا�ض املبكرة 

لأمرا�ض القلب اأو بداية النوبات القلبية.
واأ�شار الباحثون يف جامعة كيل الريطانية اإىل 

اأن��ه على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن ال���زواج لي�ض هو 
متثل  اإذ  القلب،  باأمرا�ض  الأك��ر  التنبوؤ  عامل 
وارتفاع  واجلن�ض  ال�شن  مثل  معروفة  ع��وام��ل 
والتدخني  الكولي�شرتول  وارتفاع  الدعم  �شغط 
80 باملئة من خماطر  ومر�ض ال�شكري حوايل 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب.
ون�شرت كل الدرا�شات التي �شملها البحث الأخري 
و2015.   1963 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ف��رتة  خ���الل 
و77   42 بني  فيها  امل�شاركني  اأعمار  وتراوحت 
ال�شكندنافية  وال��دول  اأوروب���ا  من  وكانوا  عاماً 

واأمريكا ال�شمالية وال�شرق الأو�شط واآ�شيا.
الطالق  ف��اإن  اجل��دي��دة  ال��درا���ش��ة  نتائج  وح�شب 
الوفيات  يف  املئة  يف   33 قدرها  ب��زي��ادة  مرتبط 
الوفاة  خ��ط��ر  وازدي������اد  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ض  ب�شبب 

ب�شبب ال�شكتات، 
بتجربة  م��روا  ال��ذي��ن  والن�شاء  ال��رج��ال  اأن  كما 
الطالق اأكرث عر�شة بن�شبة 35 باملئة لالإ�شابة 

باأمرا�ض القلب مقارنة باملتزوجني.

املتزوجون اأقل عر�صة لنوبات القلب

هل ميكن اأن ياأكل اللحوم كل يوم؟
عند  الروتينات  من  هائلة  كمية  احلمراء  اللحوم  توفر 
ا�شتهالكها بكمية مفرطة، ما يوؤدي اإىل اإرهاق الكلى التي 
جتد �شعوبة يف التخل�ض من املنتجات امل�شتقة من تفّكك 

الروتينات. اقرتحي على طفلك حلم البقر اأو الغنم 
مرتني اأو ثالث مرات اأ�شبوعياً. يف الأيام 

متنوعة  خيارات  له  قّدمي  الأخ���رى، 
اأ�شبوعياً(  )م��رت��ني  ال�شمك  مثل 

وال���ب���ي�������ض وال�����دي�����ك ال����روم����ي 
والدجاج...

امل�صبعة  اللحوم  عن  ماذا 
بال�صل�صة؟

الغنية  الأط�����ب�����اق  حت���ت���وي 
ن�شبة عالية  بال�شل�شة على 

م��ن ال��ده��ون. ل��ذا حاويل 
الزيت  ك��م��ي��ة  ت��ع��ّديل  اأن 

عند  ت�شتعملينها  التي 
الطبق  حت�����ش��ري 

واخ�������������ت�������������اري 
قطع  ل��ط��ف��ل��ك 
حل�����������������م غ������ري 
مثل  ده�����ن�����ي�����ة 
العجل.  ك��ت��ف 
اإىل  اأ����ش���ي���ف���ي 

كمية  ال���ط���ب���ق 
من اخل�شراوات 
�شغرية  وح�����ش��ة 
الن�شويات  م����ن 
ول تعطيه قطعة 
كبرية من اخلبز 

لأنه �شيميل حينها 
لتغمي�ض  ا�شتعمالها  اإىل 
اإ�����ش����اف����ي����ة من  ك���م���ي���ة 

ال�شل�شة.

هل ي�صتطيع تناول اللحوم النيئة؟
اإىل  ف��رم اللحم وتقطيعه  ي��وؤدي  اللحم غ��ذاء ه�ض ج��داً. 
القطع.  ع��ل��ى �شطح  امل���وج���ودة  ت��ك��اث��ر اجل��راث��ي��م 
الأولد اأكرث ح�شا�شية جتاه بع�ض اجلراثيم 
التي قد حتتوي عليها اللحوم، ل �شيما 
ل���ذا من  الإي ك���ولي وال�����ش��امل��ون��ي��ال. 
اللحوم  الطفل  ي��اأك��ل  األ  الأف�����ش��ل 
النيئة قبل عمر اخلام�شة ويجب 
نظيفة  بيئة  على  حتافظي  اأن 
عند حت�شري اللحوم. يجب اأن 
ُي�شتهلَك اللحم املفروم الطازج 
حت�شريه  من  �شاعتني  خ��الل 
اأو ُيحَفظ يف الراد بانتظار 
م��ا يخ�ض  ا���ش��ت��ه��الك��ه. يف 
الأ����ش���م���اك ال��ن��ي��ئ��ة، يجب 
طوال  وحفظها  تفريغها 
حرارة  ع��ل��ى  ���ش��اع��ة   24
20 درجة حتت ال�شفر 
قبل تناولها للتخل�ض 
التي  الطفيليات  من 
ت�شبب  اأن  مي����ك����ن 
ا�شطرابات ه�شمية.

اأن  ي�صتطيع  هللل 
ال�صلمون  يلللاأكلللل 

املدّخن؟
ال�شلمون �شمك دهني 
غ����ن����ي ب����الأح����م����ا�����ض 
متعددة  ال���ده���ن���ي���ة 
الإ����ش���ب���اع مثل  ع����دم 
ل��ك��ن يجب   .3 الأوم��ي��غ��ا 
اأن تتاأكدي من اأنه طازج 

املدّخن  ال�شلمون  يكون  اأن  الأف�شل  من  اجل���ودة.  وع��ايل 
مغّلفاً م�شبقاً ول تن�شي �شرورة اأن تلتزمي بتاريخ انتهاء 

�شالحيته.

هل ي�صتطيع ا�صتهالك املنتجات قليلة الد�صم؟
اأن  هذه اخليارات لي�شت منا�شبة لعمره، بل من الأف�شل 
يتناول املاأكولت التقليدية التي تغطي حاجاته الغذائية. 
يف الأ�شل تكون املنتجات قليلة الد�شم اأغذية تقليدية لكن 
ترتاجع فيها كمية ال�شكر و/اأو الدهون فتخ�شر جزءاً من 
حتت  اإل  الطفل  يتناولها  األ  يجب  ال��غ��ذائ��ي��ة.  منافعها 

اإ�شراف طبي.

ماذا عن م�صروبات احلمية؟
م�شروبات احلمية حلوة املذاق وحتتوي على مواد حتلية 
الطفل.  لدى  ال��ذوق  ُتطّور حا�شة  اأن  ا�شطناعية وميكن 
ي�شتطيع الأخري اأن يتناول كمية �شغرية منها يف منا�شبات 
حول  الطفل  لتوعية  املنا�شبة  املرحلة  اإن��ه��ا  ا�شتثنائية. 

الأغذية والتاأثري يف نظامه الغذائي على املدى الطويل.

ما اأهمية املاء بالن�صبة اإىل الطفل؟
يجب اأن ي�شرب الطفل كمية كافية من املاء. اإنه امل�شروب 
اأن يتناوله با�شتمرار  ال�شروري الوحيد يف حالته ويجب 

خالل خمتلف ن�شاطاته.
 ميكنك اأن تعطيه ماء معّطراً ب�شرط اأن يكون خالياً من 

ال�شكر.

هل ي�صتطيع اأن يتناول )الوجبات ال�صريعة(؟
بالدهون  ال�شريعة غنية  الوجبات  الغذائية،  الناحية  من 

وال�شكريات والروتينات احليوانية. 
ري له الهمرغر مع ح�شة �شغرية  لكن ميكنك اأن حت�شّ
ثم  اخل�����ش��راوات،  م��ع  الناغت�ض  اأو  املقلية  البطاطا  م��ن 

اأعطيه كوب لنب اأو فاكهة وماء.
يف  احل�شاء  اأو  اخل�����ش��راوات  ي��اأك��ل  اأن  على  احر�شي  لكن   
الوجبة الالحقة وا�شمحي له بتناول طعامه على املائدة.

مقرتحات لطعام �صحي 
منا�صب لطفلك
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العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 اإخطار باإخالء عقار-  عن طريق الن�شر 

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ 
2018/281 تنفيذ مدين

بناء على طلب / موؤ�ش�شة الإمارات العقارية ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدعوى 
قانونا  واملعلن  التنفيذية  بال�شيغة  واملزيل  ايجارية  منازعات   2017/216 رقم 
من  غفور  عبداملنان   / باإخالء  والقا�شي  تنفيذ   2018/281 رقم  بامللف  واملنفذ 
املحل 0509720722 - الإمارات راأ�ض اخليمة �شارع القرم مبنى موؤ�ش�شة الإمارات 
من  خ��ايل  ل��ه  للمحكوم  وت�شليمه  ال�شناعية  الق�شيدات  املطاطية  ل��ل��ق��وارب 
ال�شواغر ، وعلى الأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ بتاريخ 2018/7/2 م بتنفيذه 
 9 ال�شاعة  م   2018/7/16 املوافق  الثنني  يوم  حتدد  قد  باأنه  نخطركم  فاإننا   -

�شباحا موعدا لتنفيذ حكم الخالء وذلك للعلم.
ق�شم التنفيذ - �شعيد ال�شحي  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1091
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شهزاد ا�شلم حممد ا�شلم - باك�شتاين  
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
ال�شيد ت�شنيم امني امني الدين - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )مطعم 

نور املنزل( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )724502(
ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
�شوف  وانه  للعلم  العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  2013 يف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1090
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حاج مقامي علي العلي - اإماراتي اجلن�شية يرغب يف 
�شعيد جمعة  ال�شيد/ جمعة  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع 
)خمبز  با�شم  امل�شماة   التجارية  الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  اإماراتي  احلارثي  عبداهلل 

احلرية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة مهنية رقم )210568( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1092

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شالييل كوتابان �شوري�ض بابو - هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل كل من ال�شيد/ حممد �شامل حميد �شامل الغماي - اإماراتي اجلن�شية 
وال�شيد/ اتو فالبيل �شوبر امانيان بيجو - هندي اجلن�شية وال�شيد/ بولريكال �شرييان ماتيو كوتى - هندي 
اجلن�شية وال�شيد/ فا�شانت تيو مبورات رافيندران ارافيندران تيكو مبورات ابو - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة 
امل�شماة )نور القمر للمقاولت الفنية ( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )519701( ال�شادرة من 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى : - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
خدمات - اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - تغيري ال�شم التجاري من )نور القمر للمقاولت الفنية( لي�شبح 
)نور القمر للمقاولت الفنية - ذ م م(  - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة فون ايكن ال�شرق الو�شط م م ح )اجلن�شية : جبل 
التجاري  املركز   : ام��ارة دبي )العنوان  ال�شركة يف  علي( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
  )17782  : ب  ���ض   ،  LX00402A رق��م  )مكتب  ب  عبدالرحيم  حممد  ملك   - -ب��ردب��ي 

واملقيدة حتت رقم )4726( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010 م يف �شان اعتماد دليل اإج��راءات الرتخي�ض لفروع 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم  2018/496  التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : �شركة الن�شاءات املتكاملة وميثلها / املهند�ض فوؤاد ال�شعدي  ، اجلن�شية :    العنوان : 

الإمارات راأ�ض اخليمة الفلية - طريق �شوق الغنم ، الهاتف املتحرك : 9710505536414+ 
ق�شية  يف   2018/4/5 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ش��درت  ق��د  اخليمة  را���ض  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 

)332/2017( جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 48854.00  درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف  
املحكوم له : بالل حممود ابو جبل ب�شفته �شاحب الرخ�شة التجارية )احللول ملعاجلة املياه - م م ح( ، 
بوكالة مكتب املحامي / خالد الع�شقالين ، اجلن�شية : �شوريا ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة �شارع ابن 

�شينا - فيال 75 خزام ، الهاتف املتحرك : 971055581854+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

رفع  تاريخ  من  اعتبارا   )40000( م��ق��داره  مبلغا  اىلاملدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   : مالحظات 
الدعوى يف 2017/10/22 حتى متام ال�شداد 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�شوم   ، احلكم  لتنفيذ  املنا�شبة  القانونية  الج���راءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك 

املرتتبة عليك.
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4324(

املنذر : رائد عبدالكرمي عارف يو�شف - اردين اجلن�شية 
بوكالة املحامي / ابراهيم مو�شى علي 

�شد املنذر اليه : عماد يو�شف حممد عبده - فل�شطيني اجلن�شية 
املبالغ املرت�شدة  املو�شوع : ينبه املنذر املنذر اليه باللتزام مبا جاء بهذا الإخطار و�شداد 
يف ذمته ل�شالح املنذر والبالغه 22500 درهم )فقط اثنان وع�شرون الف وخم�شمائة درهم 
ل غري( خالل ا�شبوع من تاريخ الن��ذار املاثل ، واإل �شوف ن�شطر اآ�شفني اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية الالزمة �شدكم واإحالة النزاع اىل الق�شاء ومطالبتكم بالتعوي�ض عن 
اخل�شائر التي تكبدها املنذر بال�شافة اىل املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم ، والر�شوم وامل�شاريف 
احلجز  منها  القانونية  الج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  اىل  بال�شافة   ، امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  ومقابل 

التحفظي ، واملنع من ال�شفر.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإعالن بالن�شر
رقم  2018/1534 

املنذر : العربية للعود - �ض ذ م م 
املنذر اليه : انرت�شتيالر ا�شت�ض ليمتد 

املتمثلة يف  القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمته  اليه ب�شرورة �شداد  املنذر  املنذر /  املو�شوع : ينذر 
قيمة ال�شيك املرجتع بقيمة 184.500 درهم وذلك خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ الن�شر ،  اأو 
اخالء العني وت�شليمها للمنذر باحلالة التي ت�شلمها عليها مع ا�شالح ما قد يكون قد حلق بالعني 
من تلف وت�شوية ح�شاب الناء والكهرباء وغريها عن مدة �شغله للعني مع ما ي�شتجد من قيمة ايجار 
الق�شائية الالزمة  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  واإل �شي�شطر   ، التام والفعلي  تاريخ الخ��الء  حتى 
للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة ايجارية والتعوي�ض اجلابر عن العطل وال�شرر  ويحتفظ 
املوؤجر بحقه الكامل مبطالبة امل�شتاأجر بالتعوي�ض والعطل وال�شرر على التاأخري يف اخالء العقار 

وحتميل  املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4322(
املنذر : �شراج الدين خليل ها�شم - لبناين اجلن�شية 

بوكالة املحامي / ابراهيم مو�شى علي 
�شد املنذر اليه / حممد �شقر حممد عبيد 

ب��الداء مبلغ 63000 دره��م  ثالثة و�شتون الف  املو�شوع : ينبه املنذر املنذر اليه 
ت��اري��خ الإع���الن لهذا الن���ذار ، واإل  اي��ام م��ن  دره��م خ��الل م��دة اق�شاها خم�شة 
القانونية اىل حتفظ حقه مبا فيها  اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر اىل  �شي�شطر 
مع  القانونية  والفوائد  باملبلغ  للمطالبة  الأداء  وامر  الق�شائية  الدعوى  اقامة 

حتميل املنذر اليه لكافة ر�شوم التقا�شي واتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/768  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1 - خواجة مات جل حيدر خان - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الإحتاد 
الوطني - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2018/5/28  احلكم التمهيدي التايل :   بندب اخلبري امل�شريف �شاحب الدور باجلدول - وتكون 
مهمته كالتي :  - الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم  
- النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية وان وجدت ال�شجالت 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة - بيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى  - بيان 
نوع املعامالت التي ربطت طريف الدعوى و�شندها و�شببها وما ترتب عليها  - بيان ما اذا كان طريف 
الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما فيها من عدمه وحددت مبلغ �شبعة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب 
وم�شروفات اخلبري واتعابه الزمت املدعي ب�شدادها خلزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 
الثنني  املوافق 2018/6/4  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة Ch1.C.13 لنظر الدعوىيف حالة عدم 

�شداد المانة وجل�شة 2018/7/16 لإيداع التقرير يف حالة �شدادها 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/930  جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- عمران علي را�شد 2-مطعم وكافيه بيا�ض جورميت - �ض ذ م م   جمهويل حمل 
القامة مبا اأن املدعي / �شركة حممد الهاملي لتجارة املواد الغذائية ماف�ض - ذ م م وميثله / ابراهيم 
يف   2018/5/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - البلو�شي  م��راد  علي  مو�شى 
املواد الغذائية ماف�ض - ذ م م بالزام  الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة حممد الهاملي لتجارة 
)�شبعة  دره��م��ا   37414.24 م��ق��داره  مبلغ  اىلامل��دع��ي��ة  ي��وؤدي��ا  ان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي 
وثالثون الفا واربعمائة واربعة ع�شر درهما واربعة وع�شرون فل�شا( قيمة ال�شيكات مو�شوع التداعي 
بالر�شوم  والزمتها  ال�شداد  �شيك وحتى متام  ا�شتحقاق كل  تاريخ  �شنويا 9% من  باملائة  ت�شعة  وفائدة 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب احلاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

 اإعادة اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2018/145 مدين جزئي
)باللغة العربية(

اىل املدعي عليه/ر�شاد حممود حممد احلمالوي - اجلن�شية فل�شطني
حيث ان املدعية/مازام دران خان - اجلن�شية : باك�شتان 

عليك احل�شور   يقت�شي  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدى  عليك  اقام 
املوافق  الأح��د  ي��وم  �شباحا من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  يف  املحكمة  اأم��ام 
يف  وكيل عنك  اإر�شال  اأو عدم  تخلفك عن احل�شور  2018/7/22 ويف حالة 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي                  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 يف الدعوى  رقم 2018/1011 جتاري جزئي    

املدعي : بنك ابوظبي التجاري - فرع 
املدعي عليهم / 1- لندمارك للتجارة العامة -  م م ح، 2- افينا�ض ناند كي�شور ماهي�شواري 

الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الن�شر  حممد  عمار  اخلبري/  "يعلن 
وتنفيذا  )فرع(  التجاري  ابوظبي  بنك   / املدعي  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2018/1011 رقم 
ناند  افينا�ض  وال�شيد/  ح  م  م   - العامة  للتجارة  لندمارك  ال�شادة/  عليهما  املدعي  فان  للمهمة 
كي�شور ماهي�شواري مدعوان حل�شور اجتماع اخلرة امل�شرفية او بوا�شطة وكيل معتمد ، واملقرر 
عقده يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/12 م  يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا موعدا لالجتماع يف 
مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�ض �شنرت - بجوار  فندق 
التا�شع - مكتب رقم 902  رقم مكاين :  الطابق  �شارع رقم 27 -  �شابقا( -   جي 5 )فندق روتانا 
94178 32428  -  لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�شار جميع الأوراق 

وامل�شتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف  
عمار حممد الن�شر  

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
دعوة اإجتماع خربة ح�شابية الدعوى رقم 2018/401 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه / ع�شام جميل حداد - ب�شفته مالك / جموهرات فيينا 
الدعوى  يف  ح�شابي  خبري  بندبنا  دبي  حماكم  من  ال�شادر  احلكم  مبوجب 
املذكورة اعاله ، وقد مت البدء يف اأعمال اخلرة احل�شابية ، وعليه يتوجب عليكم 
احل�شور اىل مكتبنا اخل�شر وم�شاركوه حما�شبون قانونيون وبرفقتكم كافة 
امل�شتندات اخلا�شة مبو�شوع الدعوى املقامة من ال�شادة / �شركة : جموهرات 
فافور - ذ م م ، وذلك حل�شور اجتماع خرة مبقر مكتبنا الكائن يف )دبي - 
تاريخ  املمزر - مكتب )A-506( والذي  يتم عقده يف  اأبراج  بناية  املمزر - 

2018/7/18 يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا 
اخلبرياحل�شابي 
�شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
يف الدعوى رقم 2017/4114  جتاري جزئي    

املعلن اليه / املدعي عليها / اآمنة خليفة اأحمد حميد الزعابي 
يف  امل�شرفية  اخل��رة  لع��م��ال  امل��وق��رة  دب��ي  قبل حمكمة  م��ن  تكليفنا  على  بناء 
ال��دع��وى اع���اله فقد ح��ددن��ا ي��وم الإث��ن��ني امل��واف��ق 2018/7/16، وذل���ك يف متام 
الرابعة والن�شف ع�شرا ، موعدا لعقد الجتماع الول للخرة  امل�شرفية وذلك 
مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي- �شارع ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز 
، الطابق الرابع والع�شرون - هاتف رقم   ب��رج  العطار مكتب رقم 2403   ، امل��ايل 
3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 - دبي - لذا يطلب ح�شوركم او 
من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة 

 xlnc بالدعوى - م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف
اخلبري امل�شريف / د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور االجتماع   للخربة 
امل�شرفية االول

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2712 ل�شنة 2017 
اىل املحكوم عليه / عثمان حممد ابراهيم يحيى اجل�شمي 

بحقكم  ا�شدرت  قد  البتدارية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )215424( درهم ، بال�شافة اىلالفائدة القانونية 

بواقع 4% من تاريخ 2016/4/20 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ البنك التجاري الدويل 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حال 
تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية 

يف غيابك
عن  مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اإعالن يف الدعوى رقم )2018/135(   جتاري كلي  ام القيوين

بناء على طلب املدعي / فادمي ديرك�ض 
اإىل املدعي عليه / �شركة مدائن اأم القيوين العقارية - �ض ذ م 

النت�شار  الوا�شعة  املحلية  ال�شحف  اإح��دى  يف  بالن�شر   : وعنوانه 
ام القيوين  اأمام مبحكمة  اأنت مكلف باحل�شور  العربية -  باللغة 
الحت��ادي��ة الب��ت��دائ��ي��ة �شخ�شيا او ب��وا���ش��ط��ة   وك��ي��ل معتمد - يف 
ال�شاعة 30 : 08 �شباحا من يوم الحد املوافق 2018/7/22 - وذلك 
 - عليه  مدعي  بو�شفك  اأع��اله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر 

حرر بتاريخ  2018/7/8 
مكتب اإدارة الدعوى

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                           اىل املدعى عليه / فوود تيك للتجارة - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة 2018/7/22 ال�شاعة 9.30       

م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
ح�شوري.   مبثابة  �شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفكم  حالة  ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف. 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 2018/7272 عمايل جزئي
2018/7273 عمايل جزئي
2018/7274 عمايل جزئي
2018/7276 عمايل جزئي
2018/7277 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
حممد ار�شد حممد علم 
اعجاز علي �شوكت علي 
نور ا�شلم �شهباز خان 

ار�شالن ار�شاد ار�شاد علي 
حممد ار�شد حممد ابراهيم 

مبلغ املطالبة
14050 درهم +  تذكرة العودة
14000 درهم +  تذكرة العودة
12200 درهم +  تذكرة العودة
10970 درهم +  تذكرة العودة
10790 درهم +  تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4367(

املنذر : ايوب عبداهلل ال�شيد عبدالرحيم عبدالرحمن الها�شمي - اإماراتي اجلن�شية
املنذر اليه : املهدى بن املكي البخائري - تون�شي اجلن�شية 

املو�شوع : انذار عديل بالن�شر يف النذار رقم 2018/01/117818 
ينذر املنذر املنذر اليه بت�شليم جواز �شفره ب�شداد مبلغ وقدره )69500 درهم( ت�شعة 
تاريخ ن�شر هذا  ايام من  اق�شاها خم�شة  الف وخم�شمائة  درهما خالل مدة  و�شتون 
حقه  حتفظ  التي  القانونية   الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن���ذار 
واملطالبة بالتعوي�ض املنا�شب عن اأي عطل او �شرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4284(

املنذر : عبدالرحيم احمد املري 
املنذر اليه : علي �شجواين للخدمات الفنية 

فاإننا نطلب ما يلي :-  فان املنذر يوجه هذا الن��ذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل 
من   9000 البالغة  عليكم  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اي��اه  خمطرا  اليه  املنذر 
القيمة اليجارية وذلك خالل فرتة 30 يوم من تاريخ ا�شتالمكم لهذا النذار القانوين ، وننذركم 
باأنه يف حالة عدم ا�شتجابتكم لهذا النذار بال�شداد خالل الإجل املمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم 
القانونية  الج��راءات  كافة  اإتخاذ  يتم  �شوف  واإن��ه   ، امل�شتحقات  كافة  و�شداد  املوؤجرة  العني  اخالء 
باخالء  الزامكم  اىل  بال�شافة   ، تاريخه  حتى  عليكم  امل��ت��اأخ��رة  امل�شتحقات  كافة  ل�شداد  املتبعة 
املاأجور وت�شليمه للموؤجر خاليا من ال�شواغل بال�شافة اىل الزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4283(

املنذر : عادل غافان الب�شطي 
املنذر اليه : بالكري�شنان �شوجومار  

فاإننا نطلب ما يلي :-  فان املنذر يوجه هذا الن��ذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل 
من   15500 البالغة  عليكم  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اياه  خمطرا  اليه  املنذر 
القيمة اليجارية وذلك خالل فرتة 30 يوم من تاريخ ا�شتالمكم لهذا النذار القانوين ، وننذركم 
باأنه يف حالة عدم ا�شتجابتكم لهذا النذار بال�شداد خالل الإجل املمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم 
القانونية  الج��راءات  كافة  اإتخاذ  يتم  �شوف  واإن��ه   ، امل�شتحقات  كافة  و�شداد  املوؤجرة  العني  اخالء 
باخالء  الزامكم  اىل  بال�شافة   ، تاريخه  حتى  عليكم  امل��ت��اأخ��رة  امل�شتحقات  كافة  ل�شداد  املتبعة 
املاأجور وت�شليمه للموؤجر خاليا من ال�شواغل بال�شافة اىل الزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4364(

مبوجب   ، ال�شعود  اب��و  �شفيق  حممد   / وميثلها  ج��ارج  ك��وم��ار  ميناك�شي  وال�شيد/  ج��ارج  بهو�شان  ماني�ض   : امل��ن��ذر   
املحرر  رقم  م�شدقة.  وكالة  مبوجب  ت�شوىل  ادري�شى  رج��اء   / وميثله   )2018/1/140147( املحرر  رقم  وكالة 
)2017/1/17439(  عنوانه ، دبي- انرتنا�شيونال �شيتى- احلى الفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 رقم 

الر�ض 842-117 ، ور�شان الأوىل ،  ت : 0555564669    
املنذر اليه : ذا دون لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م  

عنوانه : الر�شاء الوىل - بناية بينكل - مكتب رقم 502 - رقم الر�ض : 7 
اليجار  �شداد قيمة  و   )502 للعقار  )الر�شاء الوىل - مكتب رقم  التام  الخ��الء  اليه ب�شرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�شتحقة بال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر  هذا النذار وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء 
واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىلال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4286(

املنذر : عبدالرحيم احمد املري 
املنذر اليه : تي �شي او للخدمات الفنية - �ض ذ م م   

فاإننا نطلب ما يلي :-  فان املنذر يوجه هذا الن��ذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل 
من    7250 البالغة  عليكم  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اي��اه  خمطرا  اليه  املنذر 
القيمة اليجارية وذلك خالل فرتة 30 يوم من تاريخ ا�شتالمكم لهذا النذار القانوين ، وننذركم 
باأنه يف حالة عدم ا�شتجابتكم لهذا النذار بال�شداد خالل الإجل املمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم 
القانونية  الج��راءات  كافة  اإتخاذ  يتم  �شوف  واإن��ه   ، امل�شتحقات  كافة  و�شداد  املوؤجرة  العني  اخالء 
باخالء  الزامكم  اىل  بال�شافة   ، تاريخه  حتى  عليكم  امل��ت��اأخ��رة  امل�شتحقات  كافة  ل�شداد  املتبعة 
املاأجور وت�شليمه للموؤجر خاليا من ال�شواغل بال�شافة اىل الزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4285(

املنذر : عبدالرحيم احمد املري 
املنذر اليه : طاهر �شيعد لالعمال الفنية - �ض ذ ذ م 

فاإننا نطلب ما يلي :- فان املنذر يوجه هذا الن��ذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اىل 
من   13000 البالغة  عليكم  املتاأخرة  اليجارية  امل�شتحقات  �شداد  ب�شرورة  اياه  خمطرا  اليه  املنذر 
القيمة اليجارية وذلك خالل فرتة 30 يوم من تاريخ ا�شتالمكم لهذا النذار القانوين ، وننذركم 
باأنه يف حالة عدم ا�شتجابتكم لهذا النذار بال�شداد خالل الإجل املمنوح لكم فاإنه يتوجب عليكم 
القانونية  الج��راءات  كافة  اإتخاذ  يتم  �شوف  واإن��ه   ، امل�شتحقات  كافة  و�شداد  املوؤجرة  العني  اخالء 
باخالء  الزامكم  اىل  بال�شافة   ، تاريخه  حتى  عليكم  امل��ت��اأخ��رة  امل�شتحقات  كافة  ل�شداد  املتبعة 
املاأجور وت�شليمه للموؤجر خاليا من ال�شواغل بال�شافة اىل الزامكم بالفوائد القانونية والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل
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العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/979   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-نيو جلوبال �شتيل للهند�شة - �ض ذ م م  2-نيو جلوبال للخدمات الفنية - �ض ذ 
م م 3-�شينتيل كومار �شوبرا مانيان 4-�شماء جمريا ل�شيانة ال�شفن - �ض ذ م م  5-برابا كاران بارتنا 
�شاراتني بيالي بارتنا �شاراتني جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ض م خ 
وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
و�شتون  واثنان  درهما  و�شبعون  الف  وت�شعون  اثنان  )�شبعمائة  وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليهم  املدعي 
الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  فل�شا( 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2018/8/29  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1114  جتاري كلي               

�شينغ  ماهيندرا  2-�شوبا�ض  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  1-ت���امي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م   م  ذ  ���ض   - ال��ع��ام��ة  للتجارة  ت��امي  �شركة  م��دي��ر  وب�شفته  ب�شخ�شة  �شينغ  ماهيندرا 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة حممد الهاملي لتجارة املواد الغذائية 
ماف�ض - �ض ذ م م وميثله / ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )604473.50 درهم(  
وامل�شروفات  الدعوى  تاريخ قيد  بواقع 12% من  قانونية  بفائدة  املدعي عليهم  ال��زام 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/9/6  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6158  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه /1- تريجرز هاو�ض للمجوهرات - �ض ذ م م  جمهول حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د رم�����ش��ان م��ال��ك حم��م��د ح��ن��ي��ف   ق��د اأق���ام 
 30529( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182270607AE(ال�شكوى
املوافق 2018/7/18 ال�شاعة 9.30 �ض  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6010  عمايل جزئي             

م   جمهول  م  ذ  ����ض   - ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ل��ي��ه / 1-����ش���ال���ك  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ن��ا���ش��ر حم��م��ود اهلل دي��ت��ا   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18630 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
اخلمي�ض   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB181745100AE(ال�شكوى
املوافق 2018/7/19 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5561  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ���ض   - الم��ن��ي��ة  ت��ي للخدمات  اي يف   -1 امل��دع��ي عليه /  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد عمر حممد ا�شلم   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )26000 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الربعاء  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت   )MB182468135AE(ال�شكوى
املوافق 2018/7/25  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/27  دعاوى م�شتعجلة جتارية                 
اىل املدعي عليه / 1- ديني�ض رميوندو كروز 2-جي�شون مايكل �شتورير 3-جو 
اإيفيي�شن ميدل اإي�شت - �ض م ح  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ مارك 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  امل���ازم -  ن��ور  اح��م��د  ل��ي��اله وميثله / م���روان حممد 
ومو�شوعها املطالبة  ب�شفة م�شتعجلة بفر�ض حرا�شة ق�شائية على �شركة جو 
ايفيي�شن ميدل اي�شت - �ض م ح والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق  2018/7/15 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2199  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد ر�شيد ال�شيد حممد احمد ال�شيباين  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ار���ش��الن ان��اي��ف   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة  با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ  90000 
دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2018/7/18
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/1683  جتاري جزئي 
حمل  جمهويل  خ��ن��دان   بهروز  2-ال�شيد  جنكلي  عليه/1-علري�شا  املدعي  اىل 
علي  مو�شى  ابراهيم   / وميثله  احمدى  مهراب  مهدى  املدعي/  ان  مبا  القامة 
مراد البلو�شي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )211416 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
الثالثاء   ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ قيد  من 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ض  املوافق  2018/9/4  
ب��احل�����ش��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2353  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- دونريت لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م   جمهول 
�شينغ  دار���ش��ن  �شينغ  �شوخويندر  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
دهاليوال   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )16081( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 1327 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/454   تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �شده/1- وليد ح�شنى م�شطفى  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  الدين كيالين حممد  قد  التنفيذ/دانيا بهاء 
رق��م 134/2017  الدعوى  ال�شادر يف  بتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
احوال  ا�شتئناف  و 581  بال�شتئنافني رقم 549  واملعدل  نف�ض م�شلمني  اح��وال 
�شامال  دره���م(   313370( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، وم��واري��ث  �شخ�شية 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال���ش��ت��ح��ق��اق.   ت��اري��خ  م��ن  وامل�����ش��اري��ف  للر�شوم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/250  اأحوال نف�س م�شلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-�شامر بهيج امل�شري جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ رميا مراد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بنفقة 
واثبات  لل�شرر ونفقة متعة ونفقة عدة وموؤخر �شداق  زوجية وطالق 
بنوة.   وحددت  ونفقة  الدعوة  الف�شل يف  ونفقة موؤقتة حلني  ح�شانة 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/10  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
رقم 7  يف مبنى الحوال ال�شخ�شية منطقة القرهود - لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة  اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/5622  عمايل جزئي              
���ض ذ م م   امل��ع��ام��الت -  ب��رو���ش�����ض خل��دم��ات متابعة  امل��دع��ي عليه / 1-ب���راي���ت  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ امريه عبا�ض عطيه عبا�ض   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21.600 درهم( وتذكرة 
ال�شداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )2500( العودة 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)MB182292284AE( ال�شكوى  رقم  املحاماة. 
Ch1.A.4 لذا فاأنت  الح��د  املوافق  2018/7/29  ال�شاعة 10.00 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
يف الدعوى رقم )2018/83 نزاع تعيني خربة عقاري( دبي

املتنازع �شدها الأوىل - بيامود ميدل اي�شت للو�شاطة العقارية - �ض ذ م م 
انتدابنا خرا هند�شيا بالق�شية اعاله واملرفوعة �شدكم من  انه مت  نحيطكم علما 
قانونا   ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه   - القبندي  احمد  يو�شف  خالد  ب��در   /
ال�شاعة 00  املوافق 2018/7/16   الح��د   يوم  املقررة عقده  اجتماع اخل��رة  بح�شور 
بناية  ���ش��ارع عمان -  الق�شي�ض )4( -  دب��ي -  : 12 ظ��ه��را  وذل���ك  مكتب اخلبري يف 
احل�شور  يرجى    )505( مكتب   - اخلام�ض  الطابق   - ت�شاهيل  بناية  بجوار  ال�شعود 
يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  واح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد 
حالة تخلفكم عن احل�شور فان اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة 

لها قانونا - لال�شتف�شار الت�شال ال�شتاذة لني  0508045120 
د/م�صطفى بن علي ال�صرياين - اخلبري    

اعالن للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  �صركة الوحدة للمقاولت - ذ م م  
ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�شكل   - ال�شناعية  ال��ق��وز   - ال��ع��ق��ارات  دائ���رة  : مكتب ملك  ال��ع��ن��وان 
  47052  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م    216748  : الرخ�شة  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/9  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/9  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني فيليب ماكميالن وودز حما�صبون 
قانونيون  العنوان : مكتب رقم m08 ملك �شعيد �شامل �شعيد الوهيبي - عود ميثاء  
-  هاتف  3581151-04 فاك�ض: 3581152-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/فيليب ماكميالن وودز حما�صبون قانونيون  
m08 ملك �شعيد �شامل �شعيد الوهيبي - عود ميثاء  -  هاتف   العنوان : مكتب رقم 
3581151-04 فاك�ض: 3581152-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
الوحدة  �صركة  لت�شفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
ب��ت��اري��خ  2018/7/9   دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  للمقاولت - ذ م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/9  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/246  تنفيذ عقاري   
�شاي�شتة  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب  املنفذ ����ش���ده/1-داود حم��م��ود حم��م��ودى  اىل 
التنفيذ/م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض م ع وميثه / احمد ح�شن رم�شان اآل علي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46130( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  1-بف�شخ العقد مو�شوع الدعوى وملحقاته )الإجارة املنتهية 
بالتمليك( و�شطب عبارة )تخ�شع اتفاقية ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( ل�شالح املدعي عليه والوارد 
املدعي عليه  وبالزام   ، والأم��الك  الرا�شي  دائ��رة  بالعقار لدى  امللكية اخلا�شة  �شهادة  مب�شتند 
ال�شواغل.  وعليه  التداعي للمدعي ورد احليازة له خالية من  العقارية حمل  الوحدة  بت�شليم 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4343   

املنذر / ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- رميان للتمديدات الكهربائية وال�شحية - �ض ذ م م ، 

2- �شيد ا�شف �شيد امني الدين - هندي اجلن�شية    
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
الإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك الإيجار بتاريخ 
2018/4/30  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض 

املنازغات اليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4342   

املنذر / ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / ا�ض بي ايه كيه للعنايه ال�شخ�شيه - موؤ�ش�شة فردية   

بح�شب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإيجار  �شيك  ب�شبب رجوع  ا�شتحقاق  بدون  لوجود فرتة  الإيجار  عقد 
بتاريخ 2018/4/20 و 2018/6/20  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ 
ن�شر هذا العالن وال الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4317(

املنذر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : �شركة اليت انف�شتمنت - ذ م م  - رخ�شة رقم 32379 - دائرة التنمية القت�شادية 

- اأبوظبي - وميثلها ال�شيد/ احمد �شديق اخلوري - جمهول حمل القامة 
�شركة  ل�شالح  ذمته  يف  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
"تطوير جممع دبي لالإ�شتثمار - ذ م م" والزامه ب�شداد مبلغ وقدره )865.435.27 درهم( 
ثمامنائة وخم�شة و�شتون الفا واربعمائة وخم�شة وثالثون درهما و�شبعة وع�شرون فل�شا ، 
وذلك مقابل ايجار قطعة الر�ض رقم 597-4910 ور�شوم اخلدمات و�شريبة القيمة امل�شافة 
مع غرامة عدم ال�شداد ، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 30 ثالثون يوما من تارخ ن�شر هذا 

الإعالن ، واإل �شيتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية يف حقكم. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4319(

املنذر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : �شركة اليت انف�شتمنت - ذ م م  - رخ�شة رقم 32379 - دائرة التنمية القت�شادية 

- اأبوظبي - وميثلها ال�شيد/ احمد �شديق اخلوري - جمهول حمل القامة 
�شركة  ل�شالح  ذمته  يف  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
"تطوير جممع دبي لالإ�شتثمار - ذ م م" والزامه ب�شداد مبلغ وقدره ) 401.833.15 درهم(  
اأربعمائة وواحد الف وثمامنائة وثالثة وثالثون درهما وخم�شة ع�شر فل�شا ، وذلك مقابل 
ايجار قطعة الر�ض رقم 296-597 - ر�شوم اخلدمات و�شريبة القيمة امل�شافة مع غرامة 
عدم ال�شداد ، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 30 ثالثون يوما من تارخ ن�شر هذا الإعالن ، واإل 

�شيتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية يف حقكم. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4316(

املنذر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : �شركة اليت انف�شتمنت - ذ م م  - رخ�شة رقم 32379 - دائرة التنمية القت�شادية 

- اأبوظبي - وميثلها ال�شيد/ احمد �شديق اخلوري - جمهول حمل القامة 
�شركة  ل�شالح  ذمته  يف  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
"تطوير جممع دبي لالإ�شتثمار - ذ م م" والزامه ب�شداد مبلغ وقدره )725.257.94 درهم( 
فل�شا  وت�شعون  وارب��ع��ة  درهما  وخم�شون  و�شبعة  ومئتان  الفا  وع�شرون  وخم�شة  �شبعمائة 
القيمة  ور���ش��وم اخل��دم��ات و�شريبة  رق��م 4909-597   الر���ض  ايجار قطعة  وذل��ك مقابل   ،
امل�شافة مع غرامة عدم ال�شداد ، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 30 ثالثون يوما من تارخ 

ن�شر هذا الإعالن ، واإل �شيتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية يف حقكم. 
 الكاتب العدل

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/770  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1 -  فندق فاي�شروى بامل جمريا �ض م ح وميثلها مديرها مايكل رولن��د �شفين�شون 2-فايف 
م  م  ذ   - وال�شحن  وال�شياحة  لل�شفريات  �شكاي لين  املدعي/  ان  القامة مبا  جلوبال هولدجن - جمهويل حمل 
وميثلها مديرها / خالد جمعة املاجد املهريي  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2018/7/4 احلكم التمهيدي التايل : بندب اخلبري احل�شابي �شاحب الدور باجلدول تكون مهمته الطالع 
التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  ان يقدمه اخل�شوم  وكذا  املقدمة فيها وما ع�شى  وامل�شتندات  الدعوى  على ملف 
تكون  ان  على  التداعي  طريف  بني  واملتبادلة  واللكرتونية  الورقية  واملرا�شالت  املنتظمة   واللكرتونية  الورقية 
حمررة باللغة العربية او مقدم ب�شاأنها ترجمة معتمدة ، والنتقال ملقر طريف الدعوى لالإطالع لديها على ما 
العالقة  واق��ع  الدعوى وحقيقة وطبيعة  اذا كان هناك اي تعامل جت��اري مت بني طريف  ، لبيان عما  بيانه  �شلف 
التقاعدية التي متت بينهما ، ونوع املعامالت التي متت بينهما ان كان و�شندها وتاريخ بدئها و�شببها وما ترتب 
عليها ويف حالة ثبوت العالقة التقاعدية ، وحددت مبلغ ع�شرة الف درهم كاأمانة على ذمة اتعاب اخلبري الزمت 
املدعية ب�شدادها خلزنة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2018/7/11  ال�شاعة 30 : 8 
�شباحا يف القاعة Ch1.C.14 لنظر الدعوىيف حالة عدم �شداد المانة وجل�شة 2018/8/2 لإيداع التقرير يف 

حالة �شدادها وان يرفق بتقريره. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1020  جتاري جزئي

م - وميثلها مديرها / عالء  م  ذ   - للنظارات منطقة حرة  العي�شى   - املدعي عليه /1  اىل 
�شليمان فالج احل�شبان  - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شنع ايغما لنز - �ض ذ م م    
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  
ال��دور باجلدول ،  2018/7/3  احلكم التمهيدي التايل :   بندب اخلبري احل�شابي �شاحب 
وتكون مهمته كالتي :  - الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى 
ان يقدمه اخل�شوم  - النتقال ملقرات اطراف الدعوى والط��الع على املرا�شالت الورقية 
واللكرتونية وحددت مبلغ ع�شرة الف درهم كاأمانة  على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري 
واتعابه والزمت املدعية ب�شدادها خلزانة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق 2018/7/17  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة Ch1.C.12 لنظر الدعوىيف حالة 

عدم �شداد المانة وجل�شة 2018/9/17 لإيداع التقرير 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/643 مدين كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - �ض ذ م م )وميثلها املدير 
وال�شريك �شيدين مار�شال اجنيلو( جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / ليند�شاي مارجاريت 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - الكثريي  ب��در  حم�شن  وميثله/�شوق  دوران 
باأن  دوران  م��ارج��اري��ت  ليند�شاي  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/12/27 بتاريخ  
درهم(  الف وخم�شمائة  ثمانية وخم�شون  )�شبعمائة  درهم  للمدعيةمبلغ وقدره 758.500  ترد 
والرباح املتاأخرة لها مع الفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يف �صعيها لن�صر �صناعة تربيد املناطق
»اإمباور« تطلق برنامج التدريب 

ال�صيفي لطلبة اجلامعات املواطنني
•• دبي-الفجر: 

اأكر مزود  “اإمباور”،  اأطلقت موؤ�ش�شة الإم��ارات لأنظمة التريد املركزي 
ال��ت��دري��ب ال�شيفي لطلبة  ب��رن��ام��ج  ال��ع��امل،  امل��ن��اط��ق يف  ت��ري��د  خل��دم��ات 
يف  التدريب  يبداأ  اأن  على  التخ�ش�شات،  خمتلف  من  املواطنني  اجلامعات 
�شهر يوليو احلايل وي�شتمر ملدة 8 اأ�شابيع، بهدف تنمية القدرات العملية 
للطلبة وتاأهيلهم خلو�ض �شوق العمل والطالع على اأنظمة تريد املناطق 
ال�شيفي  التدريب  برنامج  وي�شت�شيف  الدولة.  يف  املوؤ�ش�شة  تطبقها  التي 
وجامعة  الأم��ري��ك��ي��ة،  واجل��ام��ع��ة  للبنات،  العليا  التقنية  كلية  م��ن  طلبًة 
ال�شارقة، وجامعات اأخرى، باخت�شا�شات متعددة، منها الهند�شة امليكانيكية، 
والعلوم  الب�شرية،  وامل��وارد  الأعمال،  لإدارة  اإ�شافة  واملدنية،  والكهربائية، 
و�شيتاح  املعلومات، وغريها من الخت�شا�شات.  التطبيقية يف جمال نظم 
لإمباور  املناطق  تريد  حمطات  من  عدد  زي��ارة  فر�شة  املتدربني  للطلبة 
والبالغ عددها 73 حمطة بهدف اكت�شاب املعرفة واخلرة العملية، ويت�شمن 
الرنامج تدريباً متخ�ش�شاً يت�شمن نواحي نظرية وعملية يف اأق�شام املالية 
والعمليات الت�شغيلية وال�شيانة وغريها من الأق�شام التابعة لل�شركة. واأكد 
اأحمد بن �شعفار، الرئي�ض التنفيذي لإمباور حر�ض ال�شركة على امل�شاركة 
يف حتقيق تطلعات القيادة احلكيمة يف الهتمام ب�شباب الوطن ورعايتهم 
وتنمية قدراتهم وثقل مواهبهم من اأجل غد اأف�شل، وقال: يعتر برنامج 
حيث  ال�شنوية،  “اإمباور”  ا�شرتاتيجية  من  ج��زء  هو  ال�شيفي  التدريب 
عملنا خالل ال�شنوات املا�شية على تقدمي برامج تدريبية لطلبة اجلامعات 
يف خمتلف التخ�ش�شات ، ما اأتاح الفر�شة اأمام الطلبة املتدربني لكت�شاب 
اخلرات الالزمة وربط املعرفة العلمية والأكادميية باحلياة املهنية. واأ�شار 
بن �شعفار اإىل اأن الطلبة املتدربني �شيتاح لهم فر�شة الطالع على طبيعة 
العمل داخل ال�شركة بجميع اأق�شامها والتعرف عن قرب على عمل حمطات 
تريد املناطق، وذلك باإ�شراف روؤ�شاء الأق�شام والفنيني واملخت�شني الذي 

وال�شروحات  امل��ع��ل��وم��ات  ���ش��ي��ق��دم��ون 
اإمباور  وحت��ر���ض  للطلبة.  ال��واف��ي��ة 
التعليم  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  دائ�����م  ب�����ش��ك��ل 
ملوظفيها  املهني  والتاأهيل  والتدريب 
العمل،  ���ش��وق  يف  متكينهم  اأج���ل  م��ن 
ح��ي��ث نظمت م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام عدة 
ال�شالمة  ع��ن  دورة  ت�شمنت  دورات 
ودورة  احل����رائ����ق،  ���ش��د  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
ق����ان����ون����ي����ة  ل�������الإداري�������ني يف جم���ال 
التريد  ع��م��ل  وور���ش��ة  التحقيقات، 
امل�شتدام، والتفاو�ض الفعال، والتميز 
بالإ�شافة  الهند�شية،  امل��وث��وق��ي��ة  يف 
�شغوطات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ور���ش��ة  اإىل 
ال�شابع  ال�����ش��ن��وي  وامل����وؤمت����ر  ال��ع��م��ل 

لالبتكار وامل�شتقبل، وتدريبات املدققني الداخليني والتدريب على �شيانة 
اأجهزة التدريب وغريها من ور�ض العمل والرامج. واجلدير بالذكر، اأن 
القدرة الإنتاجية ل�شركة “اإمباور” ت�شل اإىل اأكرث من1،34 مليون طن 
لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تريد  خدمات  ال�شركة  وتقدم  التريد  من 
بيت�ض  دب��ي مثل جمموعة جمريا وجمريا  اإم���ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�شاريع  من 
ريزيدن�ض ومركز دبي املايل العاملي واخلليج التجاري ومدينة دبي الطبية 
بطوطة  واب��ن  جاردنز  ودي�شكفري  جمريا  ونخلة  جمريا  بحريات  واأب���راج 

مول وحي دبي للت�شميم واملنطقة العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها.

م�صرف الهالل يح�صل على جائزة اأكرث
 احلمالت ابتكارًا يف امل�صوؤولية املجتمعية بالإمارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�شل م�شرف الهالل على جائزة اأكرث احلمالت ابتكاراً يف جمال امل�شوؤولية 
 Global Banking and املجتمعية يف دولة الإمارات، والتي قدمتها
Finance Review - جلوبال بانكينج اآند فاينان�ض ريفيو، املطبوعة 
الأطفال  ب�شالمة  اخلا�شة  الأو�شط، عن حملته  ال�شرق  يف  الرائدة  املالية 
املجتمعية  امل�شوؤولية  خطة  م��ع  متا�شياً  تطويرها  مت  التي  ال��ط��رق،  على 

طويلة الأجل للم�شرف.
اأطلق امل�شرف حملة �شالمة الأطفال على الطرق منذ عام انطالقاً  وقد 
الأطفال  ب�شالمة  للوعي  املجتمع وتعزيزاً  اهتمامه وم�شوؤوليته جتاه  من 

على الطرق يف الإمارات.
وتعاون امل�شرف مع ثالث م�شت�شفيات هي دانة الإمارات، الكورني�ض، اإن اإم 
ال�شيارة،  يف  لالأطفال  اأم��ان  مقعد   150 اأك��رث من  �شي روي��ال، يف توزيع 
بالإ�شافة اإىل اإطالق حملة عن اأهمية مقاعد الأم��ان يف مواقع التوا�شل 
الجتماعي، ويف جميع فروع امل�شرف، كما مت اإنتاج وتوزيع لفتات “يوجد 
من  الأم��ام��ي  ال�شيارة  زج��اج  حماية  وغطاء  ال�شيارة” ومل�شقات  يف  طفل 

ال�شم�ض على عامة النا�ض.
الهالل:  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�ض  كويلو،  األيك�ض  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
امل�شوؤولية املجتمعية  التي تركز على  “نفخر بح�شولنا على هذه اجلائزة 
يف  دائ��م��اً  نكون  اأن  ناأمل  ل��ذا  جمتمع،  لأي  كبرية  اأهمية  ذو  مو�شوع  فهو 
املقدمة وال�شباقون ملا فيه خري املجتمع، ولأن اأطفال الإمارات هم م�شتقبل 
جوهري  ب�شكل  امل�شاهمة  م��ن  احلملة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  متكنا  البلد،  ه��ذا 
التاأثري  ي�شتمر  اأن  ونتمنى  الطرق  على  الأطفال  �شالمة  ثقافة  تعزيز  يف 

الإيجابي للحملة م�شتقباًل«.

من 23 اإىل 25 اأكتوبر 2018 

»ويتيك�س« و»دبي للطاقة ال�صم�صية« ي�صلطان ال�صوء على اأبرز امل�صاريع وال�صتثمارات 
واأحدث التقنيات يف قطاعات الطاقة واملياه والطاقة ال�صم�صية والبيئة والتنمية اخل�صراء

 »اأبوظبي للتناف�صية« ي�صت�صيف اجتماع اللجنة املعنية بتقرير ممار�صة الأعمال

•• دبي-الفجر: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
حاكم  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل، وحتت رعاية �شمو ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم 
كهرباء  هيئة  رئي�ض  املالية  وزي��ر  دب��ي 
الع�شرون  الن�شخة  تنطلق  دب��ي،  ومياه 
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  من معر�ض 
والبيئة )ويتيك�ض( الذي تنظمه هيئة 
 23 الفرتة من  دب��ي يف  كهرباء ومياه 
دبي  م��رك��ز  يف  املقبل  اأك��ت��وب��ر   25 اإىل 
وللعام  واملعار�ض.  للموؤمترات  ال��دويل 
الهيئة  تنظم  ال��ت��وايل،  على  اخلام�ض 
معر�ض ويتيك�ض حتت مظلة »الأ�شبوع 
�شل�شلة  ي��ت�����ش��م��ن  ال�����ذي  الأخ���������ش����ر«، 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة وال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
ا�شتهالك  باأهمية تر�شيد  الوعي  زيادة 
باأهم  وال���ت���ع���ري���ف  وامل�����ي�����اه،  ال���ط���اق���ة 
مقومات التنمية امل�شتدامة والقت�شاد 

الأخ�شر. 
م��ن معر�ض  ال��ع�����ش��رون  ال����دورة  ت�شكل 
الثالثة من معر�ض  ويتيك�ض، وال��دورة 
تتزامن  ال��ت��ي  ال�شم�شية  للطاقة  دب��ي 
م��ع��ه��ا، ف��ر���ش��ة ل��الط��الع ع��ل��ى اأح���دث 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  يف  املبتكرة  احل��ل��ول 
واملياه والبيئة، وي�شمل ذلك العديد من 
تطرح  التي  الذكية  واحللول  التقنيات 
لأول مرة، وخا�شة يف جمالت الطاقة 
ال�شتدامة  وح��ل��ول  وامل���ي���اه  امل��ت��ج��ددة 
و�شي�شكل  ال�����ش����ت����ه����الك.  وت���ر����ش���ي���د 
لل�شركات  متكاملة  من�شة  امل��ع��ر���ش��ان 
القطاعات  هذه  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات 
وخدماتها  مبنتجاتها  للرتويج  املهمة 
باأ�شحاب  واللتقاء  املبتكرة،  وتقنياتها 
وامل�شرتين  وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن  ال�����ق�����رار 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  واملهتمني 
ال�شراكات،  وب���ن���اء  ال�����ش��ف��ق��ات  ل��ع��ق��د 
والط������الع ع��ل��ى اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
اإىل  اإ�شافة  احليوية،  القطاعات  ه��ذه 
واأبرز  ال�شوق  احتياجات  على  التعرف 
وفر�ض  وامل�شتقبلية  احلالية  امل�شاريع 
الطاقة  وب��رام��ج  م�شاريع  يف  امل�شاركة 

ال�شم�شية يف املنطقة.

جناح لفت للدورة التا�صعة 
ع�صرة من »ويتيك�س« والثانية من 

»معر�س دبي للطاقة ال�صم�صية«
من  ع�����ش��رة  ال��ت��ا���ش��ع��ة  الن�شخة  حققت 
»ويتيك�ض« والن�شخة الثانية من معر�ض 
اأكتوبر  يف  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
وا�شعاً  واإقباًل  كبرياً  جناحاً   ،2017
وامل�شاركني  وال������زوار  ال��ع��ار���ش��ني  م���ن 
ا�شتقطب  حيث  احلكومية،  واجل��ه��ات 
زائر،   31،000 م��ن  اأك���رث  املعر�شان 
 2017 ويتيك�ض  معر�ض  يف  و���ش��ارك 
اأكرث من 2000 عار�ض من 50 دولة 
على م�شاحة 73 األف مرت مربع، وبلغ 
عدد رعاة املعر�ض اأكرث من 75 جهة. 

وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت ال��ن�����ش��خ��ة ال���ث���ان���ي���ة من 
 108 ال�شم�شية  للطاقة  دب��ي  معر�ض 
ع��ار���ش��ني م��ن 11 دول����ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

راعية. جهات   10

فريدة  عاملية  من�شة  امل��ع��ر���ش��ان  �شكل 
املتعلقة  التقنيات  اأح���دث  ل�شتعرا�ض 
بقطاعات املياه والطاقة والبيئة واإدارة 
موارد الطاقة، وملتقى احت�شن لفيف 
م���ن اخل������راء وامل��خ��ت�����ش��ني وم�����زودي 
القرار  و���ش��ن��اع  وامل�شتثمرين  احل��ل��ول 
احلكومي  القطاعني  من  وامل�شتهلكني 

واخلا�ض.
الثالثة، مت  املعر�ض  اأي��ام   وعلى مدى 
�شمن  جتارياً  لقاًء   400 نحو  تنظيم 
عقد  لت�شهيل  املجانية   B2B خ��دم��ة 
والعار�شني  ال����رع����اة  ب���ني  ال���ل���ق���اءات 
وال�����������زوار ال����ت����ج����اري����ني خ������الل ف���رتة 
للعار�شني  الفر�شة  لإت��اح��ة  املعر�ض، 
لتو�شيع اأعمالهم والتعريف بها، وعقد 

ال�شفقات.
ويتيك�ض  اأن  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ون  واأج��م��ع   
�شكال  ال�شم�شية  للطاقة  دبي  ومعر�ض 
هم  اأ  ومناق�شة  لعر�ض  مثالية  من�شة 
امل��و���ش��وع��ات واأح������دث امل�����ش��ت��ج��دات يف 
امل���ي���اه والطاقة  ت�����ش��م��ل  ع���دة  جم����الت 
امل�شتدامة  والتنمية  البيئية  والإدارة 
الكهرباء  ا�شتهالك  تر�شيد  وتقنيات 

واملياه، والطاقة املتجددة، حيث نظمت 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ع��ل��ى مدى 
ث��الث��ة اأي����ام ال��ع��دي��د م��ن ور����ض العمل 
�شهدت  ال��ت��ي  التخ�ش�شية  وال���ن���دوات 
ال����زوار والعار�شني  م��ن  ك��ب��رياً  اق��ب��اًل 

واملخت�شني.

تقنيات جديدة وفر�س 
واعدة يف »ويتيك�س« 2018

اأ���ش��ارت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي باأن 
دورة هذا العام من معر�ض »ويتيك�ض« 
���ش��م��ل��ت دع������وة ق���ط���اع���ات اأو������ش�����ع من 
امل�شنعني ومزودي اخلدمات وال�شركات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة مب��ا ي�شمن زي����ادة ك��ب��رية يف 
املعرو�شة  والتقنيات  املنتجات  نوعية 
للو�شول اإىل �شريحة اأو�شع من الزوار 

التجاريني. 
ويتيك�ض،  معر�ض  تو�شع  على  وتعقيباً 
الطاير،  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ع���ادة  ق����ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
وموؤ�ش�ض  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 

ورئي�ض معر�ض ويتيك�ض:
 يوفر املعر�ض من�شة جتمع امل�شنعني 

امل�شوؤولني  م���ع  اخل����دم����ات  وم�������زودي 
التجاريني  وامل�شرتين  ال��ق��رار  و�شناع 
ب�شكل  واملنطق��������ة  الإم�����ارات  دول��ة  يف 

عام ..
اأم�����ام  امل����ج����ال  اإت�����اح�����ة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة   
امل�شتثمرين يف هذه القطاعات لالطالع 
التقنيات  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اأب����رز  ع��ل��ى 
امل��ج��الت، ول �شيما  احل��دي��ث��ة يف ه��ذه 
مع التطور الكبري يف �شناعات الطاقة 
واملياه والبيئة واملجالت املرتبطة بها، 
املعر�ض  �شهد  ع��ام��اً   19 م���دى  فعلى 
املبتكرة  التقنيات  من  العديد  اإط��الق 

لأول مرة يف املنطقة..
 اإ�شافة اإىل توقيع اتفاقيات ا�شتثمارية 
و�شراكات مهمة والإعالن عن م�شاريع 
الطاقة  عمالقة غريت م�شهد �شناعة 

اقليمي������اً وعاملي������اً. 
ويتيك�ض  يف  ���ش��ن��وا���ش��ل  ال���ع���ام  وه�����ذا 
ا�شتعرا�ض اأحدث تقنيات الطاقة واملياه 
دبي  معر�ض  ي�شلط  ح��ني  يف  والبيئة، 
تقنيات  ال�شوء على  ال�شم�شية  للطاقة 
�شناعة الطاقة ال�شم�شية ملواكبة زيادة 

الطلب يف هذا القطاع املتنامي.

اأحدث تقنيات 
الطاقة واملياه والبيئة

 2018 »ويتيك�ض«  معر�ض  ي�شتعر�ض 
اأحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة 
وال�شواغط  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  ذل���ك  يف  مب��ا 
واملحركات ومولدات الكهرباء والطاقة 
وم�����ع�����دات ت��ن��ظ��ي��ف وت���ن���ق���ي���ة ال����ه����واء 
وال��ب��ط��اري��ات وك��اب��الت اجل��ه��د العايل 
ومعدات  الأ����ش���الك  ت�شنيع  وت��ق��ن��ي��ات 
واأنظمة  امل��ع��اي�����رة  ق��ي��������������ا���ض  واأج����ه����زة 

احلماية ..
املركزي  ال��ط��رد  م��ك��ائ��ن  اإىل  اإ���ش��اف��ة   
واأنظمة  الت�شالت  واأنظمة  وم��ع��دات 
و�شبط  وال�شكنية  ال�شناعية  التحكم 
والتدفئة  ال��ت��ري��د  وم���ع���دات  الأم�����ان 
واأنظمة  ال��دي��زل وم��ع��دات  وحم��رك��ات 
ال�شالمة،  وم��ع��دات  احل��رائ��ق  مكافحة 
مراقبة  وح���ل���ول  ال��ط��اق��ة  وحم������ولت 
الأنظمة الإلكرتونية، ومعدات التاآكل، 
التي  الكهربائية  الأج��ه��زة  اإىل  اإ�شافة 

تتميز بكفاءة ا�شتهالك الطاقة.
»ويتيك�ض«  ي���وف���ر  امل����ي����اه،  جم����ال  ويف 
ل����الط����الع على  ل���ل���زائ���ري���ن  ف���ر����ش���ة 
التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اأح���دث 
يف جم������ال حم����ط����ات م���ع���اجل���ة امل���ي���اه 
وحتليتها والأنابيب باأنواعها ومردات 
امل���ي���اه وغريها  و���ش��خ��ان��ات وح��اف��ظ��ات 
ال�شلة،  ذات  واحل���ل���ول  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
وال�شمامات  امل�����ش��خ��ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الزراعة  الري ومعدات  اأنظمة  واأحدث 
وال��ب�����ش��ت��ن��ة وم�����ع�����دات ���ش��ح��ب امل���ي���اه، 
ومعداتها.  باملياه  اخلا�شة  وال��رام��ج 
املياه،  ا���ش��ت��ه��الك  ت��ر���ش��ي��د  ج��ان��ب  ويف 
�شي�شلط املعر�ض ال�شوء على منتجات 
ك�شف ومعاجلة ت�شرب املياه واخلزانات 
الت�شرب  ك�������ش���ف  وم�����ع�����دات  امل���ب���ط���ن���ة 
قطاع  يف  امل�شتخدمة  امل����واد  وخم��ت��ل��ف 

املياه ونقل املياه.

اأحدث تقنيات الطاقة ال�صم�صية
مع ت�شارع وترية النمو يف قطاع الطاقة 
ال�شم�شية يف املنطقة وجناح الن�شختني 
دبي  »م��ع��ر���ض  م���ن  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل 
هذا  الهيئة  تنظم  ال�شم�شية«،  للطاقة 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن املعر�ض  ال��ن�����ش��خ��ة  ال���ع���ام 
اإجمالية  م�شاحة  ع��ل��ى  �شيمتد  ال���ذي 
مربع،  م���رت   14،000 ب��ن��ح��و  ت��ق��در 
وي�شتقطب كرى ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
يف قطاع الطاقة ال�شم�شية من خمتلف 

اأنحاء العامل..
م��ن�����ش��ة مهمة  امل���ع���ر����ض  و���ش��ي�����ش��ك��ل   
لعقد  واخل��ا���ض  احلكومي  للقطاعني 
والطالع  ال�شراكات،  وبناء  ال�شفقات 
قطاع  يف  ال���ت���ق���ن���ي���ات  اأح����������دث  ع����ل����ى 
احلالية  وامل�شاريع  ال�شم�شية،  الطاقة 
اإىل  والتعرف  املنطقة،  يف  وامل�شتقبلية 
امل�شاركة يف  وفر�ض  ال�شوق،  احتياجات 
اأبرز م�شاريع وبرامج الطاقة ال�شم�شية 
يف ظ��ل �شعي ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات 
عام  ب�شكل  واملنطقة  املتحدة  العربية 
املتجددة  الطاقة  على  العتماد  لزيادة 
املعر�ض  ���ش��ي�����ش��ك��ل  ح��ي��ث  وال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
املن�شة التجارية الأبرز اإقليمياً ملنتجات 
وحلول وتقنيات اإنتاج وتخزين الطاقة 

ال�شم�شية.

•• اأبوظبي-وام:

عقد مكتب اأبوظبي للتناف�شية - التابع 
اأبوظبي  القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة 
التوجيهية  للجنة  تن�شيقيا  اجتماعا   -
املعنية بتقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال 
والتي ت�شم ممثلني  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
ع���ن ع����دد م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

اأبوظبي ذات العالقة.
الط������الع على  الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
ت�شهيل  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  جت����ارب 
التجارية  الأع��م��ال  جم���الت مم��ار���ش��ة 
التي  التحديات  ومعاجلة  اأبوظبي  يف 
تواجه اجلهات يف حتقيق هذه املبادرات 

ومناق�شة احللول املقرتحة لها.
واأكد �شعادة خليفة بن �شامل املن�شوري 
وك��ي��ل ال���دائ���رة ح��ر���ض دائ����رة التنمية 
�شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شرتاتيجيني من اجلهات احلكومية 
اأف�شل  ت��ب��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى  اإم�����ارة  يف 
املمار�شات واملمكنات التي من �شاأنها اأن 
تعزز من موقع الإمارة اإقليميا ودوليا 

يف جمال تناف�شية قطاع الأعمال.
واأ�شاد �شعادته بالدعم وامل�شاهمة الفاعلة 
من  ال�شرتاتيجيني  ال��دائ��رة  ل�شركاء 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  م���ع  اأ���ش��ه��م��وا  ال���ذي���ن 
للتناف�شية يف اإعداد املبادرات والرامج 
اأبوظبي  اإم������ارة  اأداء  م���ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 

البنك  تقرير  يف  تناف�شيته  وحت�شني 
من  الأع��م��ال  اأن�شطة  ملمار�شة  ال���دويل 
خالل العمل امل�شرتك الذي ي�شتند اإىل 
والتن�شيق  وال��غ��اي��ات  الأه���داف  توحيد 
امل�شرتك لتنفيذ املبادرات والقيام بدور 
القدرة  حت�شني  يف  امل�شاهمة  يف  رئي�ض 

التناف�شية لالإمارة.
العامري  ه��ال��ة  اأو���ش��ح��ت  جهتها  م��ن 
اأن  للتناف�شية  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  م��دي��ر 

اإيجاد وتنفيذ  اإىل  اللجنة يهدف  عمل 
م�شاريع لتح�شني مركز اأبوظبي �شمن 
الذي  الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  تقرير 

ي�شدر عن البنك الدويل.
التنمية  دائ����������رة  اأن  اإىل  م���������ش����رية 
القت�شادية يف اأبوظبي نفذت عددا من 
املبادرات الهادفة اإىل التطوير امل�شتمر 
لنظام ت�شجيل الأعمال يف اأبوظبي عن 
وتكلفة  ووق��ت  اإج����راءات  تقليل  طريق 

الإم���ارة  الأع��م��ال يف  اأن�شطة  مم��ار���ش��ة 
وج����ذب ال���ش��ت��ث��م��ارات ل��ت��ح��ق��ي��ق بيئة 
درجات  اأع��ل��ى  لتحقيق  ج��اذب��ة  اأع��م��ال 

التناف�شية لإمارة اأبوظبي.
اأبوظبي  مركز  ممثلي  اللجنة  وت�شم 
التنمي����ة  دائ�������رة  يف  ل��الأع��م��������������������������ال 
مبوؤ�شر  ي��خ��ت�����ض  ال����ذي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
دائرة  وممثلي  التجاري  الن�شاط  ب��دء 
والتي  والبلديات  العمراين  التخطيط 

ا�شتخراج  م��وؤ���ش��ر  بدرا�ش�������ة  تخت�ض 
ت�شجيل  وموؤ�ش������ر  ال��ب��ن��اء  ت��راخ��ي�����ض 
اإ����ش���اف���ة اإىل دائ����رة  امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة 
اإنفاذ  مبوؤ�شر  تخت�ض  وال��ت��ي  الق�شاء 
العقود و�شركة اأبوظبي للتوزيع املعنية 
بدرا�شة موؤ�شر احل�شول على الكهرباء 
للجمارك  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ومم��ث��ل��ي 
امل��ال��ي��ة وال��ت��ي ت��در���ض موؤ�شر  ب���دائ���رة 

التجارة عر احلدود.
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اأ�صواق املال الإماراتية تت�صدر 
قائمة الأكرث جاذبية يف اخلليج

•• اأبوظبي-وام:

ت�شدرت اأ�شواق املال الإماراتية قائمة اأكرث ال�شواق جاذبية لال�شتثمار يف 
منطقة اخلليج وذلك عقب بلوغ ال�شعار م�شتويات �شعرية مغرية جلميع 

فئات امل�شتثمرين.
ال�شركات  ربحية  مكرر  متو�شط  و�شل  فقد  الر�شمية  لالإح�شاءات  ووفقا 
املدرجة فيها 12.97 مرة مع بداية �شهر يوليو 2018 مقارنة مع 14 

مرة مقارنة مع ال�شهر ذاته من العام 2017.
املاليني  ودب��ي  ابوظبي  �شوقي  يف  املدرجة  ال�شركات  غالبية  اأ�شعار  وكانت 
اإث��ر عمليات جني  وذل��ك  بن�شب كبرية  الأخ��رية  ال�شهور  خ��الل  انخف�شت 
التي  الأرب���اح  بعد خ�شم  منها  �شريحة  ت��داول  اأو  لها  تعر�شت  التي  اأرب���اح 
2017 وبح�شب خراء يف  العام  امل�شاهمني فيها عن  جرى توزيعها على 
قطاع ال�شتثمار فاإن موؤ�شر مكرر الربحية لالأ�شهم يعد من اأهم املوؤ�شرات 
التي يعتمد عليها مديرو حمافظ ال�شتثمار وكبار امل�شتثمرين اىل جانب 
موؤ�شر م�شاعف القيمة الدفرتية اإىل ال�شوقية وذلك قبل اتخاذ قرارهم 

بال�شتثمار يف ال�شواق املالية.
ال�شهم  �شعر  ق�شمة  خ��الل  م��ن  لالأ�شهم  الربحية  مكرر  يقا�ض  م��ا  وع���ادة 

ال�شوقي على قيمة الربحية التي حققتها ل�شركة.
اأ�شدرها هيئة الأوراق املالية وال�شلع فقد جتاوز  ووفقا لالإح�شاءات التي 
اجمايل قيمة الأرباح التي وزعتها ال�شركات املدرجة يف الأ�شواق املالية على 
والبقية  نقدية  تويعات  مليار   32 نحو  منها  درهم  مليار   33 م�شاهميها 

عبارة عن اأ�شهم منحة.
وجاءت هذه التوزيعات ال�شخية لل�شركات بعدما حققت اأرباحا كبرية عن 

العام 2017 حيث بلغت قيمتها نحو 70 مليار درهم.
العقار  قطاع  ربحية  مكرر  اأن  الر�شمية  الإح�شائيات  خ��الل  من  ويت�شح 
9.94 مرة تاله قطاع البنوك الذي  كان الأك��رث جاذبية حيث و�شل اىل 
و�شل فيه متو�شط مكرر الربحية 10.02 مرة فيما بلغ بالن�شبة لقطاع 

اخلدمات 10.07 مرة و11.74 مرة لقطاع العقود.
ويف  مرة   12.73 الربحية  مكرر  و�شل  فقد  التاأمني  قطاع  �شعيد  وعلى 
الطاقة  قطاع  يف  الربحية  مكرر  وك��ان   .. م��رة   12.93 ال�شيافة  قطاع 

الأعلى من حيث مكرر الربحية بعدما و�شل اىل 16.24 مرة.

»الإمارات لل�صحن اجلوي «
 تنال جائزة التميز يف نقل الأدوية 

•• دبي - وام:

نالت الإمارات لل�شحن اجلوي - ذراع ال�شحن التابعة لطريان الإمارات - 
“جائزة الثقة والتميز 2018 “كري - Care« يف نقل منتجات الأدوية 

احل�شا�شة للحرارة التي متنحها �شركة “دي اإت�ض اإل«.
العاملية  ال�شحن  اأول عمليات  اأمباك نائب رئي�ض  وت�شلم اجلائزة هرنيك 
ال��دورة الثامنة ع�شرة للموؤمتر العاملي لعلوم  يف طريان الإم��ارات خالل 
احلياة والرعاية ال�شحية الذي نظمته “دي اإت�ض اإل” يف مدينة بافينو 

الإيطالية.
ومتنح “دي اإت�ض اإل” جائزة “كري” لناقالت ال�شحن اجلوي التي تقدم 
وعمليات  وتقنيات  عالية  ج��ودة  ذات  اأر���ش��ي��ة  وم��ن��اول��ة  متميزة  خ��دم��ات 
مبتكرة ل�شحنات الأدوي��ة.. وتعتر املرة الثانية التي تنال فيها الإمارات 
لل�شحن اجلوي هذه اجلائزة ما ير�شخ مكانتها كواحدة من رواد �شناعة 

ال�شحن اجلوي يف جمال نقل الأدوية.
اجلوي  لل�شحن  الإم����ارات  ا�شتثمرت  املا�شية  ال��ث��الث  ال�شنوات  وخ��الل 
بكثافة يف تطوير بنية حتتية متطورة وحلول �شاملة للنقل الآمن لالأدوية 

احل�شا�شة للحرارة عر �شبكتها التي تغطي 160 وجهة يف �شت قارات.
وتدير الإم��ارات لل�شحن اجلوي اأكر من�شاأة يف العامل حتظى بالعتماد 
وامل�شادقة مبوجب توجيهات الحتاد الأوروب��ي ملمار�شات التوزيع اجليد 
يف مطاري دبي الدويل واآل مكتوم الدويل وتوفر ما جمموعه   GDP

8600 مرت مربع خم�ش�شة ملناولة املنتجات الدوائية.
متخ�ش�شة  حلول  ثالثة  توفر  التي  فارما”  �شكاي  “الإمارات  وحتظى 
�شجلت  وق��د  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  العمالء  با�شتح�شان  الأدوي���ة  لنقل 

كميات ال�شحنات التي نقلتها منواً بن�شبة 30 باملائه منذ افتتاحها.
وطورت الناقلة معدات وجتهيزات متطورة مبا يف ذلك املن�شات املردة » 
 »White Cover« والأغلفة البي�شاء املتطورة  «  Cool Dolly
بالتعاون مع �شركة “دوبونت - DuPont« وذلك للمحافظة على درجة 

حرارة ال�شحنات ومنع تذبذبها خالل خمتلف مراحل عملية النقل.
ل�شحنات  الآم��ن  النقل  نحو  التزامها  اجل��وي  لل�شحن  الإم���ارات  وع��ززت 
“فارما  م�شارات  باعتماد  وذل��ك  للحرارة  احل�شا�شة  ال��دوائ��ي��ة  املنتجات 
اخلدمات  م���وف���ري  م���ن  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وع��م��ل��ت  كوريدورز” 
الأر�شية واجلهات ذات العالقة يف 12 حمطة من اأجل �شمان اإجراءات 
املنتجات  مناولة موحدة ومتوافقة مع معايريها ال�شارمة ملناولة ونقل 

الدوائية.

بالتعاون مع وزارة املالية

غرفة عجمان تنظم لقاء ملناق�صة منظومة العمل والتكامل املايل والقت�صادي اخلليجي
•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
لقاءاً  امل���ال���ي���ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
والتكامل  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
بهدف  اخلليجي،  والق��ت�����ش��ادي  امل���ايل 
ن�����ش��ر ال����وع����ي ح�����ول ال���ت���ك���ام���ل امل����ايل 
امل�شرتك،  اخل��ل��ي��ج��ي  والق���ت�������ش���ادي 
والقطاع  املوؤ�ش�شات  على  وانعكا�شاته 
ال���ت���ع���اون،  جم��ل�����ض  دول  يف  اخل����ا�����ض 
واإب��راز دور دول��ة الإم��ارات الكبري على 
ودور  ع��ام،  ب�شكل  اخلليج  دول  م�شتوى 
باعتبارها  خ��ا���ض  ب�شكل  امل��ال��ي��ة  وزارة 
تنفيذ  عن  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولة  اجلهة 
الت��ف��اق��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة امل���وح���دة بني 

جمل�ض التعاون.
ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء ����ش���ع���ادة حم���م���د علي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  اجل��ن��اح��ي، 
غرفة  يف  والأع��م��ال  ال�شتثمار  تنمية 
مدير  اجل���������روان،  واإبراهيم  عجمان، 
لدول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض  ����ش���وؤون  ادارة 
ال�شام�شي  خالد  و  العربية  اخللي��������ج 
الب�ش�����ري�ة  امل��������������������وارد  اإدارة  مدي��������ر 
واملالي�����ة بغرف���������ة عجم����ان، اإىل جانب 
الأعم������ال  جمل���������ض  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
يف  الأعم�������ال  رواد  من  وع��دد  الكويتي 

الإمارة.
ال�شام�شي  اأ���ش��اد خ��ال��د  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
ب��ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب��ني غ��رف��ة عجمان 
واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  وخمتلف 
تنظيم  يف  القت�شادي  بال�شاأن  املعنية 
تطوير  يف  ت�����ش��ب  ول�����ق�����اءات  ن�������دوات 
اخلدمات املقدمة للقطاع القت�شادي، 
مثمناً جهود وزارة املالية ودورها الرائد 

يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي على 
موؤكدا  واخلليجي،  املحلي  امل�شتويني 
التعريف  يف  ودوره  اللقاء  اأهمية  على 
والقت�شادي  امل���ايل  ال��ت��ك��ام��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
اخلليجي امل�شرتك وانعكا�ض ذلك على 

القطاعني احلكومي واخلا�ض. 
التكامل  م��راح��ل  ال��ل��ق��اء  وا���ش��ت��ع��ر���ض 
انطالقاً  امل��ايل  اخلليجي  القت�شادي 
عام  القت�شادية  التفاقية  توقيع  من 
اخلليجية  ال�شوق  اإىل  و�شوًل   1981
وال�شعي   ،2008 ���ش��ن��ة  امل�������ش���رتك���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الحت������اد ال��ن��ق��دي واإ����ش���دار 

العملة املوحدة.

الإم����������ارات  دول�������ة  اأن  ال����ل����ق����اء  واأك���������د 
القت�شادي  ال��ت��ك��ام��ل  مب���ب���ادئ  ت��ل��ت��زم 
اخلليجي وبدورها يف تنفيذ التفاقية 
ب����ني جمل�ض  امل����وح����دة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
التعاون، وامل�شاريع ذات ال�شلة مبا فيها 
وتطبيق  ح���رة،  جت���ارة  منطقة  اإق��ام��ة 
الحت�����اد اجل��م��رك��ي ال��ق��ائ��م ب���ني دول 
اخلليج، لتذليل ال�شعوبات القت�شادية 
املنطقة،  يف  م�شتدامة  تنمية  وحتقيق 
نظراً لعتبارها تكتاًل اقت�شادياً دولياً، 
حيث اإن الدولة كانت �شباقة يف تطبيق 
التعاون  جمل�ض  دول  مواطني  معاملة 

اخلليجي كمواطنني اإماراتيني.

الرئي�شية  امل��ج��الت  الط��الع على  ومت 
مت  ال��ت��ي  امل�����ش��رتك��ة  اخلليجية  لل�شوق 
القت�شادية  املواطنة  لتحقيق  اتخاذها 
والعمل  والإق��ام��ة،  النقل  ت�شمل  والتي 
والأهلية،  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
ال�شحية  واخل������دم������ات  وال���ت���ع���ل���ي���م، 
الأن�شطة  ومم���ار����ش���ة  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
واخلدمية،  وال�شتثمارية  القت�شادية 
ال�شريبية،  وامل��ع��ام��ل��ة  ال��ع��ق��ار  ومت��ل��ك 
ال�شركات  وتاأ�شي�ض  الأ���ش��ه��م،  وت����داول 
والتاأمني الجتماعي والتقاعد، اإ�شافة 
ب���ني دول  ت��ن��ق��ل روؤو�������ض الأم������وال  اإىل 

املجل�ض دون قيود.

متابعة  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  دور  وك��ذل��ك 
القت�شادي  التكامل  م�شاريع  وتنفيذ 
املالحظات  معاجلة  واآل��ي��ة  اخلليجي، 
ال������وزارة  اإىل  ت����رد  ال���ت���ي  وامل���ق���رتح���ات 
“جي  ع��ر خدمة  امل�شاريع  ه��ذه  ح��ول 
اإطالقها  مت  ال��ت��ي  تكامل”  ���ش��ي  ���ش��ي 
وال�شتف�شارات  امل��الح��ظ��ات  ل�شتقبال 
والقرتاحات اخلا�شة مبجالت ال�شوق 
اخلليجية من داخل الدولة وخارجها، 
ومي��ك��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ه���ذه اخلدمة 
الإلكرتوين  ال���وزارة  م��ن خ��الل موقع 
عر  اأو   www.mof.gov.ae

التطبيق الذكي للوزارة.

يف جممع الأعمال العاملة  ال�صركات  عدد  يف  ال�صنوي  % النمو   35

جممع الأعمال بدبي اجلنوب يف  العاملة  ال�صركات  عدد  يف  % منو   400
•• دبي-الفجر:

ك�شف جممع الأعمال يف “دبي اجلنوب” 
افتتحت  التي  ال�شركات  ع��دد  من��و  ع��ن 
 400% بن�شبة  املجمع  يف  لها  مكاتباً 
ارت��ف��ع عدد  امل��ج��م��ع، حيث  اف��ت��ت��اح  منذ 
ال�شركات التي تاأ�ش�شت من 900 �شركة 
يف عام 2015 اإىل قرابة 4500 �شركة 
حتى منت�شف العام احلايل، مما يعك�ض 
رائدة  كوجهة  ومكانته  املجمع  جاذبية 

لل�شركات الراغبة يف النمو والتطور.
ما  ان�شمام  اإىل  الأع��م��ال  ولفت جممع 
عام  كل  جديدة  �شركة   1500 معدله 
الن�شبة  ه���ذه  اأن  م��ع��ت��راً  امل��ج��م��ع،  اإىل 
اأن  امل��ج��م��ع، يف ح��ني  اف��ت��ت��اح  ثابتة منذ 
امل�شتاأجرين لبيئة الأعمال  معدل ولء 
%98، يف  اإىل  وت�����ش��ل  ج���داً  م��رت��ف��ع��ة 
التناف�شية  امل��زاي��ا  على  وا���ش��ح��ة  دلل���ة 
والقيمة  وت��ن��وع��ه��ا  اخل���دم���ات  وج�����ودة 
امل�شافة التي يوفرها املجمع لل�شركات 

العاملة فيه.
ويوفر جممع الأعمال يف دبي اجلنوب 
الأعمال  لنمو  وحم��ف��زة  خ�شبة  بيئة 
نتيجة اعتماد خطة متكاملة للخدمات 

وال�شركات  ل��ل��م�����ش��ت��اأج��ري��ن  امل���ت���اح���ة 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه، اأب���رزه���ا ال���ش��ت��ف��ادة من 
وتوفر  احل��رة،  املناطق  يف  العمل  مزايا 
ومتطورة،  حديثة  وتقنيات  جتهيزات 
وموقع متميز وا�شرتاتيجي قرب ميناء 
جبل علي ومطار اآل مكتوم الدويل، اىل 
الأول  ال��ط��راز  م��ن  حتتية  بنية  ج��ان��ب 
واملوا�شالت  ال��ط��رق��ات  �شبكة  ت�شمل 
اللوج�شتية  واخل���دم���ات  والت�������ش���الت 

مبختلف اأنواعها زز
مالئمة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
املحالت  البنوك،  مثل  والعمل  للعي�ض 
مما  احلكومية،  اخل��دم��ات  و  التجارية 
الأع����م����ال مدينة  ي��ج��ع��ل م���ن جم��م��ع 
ال�شركات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت���ع���زز  م��ت��ك��ام��ل��ة 
العاملة يف املجمع، وت�شهل من جهودها 

لتحقيق اأهدافها املتنوعة.
رئي�ض  ن��ائ��ب  الرحيمي،  �شعيب  واأ���ش��ار 
“دبي اجلنوب”  ل��دى  الأع��م��ال  جممع 
رائ������دة  وج����ه����ة  ب������ات  امل���ج���م���ع  اأن  اإىل 
ل���ش��ت��ق��ط��اب الأع����م����ال وال�������ش���رك���ات يف 
امل��ن��ط��ق��ة ن���ظ���راً ل��ت��وف��ريه ال��ع��دي��د من 
مبختلف  ل��ل�����ش��رك��ات  امل���رن���ة  احل���ل���ول 
اأنواعها ال�شغرية واملتو�شطة والكبرية، 

ومتيز خدماته، وتنوع الت�شهيالت التي 
يوفرها �شواء يف م�شاألة ت�شهيل تاأ�شي�ض 
الأعمال، اأو يف اخلدمات العالية اجلودة 

املتاحة لهذه ال�شركات.
ج����اءت  قائاًل:”  ال���رح���ي���م���ي  ول���ف���ت   
ال�شيخ حممد  ال�شمو  تو�شيات �شاحب 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
ب��اإط��الق حزمة من  دب��ي )حفظه اهلل( 
القت�شاد،  لتحفيز  النوعية  امل��ب��ادرات 
لتن�شجم مع توجهنا يف جممع الأعمال 
وتب�شيط  الأع��م��ال  ممار�شة  ت�شهيل  يف 
اإجراءاتها، حيث اأثبت منوذجنا احلايل 
اأنه النموذج  املعتمد يف جممع الأعمال 
الأجن��ح على خمتلف الأ�شعدة يف بيئة 
الأعمال العاملية خا�شة يف جمال ت�شهيل 

ممار�شة الأعمال وخف�ض كلفتها.«
ولفت الرحيمي اإىل اأن امل�شاحة املتاحة 
 2.3 ح���وايل  تبلغ  املجمع  يف  للتاأجري 
مليون قدم مربع، م�شرياً اإىل اأن مكاتب 
بالكامل  تاأجريها  مت  الرئي�شي  املبنى 
تاأجري  مت  ح���ني  يف   ،100% بن�شبة 
جممع  م�����ش��اح��ة  م���ن   65% ح�����وايل 
بتاأجري  ال���ب���دء  م���ع  الأوىل،  امل���رح���ل���ة 

جممع املرحلة الثانية منذ بداية العام 
اجلاري، يف دللة وا�شحة على الإقبال 
لتاأ�شي�ض  ال�����ش��رك��ات  ق��ب��ل  م���ن  ال���ب���ارز 
مكاتب لها يف جممع الأعمال بالإ�شافة 
دبي  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  اىل 
اجلنوب اىل ال�شركات وامل�شتثمرين مما 
واأن�شطتهم  اأعمالهم  تو�شعة  يف  �شاهم 
التجارية، ف�شال عن م�شاعدة اأ�شحاب 
وال�شتثمارات  ال�����ش��غ��رية  امل�������ش���اري���ع 

النا�شئة على بدء اأعمالهم اخلا�شة.
الأعمال  جممع  رئي�ض  ن��ائ��ب  واأ���ش��اف 
لدى “دبي اجلنوب” قائاًل:” والالفت 
عاملية  �شركات  ل�شتقطاب  جهودنا  يف 
الأع��م��ال، جناحنا يف  اإىل جممع  ب���ارزة 
جذب �شركات وموؤ�ش�شات عاملية مرموقة 
يف جمالت اخت�شا�شها ون�شاطها، مما 
يعك�ض متيز بيئة الأعمال التي نوفرها 
والتطور  للنمو  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات 
اإمارة  ا�شرتاتيجية  مع  بالتناغم  وذلك 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب  دب����ي 

الرائدة.«
العاملية  ال�������ش���رك���ات  ق���ائ���م���ة  و���ش��م��ل��ت 
الكرى التي متار�ض ن�شاطها يف جممع 
الأعمال كل من �شركة �شيمن�ض للريد 

اللوج�شتية  واخل�����دم�����ات  وال�����ط�����رود 
الأو�شط،  ون�شتله-ال�شرق  للمطارات، 
الريطانية  وي���ل���ز  �����ش����اوث  وج���ام���ع���ة 
ال���ت���ي اأ���ش�����ش��ت اأك���ادمي���ي���ة ����ش���اوث ويلز 
ك���اأول م��رك��ز متخ�ش�ض من  ل��ل��ط��ريان 
نوعه باملنطقة لتقدمي برامج تعليمية 
هند�شة  يف  وم��ت��خ�����ش�����ش��ة  م���ت���ق���دم���ة 
�شركة  القائمة  �شملت  كما  ال��ط��ريان. 
لج��اردي��ر ل��الأ���ش��واق احل���رة، ومري�شك 
ل��ل��ت��دري��ب امل���الح���ي وم���رك���ز الأع���م���ال 
ال�شيني و�شركة “�شيفا لوجي�شتيك�ض” 
اللوج�شتية  ب���اخل���دم���ات  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اآن���د  “جوانو  ���ش��رك��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

بارا�شكيفايد�ض املحدودة«.
وك�����ش��ف ال��رح��ي��م��ي ع���ن ق����رب اإط����الق 
امل��ج��م��ع مل����ب����ادرة م��ب��ت��ك��رة ���ش��ت��ع��زز من 
وت�شهل  املجمع،  يف  ال�شركات  تناف�شية 
وال�شتفادة  اأعمالهم،  ممار�شة  عليهم 
م����ن ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ع��م��ل��ه��م عر 
اأعمالهم  اإىل  ت�شيف  متنوعة  �شراكات 
اأن  م����وؤك����داً  الأف�������ش���ل،  اإىل  وت���ط���وره���ا 
�شبيل  اأي ج��ه��ٍد يف  ي��دخ��ر  ل��ن  امل��ج��م��ع 
م�شاعدة عمالئه على تطوير اأعمالهم 

وحتقيق اأهدافهم ال�شرتاتيجية.
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العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4422  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  للتجميل جمهول حمل  / 1-مركز حلم عمري  عليه  املدعي  اىل 
املدعي /نعيمة بوزباين وميثله:را�شد احمد عبيد عيد دميا�ض ال�شويدي قد اأقام 
درهم(  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19150  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
.mb178531406AE:ال�شكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

�ض   10.00 ال�����ش��اع��ة   2018/7/15 امل����واف����ق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.4:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4861  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ملتقى احل�شارات ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول 
ان املدعي / يو�شف احمد عطا اهلل احمد ح�شني  قد  حمل الق��ام��ة مب��ا  
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�شاريف. والر�شوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم   31350(
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض   mb182364514ae :رقم ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2018/7/19 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6380  عمايل جزئي
كوربوري�شن  اجنريينغ  كون�شرتاك�شن  �شتيت  1-�شاينا   / عليه  املدعي  اىل 
)ميدل اي�شت( ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  ان املدعي / رفعت لطفي 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ح�شن  حممد 
عمالية وقدرها )18476 درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم 
وحددت لها جل�شة   MB182928363AE :وامل�شاريف.رقم ال�شكوى
  ch1.A.2:بالقاعة 08.30 �ض  ال�شاعة   2018/7/23 املوافق  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4860  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ملتقى احل�شارات ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ان امل��دع��ي / اح��م��د ف���وزي حفني علي اب��راه��ي��م حماد  
وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�شاريف. والر�شوم  دره��م(  وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم   35000(

وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض   mb182364363ae :رقم ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2018/7/19 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6049  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-المارات الوطنيه للنقل البحري واجلوي جمهول حمل القامة 
الدولية حمامون وم�شت�شارون قانونيون وميثله:خالد  املدعي / احلقوق  ان  مبا  
كلندر عبداهلل ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تظلم من القرار ال�شادر 
املتظلم  ات��ع��اب  بتقدير  اخل��ا���ض  رق������م:4796/2017 عمايل  على عري�شة  الم��ر  يف 
اخلا�ض بالدعوى رق��م:870/2016 عمايل جزئي والر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/7/23 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/216  ا�شتئناف جتاري    
حمل  جمهول  ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اأ�شيانا  �شده/1-  امل�شتاأنف  اىل 
امل���ح���دودة وميثله:خالد  ري��ب��ار  الم�����ارات  امل�����ش��ت��اأن��ف /  ان  الق���ام���ة مب��ا 
ال�����ش��ادر بالدعوى  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  كلندر ع��ب��داهلل ح�شني 
لها جل�شه  وح��ددت   2018/1/29 بتاريخ  2017/2985 جت��اري جزئي  رقم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/7/22 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/183  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة الروج للعقارات جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /�شركة فونيك�ض كوموديتيز م.د.م.�ض وميثله:علي ا�شماعيل 
 2018/24 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  اجلرمن  ابراهيم 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ب���ت���اري���خ:2018/5/21 وح���ددت لها جل�شه  ع��ق��اري 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/7/18
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/415  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شيام تامارك�شان او�شا جمهول حمل القامة 
مو�شى  رجب  وميثله:هاين  ماجناندييل  /�شريف  امل�شتاأنف  ان  مبا 
عبداهلل اجل�شمي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2017/1631 مدين جزئي بتاريخ:2018/4/3 وحددت لها جل�شه يوم 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم  املوافق 2018/8/30  اخلمي�ض 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/251  ا�شتئناف جتاري    
مديرها/اأنبار�شوا  وميثلها  م.م.ح  افتك  �شركة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ميالبا �شاجنا بيالي جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /احل�شرمي 
للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:حممود ح�شني علي احمد  قد ا�شتاأنف/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 1474-2015 جتاري كلي بتاريخ:2018/2/4 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2018/9/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
                  يف  الدعوى 2018/2  ا�شتئناف امر على عري�شة جتاري    

�شيفادا�ض جمهول حمل  رام��ان  دا���ض  راجاني�ض  امل�شتاأنف �شده/ 1-  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /م�شنع القرن لالأنظمة امليكانيكية �ض.ذ.م.م/
وميثلها فليب جورج جورج فيليبو�ض وميثله:خالد ا�شماعيل عبدالعزيز 
حممد الزرعوين  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/65 امر 
على عري�شة جتاري وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2018/7/18 
ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2240 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��ح��ارى الم�����ارات ال��دول��ي��ة ل��ل��م��ق��اولت �����ض.ذ.م.م 
للخدمات  راي�����ض  التنفيذ/برايت  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الفنية �ض.ذ.م.م وميثله:ا�شماعيل ح�شن علي حممد اجلعبي قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)336387( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/331  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- املا�شة انرتنا�شيونال للو�شاطة العقارية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/قدرت اهلل نوراله را�شتي وميثله:ح�شن جمعة ح�شن حممد الرئي�شي
بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي  ع��ق��اري  رق������م:732016/473  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم 
رق��م:2016/593 ا�شتئناف عقاري واملميز برقم 2017/511 طعن عقاري وال�شادر يوم الحد 

بتاريخ:2012/9/13   باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  درهم  وق��دره )655873(  ب�شداد مبلغ  بالزامكم   -1

ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/240  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-�شوماناث اأبهوي �شاران موكهريجي موكهريجي 2- دورجا دا�ض كي�شان 
للنقل  خ��ان  وع��امل  / عبدالغفور  املتظلم  ان  القامة مبا  بهاييا جمهول حمل  بهاييا  لل 
بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي املو�شى احلمادي قد اأقام عليكم 
التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة )منع من 
ال�شفر( رقم 347/2018 جتاري والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2018/7/15   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/356  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-ا�شوك �شواكر اماين لهرومال �شواكر اماين 2- نيتو ا�شوك �شويكر 
اماين ب�شومال بوركها جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك المارات دبي الوطني 
اعاله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  اأهلي  م�شطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  ���ض.م.ع 
املو�شوع  �شكال ويف  التظلم  بقبول  املوقرة احلكم  املحكمة  نلتم�ض من عدالة  ومو�شوعه 
بالغاء المر املتظلم منه والق�شاء جمددا مبنع املتظلم �شدهما من ال�شفر وعدم مغادرتها 
البالد وحجز جوازي �شفرهما. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/7/15   ال�شاعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �ض 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2419  ا�شتئناف جتاري 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامه  للتجاره  كريتو�ض  �شركه  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
اقام  قد  املعال  حمد  بن  احمد  بن  ابراهيم  احمد  املدعي/ال�شيخ  ان  مبا  الق��ام��ة 
بتاريخ:2018/6/6  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة بقبول ال�شتئناف �شكال وقبل الف�شل يف 
املو�شوع حكمت املحكمة بقبول ال�شتئناف �شكال 2- وقبل الف�شل يف املو�شوع ندب 
خبري هند�شي من ا�شحاب الدور يف اجلدول تكون مهمته بعد الطالع على اوراق 
الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى ان يقدمه ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء 

 .ch2.D.19:املوافق:2018/9/5 يف ال�شاعة:10:00 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/292 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ماجد �شيف احمد الغرير

وميثله:را�شد حممد �شعيد بوج�شيم 
2-���ش��رك��ة اخلط  للمالحه  �شتيالر  ���ش��رك��ة  ���ش��ده��م:1-  امل��ط��ع��ون  ب��اع��الن 
التجاري ذ.م.م 3- حبيب احمد مارك 4- احمد ح�شني لفري 5- عزيز احمد 
احمد اقبال جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن 
املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2174 تنفيذ جتاري

املتعددة جمهول  لل�شلع  دب��ي  اي مركز  اي��ه  ���ش��ده/1- جولد  املنفذ  اىل 
اأقام  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شيخ حممد �شكيل احمد قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة وعليه  التنفيذ  وقدره )52650.24( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/703 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شلطان عبداهلل حممد �شالح جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ا�شماعيل ح�شن عبداهلل ال رجب النعيمي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )180356( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/469  ا�شتئناف مدين    

جمهول  الكعبي  �شلطان  �شقر  �شلطان   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
قد  ع��ب��داهلل   �شالح ح�شن  امل�شتاأنف /ح�شن  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
1512/2016 مدين  رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
املوافق  ب��ت��اري��خ:2017/4/6 وح��ددت لها جل�شه يوم الربعاء  جزئي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/7/25
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/163  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- راندي فيالنويفا �شالتو�ض  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى 

رقم 2018/87 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/8/1 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/167  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ماري�شل امليدو مولت جمهول حمل القامة مبا 
حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك   / امل�شتاأنف  ان 
عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى 

رقم 2018/106 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/8/1 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 168//2018  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شوريندران كونريى اندى بوىل كونات جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����ض.م.ع 
ا�شتاأنف/  قد  ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 

احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/108 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/8/1 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/901  ا�شتئناف عمايل    

ليمتد  تكريت  ت��وري��زم  ب��رتول  ان�����ش��اءات  ماهيا   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
 / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اجنبية(  �شركة  )ف��رع  �شركت 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  �شيخ  اردي�ض  حممد  �شيخ  جوبايت  حممد 
وحددت   2018/4/15 بتاريخ  جزئي  عمايل   2017/12160 رقم  بالدعوى 
لها جل�شه يوم الحد املوافق 2018/7/22 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/15  تظلم عمايل

اىل املتظلم �شده / 1-المارات الوطنيه للنقل البحري واجلوي جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / احلقوق الدولية حمامون وم�شت�شارون قانونيون وميثله:خالد كلندر 
القرار  م��ن  تظلم  وم��و���ش��وع��ه  اع���اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ع��ب��داهلل ح�شني 
ال�شادر يف المر على عري�شة رق��م:4796/2017 عمايل اخلا�ض بتقدير اتعاب اخلا�ض 
بالدعوى رقم:870/2016 والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2018/7/17   ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
او م�شتندات للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

فـي  الدعوى 2018/1178 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- ملحمة عدنان ل�شاحبها عدنان حممد �شفيان علي ، 2- حافظ حممد �شفيان 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  م م جمهويل حمل  ذ  �ض   - للتجارة  تيك  3-ك��ان��و   ، علي ميتا حممد منري 
تران�ض الإمارات لتجارة املوا�شي ذ م م - وهو ال�شم احلايل - �شركة الإمارات لتجارة املوا�شي واللحوم 
اأق��ام عليك الدعوى  ومنتجاتها ذ م م - ال�شم ال�شابق وميثله / ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه  قد 
ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وثبوت احلجز ال�شادر يف احلجز التحفظي رقم 2017/545 حجز حتفظي 
تاريخ  القانونية مببلغ 9% من  والفائدة  املدعي عليه مببلغ وق��دره )52.695 دره��م(  وال��زام  جت��اري 
الدبية  ال�شرار  عن  موؤقت  كتعوي�ض  دره��م(   5000( وق��دره  مببلغ  والزامه  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
واملعنوية والزامه بالر�شوم وامل�شروفات والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/7/18  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة  
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1121  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- كر ي�شتوفر ليونرد رينولد�ض 2- بريتي�ض ان�شتيتيوت فور لريينيج 
ع��ب��دال��رزاق حممد عبداهلل  امل��دع��ي/ه��ارون  ان  الق��ام��ة مب��ا  ديفلومبنت جمهول حم��ل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  العو�شي  حممد  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:روؤي��ا  العو�شي 
براءة ذمة املدعي من اأي التزامات مالية ناجتة عن ن�شاط املدعي عليها الثانية وذلك 
من تاريخ:2011/6/23 وكذلك براءة ذمته جتاه الغري مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم 
 2018/7/29 املوافق  الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/815  جتاري كلي

املواد  لتجارة  امللكية  احلديقة   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  اوفر�شيز  عليه/1-هارف�شت  املدعي  اىل 
 -5 اف�شل حاجي حممد عبداهلل خان  4- حممد  �شري حممد  اخرت  3- جميل  ذ.م.م  الغذائية 
انتوين فران�شني تايكادان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فنيت جني لتجارة املواد الغذائية 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي  هوي�شل  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:را�شد  �����ض.ذ.م.م  وامل�����ش��روب��ات 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )7926290( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

 ch.2.E.21:وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق:2018/7/19 ال�شاعة:09:30�ض بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�شور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1815  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جراغ للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ا�ض  ام ا�ض مان باور �شبالي �شريفي�ض �ض.ذ.م.م وميثله:عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز 
اآل عمر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)97285( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/19 ال�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1899  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  روبينو�ض  كالو�ض   -1 عليه/  املدعي  اىل 

عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف 
ي��و���ش��ف ال�����ش��ب��اغ ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ا���ش��دار المر 
وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م   )119.000( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام 
بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2018/7/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها   وح��ددت 

 Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1968  جتاري جزئي
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الكهربائية  للمقاولت  ال�شامات  موؤ�ش�شة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�شليمان  عبدالوهاب  حممد  وميثلها/ع�شام  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الالمع  املدعي/اخلط  ان 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الفال�شي  ن�شيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن  وميثله:مي 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�شامنني ومت�شاميم ومنفردين بان يوؤدوا للمدعية 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة  الفائدة  مبلغ وقدره )451.629( درهم بال�شافة اىل 
الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وحددت  والتعاب.  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  وحتى  يف:2017/5/17 
املوافق 2018/7/25 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1893  جتاري جزئي
الق��ام��ة مبا  اونيا جنو جمهول حمل  نايت جاوكو  / 1- ج��وان  املدعي عليه  اىل 
علي  حممد  يو�شف  وميثله:خليفة  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك  ان 
بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )24.449.81( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ت���اري���خ:2011/12/20  من 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/7/15 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1824  جتاري جزئي
املدعي عليه / 1- علي حممد كادافان علي كويا كادافات جمهول حمل القامة  اىل 
ل��ل��ت��ج��ارة )���ش��رك��ة ذات م�شئولية حم���دودة(  ال�����ش��ع��دي  امل��دع��ي/���ش��رك��ة ع��و���ض  مب��ا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  وميثله:عبداهلل عبدالقادر علوي نا�شر الهيثمي قد 
احلكم بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )157.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق بتاريخ:2016/12/6 حتى 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  النفاذ  م��ع  ال�شداد  مت��ام 
2018/7/18 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2309  جتاري جزئي
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شانتو�ض  اب�شام�ض  امي��ار���ش��ون  عليه/جون  امل��دع��ي  اىل 
بن عمري  علي  يو�شف حممد  ���ض.م.ع وميثله:خليفة  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك 
اميار�شون  ج��ون  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
اب�شام�ض �شانتو�ض مببلغ وقدره )49367.16( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  م���ن:2011/11/25  �شهريا   %2.49 والفائدة 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق:2018/7/15 ال�شاعة:08:30�ض 
بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1204  جتاري كلي
ال�شخ�شية 2-  ال�شحي - ب�شفته  اىل املدعي عليه / 1- احمد عبداهلل �شيف بن دروي�ض 
باطون  امل��دع��ي/ردي مك�ض  ان  الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  ال�شرح 
�ض.ذ.م.م وميثله:اأمل عمري ال�شبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )1623219( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي 
والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2016/10/27 وحتى ال�شداد التام. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/9/6 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  م�شتندات 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/151  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- بريل ا�شت ماجنمنت �شريف�شز ذ.م.م - فرع دبي 2- ن�شاأت فرحان 
الثقيلة  با�شاحنات  للنقل  املدعي/ريليبيل  ان  القامة مبا  �شهاونه جمهول حمل  عو�ض 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ض.ذ.م.م  واخلفيفة 
بالت�شامن مببلغ وقدره )2168625( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ ال�شتحقاق:2017/7/31 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2018/7/17 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1069  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد البوطي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

ري��ن��ج��ز ب��رمي��ي��وم خل��دم��ات ال�����ش��ي��اف��ة �������ض.ذ.م.م ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ال��ب��وط��ي مببلغ وقدره  امل��دع��ي عليه حم��م��د  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
)69046( درهم والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2018/7/17
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/98  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- منى احمد عبيد عبداهلل الخ�شر ال�شحي جمهول حمل القامة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  )�شركة م�شاهمة عامة(  امل�شرق  املدعي/بنك  ان  مبا 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/7/3 احلكم التمهيدي التايل حكمت 
على  الط���الع  مهمته  ت��ك��ون  ب��اجل��دول  ال���دور  �شاحب  م�شريف  خبري  ب��ن��دب  املحكمة 
املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�شوم  يقدمه  ان  وماع�شى  وم�شتنداتها  الدعوى  ملف 
واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت 
وقدرها  خ��رة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت 
ع�شرة الف درهم والزمت املدعي ب�شدادها ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

 .ch1.C.15:املوافق:2018/7/10 يف ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1769  جتاري جزئي
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ب�شري  حممد  �شيما  اأي���وب  عليه/حممد  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك  ان 
 )25513.94( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
تاريخ   من  اعتبارا  �شهريا   %2.49 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  دره��م 
املوافق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  ال���ت���ام.وح���ددت  ال�����ش��داد  ح��ت��ى   2011/12/20
2018/7/12 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة: ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1084  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شوكت لتاأجري املعدات الثقيلة �ض.ذ.م.م 2- ثاقب �شهزاد 
املدعي/فريينا موللري ديرتي�ض قد  ان  باتى خان جمهول حمل القامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )19000(
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/19 ال�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1845  جتاري جزئي

�شاهو  ���ش��ولت��اب��ال   -2 �����ض.ذ.م.م  للتكنولوجيا  �شيلرت  عليه/�شريفر  امل��دع��ي  اىل 
.ان.�شي  اأ���ض  املدعي/ليجراند  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شاهو  راما�شاندرا 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  العو�شي  م.م.ح وميثله:روؤيا عبداهلل حممد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما ب�شداد مبلغ وقدره 
)313.423( درهم مع الفائدة القانونيه مبقدار 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وامل�شاريف.وحددت  بالر�شوم  الزامهما  مع  التام  ال�شداد 
فاأنت مكلف  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�شاعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/7/18 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1048  جتاري كلي

�����ض.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  اي����ران 2- م��رو���ش��ت  امل��دع��ي عليه/بنك م��ل��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/الع�شر للتجارة �ض.ذ.م.م وميثله:ح�شني 
بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  خبري متخ�ش�ض مع 
و���ش��م��ول احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة.وح��ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الحد 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30���ض  امل���واف���ق:2018/7/22 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3208  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- دار املدينة للهواتف ���ض.ذ.م.م 2- خري اهلل ولد نياز حممد 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2018/4/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شل زون تريدينك �ض.ذ.م.م بالزام 
والفائدة  دره��م   )489.810( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
ال�شداد  الق�شائية يف:2017/9/19 وحتى  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  القانونية %9 
والزمت املدعي عليهم بالت�شامن يف امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1915  جتاري جزئي
اىل اخل�شم املدخل / 1- زايغام عبا�ض ازهر اقبال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

املحدودة وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل  ال�شناعية  للخدمات  العربية  بروز  �شركة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  النعيمي قد 
)74.597.58( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/8/2 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2183  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ث��روة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
اأقام  املدعي/الباتران�ض �ض.ذ.م.م )فرع( وميثله:ح�شن ر�شا احمد ح�شن املال قد 
وق��دره )21080(  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
تاريخ  م��ن   %9 القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م 
املوافق:2018/7/15  الح��د  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30���ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   حماكم دبي االبتدائية
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/601  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- احمد علي حممد فاروق جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/26  يف الدعوى املذكورة اعاله 
امل��دع��ي مبلغ  للم�شرف  ي���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ال��ه��الل  ل�شالح/م�شرف 
مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شال  دره��م   )4410359(
اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3540  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�شاءات  بافا  بي  اي��ه  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دانوب 
ملواد البناء �ض.م.ح بالزام املدعي عليها �شركة/ ايه بي بافا لالن�شاءات ذ.م.م بان توؤدي للمدعية/
دانوب ملواد البناء �ض.م.ح مبلغ وقدره )152.090.50( مائة واثنان وخم�شون الفا وت�شعون درهما 
وخم�شون فل�شا اإماراتيا درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
به والزمتها  املقت�شى  املبلغ  ان ل تزيد عن  ال�شداد على  احلا�شل يف  2017/10/19 وحتى متام 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10

اإعللللللللللالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهدف الدقيق للمقاولت وال�شيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2167628 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر برك �شعيد مفتاح الكثريي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم علي حممد الق�شاه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر برك �شعيد مفتاح الكثريي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*10 اىل 1*

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/الهدف الدقيق للمقاولت وال�شيانة العامة

AL HADAF AL DAQEEQ CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
اىل/الهدف الدقيق للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م

AL HADAF AL DAQEEQ CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12373 بتاريخ 2018/7/10

اإعللللللللللالن
ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النوا�شره للكتابة والت�شوير - فرع/1
رخ�شة رقم:CN 1031582-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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افتتاح »مكتبة طالل اأبو غزالة« يف مدر�صة »اأحد« الأ�صا�صية للبنات

»بارجيل للفنون« تعد كتابا حول التاريخ املعماري لل�صارقة

اأدب الطفل الإماراتي يحّلق يف �صماء ال�صني

�صدور الن�صخة ال�صينية من »يوميات م�صاغب« للكاتبني الإماراتيني جمال ال�صحي وحممد خمي�س

•• عمان –الفجر:

رعى �شعادة العني الدكتور طالل اأبو غزالة الحتفال الذي اأقامته مدر�شة 
اأُُحد الأ�شا�شية للبنات يف لواء ماركا.  

انت�شار  الأ�شتاذة  ماركا  ل��واء  وتعليم  تربية  مديرية  مديرة  احلفل  وح�شر 
الثقافية  الن�شاطات  اإدارة  مدير  القوا�شمة  ه�شام  وال��دك��ت��ور  �شريعة،  اأب��و 
ومديرة ال�شوؤون التعليمية والفنية الدكتورة و�شحا املحارب، ورئي�شة ق�شم 
م�شادر التعلم ال�شيدة ميمونة اخلطيب، وروؤ�شاء جمل�ض التطوير الرتبوي 
مدراء  وع��دد من  اأب��و ج�شار  وال�شيد حممود  العبو�ض  عبدالكرمي  املهند�ض 

مدار�ض لواء ماركا.
والتي  اأب��و غزالة«  »ط��الل  اأب��و غزالة مكتبة  الدكتور  افتتح  وخ��الل احلفل 

والتي  حا�شوب،  واأجهزة  واإ���ش��دارات  مطبوعات  من  جتهيزاتها  بكافة  ترع 
اأبو غزالة يف ن�شر ثقافة القراءة لدى  جاءت �شمن جهود جمموعة طالل 
ت�شاعد  التي  املعلومات  بتقنية  حظاً  الأق��ل  اململكة  مدار�ض  وتزويد  الطلبة 

وت�شّجع الطلبة على القراءة والتعّلم الرقمي. 
واأكد اأبو غزالة يف كلمة األقاها خالل احلفل على اأهمية ال�شتثمار بالأطفال 
ال�شغار يف ال�شفوف املبكرة الأوىل حتديداً، لت�شجيعهم على البحث وحّثهم 

على التفكري واتخاذ ر�شالة لهم باحلياة، 
كما  الن�شان  فكر  يبني  ال��ذي  ال��روح  غ��ذاء  ال��ق��راءة هي مبثابة  اأن  م�شيفا 

الطعام الذي يبني ج�شم الن�شان.
واأ�شار اأبو غزالة اإىل اأن ع�شر املعرفة يتطلب من اجلميع مواكبة هذا التطّور 
جمموعة  اأن  اإىل  لفتا  املعلومات،  وتقنية  تكنولوجيا  يف  والكبري  ال�شريع 

العملية  يف  امل�شاهمة  م�شوؤولية  تويل  عاتقها  على  و�شعت  غزالة  اأبو  طالل 
املجموعة  والتعليم وذلك لإمي��ان  الرتبية  وزارة  بها  تقوم  التي  التطويرية 

املطلق باأهمية التعليم يف اإعداد اأجيال امل�شتقبل وخدمة املجتمع. 
واأ�شادت عطوفة ال�شيدة انت�شار اأبو �شريعة بجهود جمموعة طالل اأبو غزالة 
يف دعم مدر�شة اأحد الأ�شا�شية ب�شكل خا�ض ومدار�ض لواء ماركا ب�شكل عام، 
موؤكدة على اأهمية هذا النوع من ال�شراكات مع القطاع اخلا�ض، ومعربة عن 
اأبو غزالة على م�شتوى الوطن ممثلة  اعتزازها مببادرات جمموعة طالل 
يف  التعليم  لقطاع  امل�شتمر  ودعمه  غزالة  اأبو  طالل  الدكتور  �شعادة  بجهود 

الأردن للنهو�ض بالعملية التعليمية لتحقيق الإ�شالح املن�شود. 
حجاوي  اخال�ض  الأ�شتاذة  للبنات  الأ�شا�شية  اأح��د  مدر�شة  مديرة  ورّحبت 
اإن�شاء  اجل��زي��ل على  ال�شكر  ل��ه  ووج��ه��ت  غ��زال��ة  اأب��و  الدكتور ط��الل  ب�شعادة 

»مكتبة طالل اأبو غزالة« ودعمه الدائم للمدار�ض والعملية التعليمية على 
م�شتوى اململكة. كما اأكدت على اأهمية دور القراءة يف بناء الإن�شان واإعداده 
ل��ل��ح��ي��اة. م��ع��رب��ة ع��ن ت��ق��دي��ره��ا ل��دع��م م��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة والتعليم جلميع 

ن�شاطات املدر�شة.
درعا  اأب��و غزالة ومنحه  الدكتور طالل  �شعادة  تكرمي  نهاية احلفل مت  ويف 
تذكاريا تقديراً جلهوده، كما مت توزيع ق�شة »طالل ابن اأديبة« على طالبات 
غزالة  اأب��و  ط��الل  حياة  �شرية  ت�شرد  وال��ت��ي  يون�ض،  اأري���ج  للكاتبة  امل��در���ش��ة، 
الق�شة  النجاح، حيث ت�شكل  اإىل قمة  من الطفولة واللجوء حتى الو�شول 
در�شاً يف النجاح رغم ال�شعوبات واملتاعب التي تواجه الإن�شان، خا�شة واأنها 
معتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم لقتنائها يف جميع املكتبات املدر�شية 

احلكومية واخلا�شة ملا ت�شمنته من قيم اإيجابية لالأطفال.

التحرير  جمل�ض  ت�شكيل  للفنون  بارجيل   موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ويوثق  يبحث  ال��ذي  ال�شارقة«  بناء   « كتاب  ب��اإجن��از  املكلف 

م�شهد العمارة احلديثة يف مدينة ال�شارقة.
املحرر   - القا�شمي  جانب  اإىل   - التحريري  الفريق  وي�شم 
امل�شارك تود ري�ض والباحثة الرئي�شية رمي خور�شيد وحمرر 

ال�شور عمار العطار اإ�شافة اإىل الباحثة نورة املحمود.
و�شريكز كتاب »بناء ال�شارقة« - املتوقع اإ�شداره يف ربيع عام 

اإن�شاوؤها يف  2020 - على الت�شاميم املعمارية التي اكتمل 
ومنت�شف  ال�شتينيات  منت�شف  ب��ني  ال��ف��رتة  خ��الل  املدينة 
مكثف  معماري  بحثي  مل�شروع  نتاجا  ويعتر  الثمانينيات 
وم�شتمر كان قد بداأه ال�شيخ �شلطان �شعود القا�شمي موؤ�ش�ض 
لت�شليط   2016 ع��ام  يف  للفنون  بارجيل  موؤ�ش�شة  ومالك 

ال�شوء على النه�شة العمرانية احلديثة يف ال�شارقة.
الر�شيفية  ال�شور  من  م�شبوق  غري  ع��ددا  الكتاب  و�شي�شم 

العمرانية  املالمح  تت�شمن  قبل  من  عر�شها  يتم  مل  التي 
املا�شي..  القرن  وثمانينيات  �شبعينيات  يف  ال�شارقة  ملدينة 
ن�شرها  ي��ت��م  م��ع��م��اري��ة  وخم��ط��ط��ات  ت�شاميم  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
للمرة الوىل و�شيقدم املدينة كموقع مهم عامليا يف درا�شات 
احلداثة والتحديث .. فيما �شيتم احل�شول على اأغلب هذه 
املواد الر�شيفية من قاطني املدينة واخلراء الذين �شاهموا 

يف بنائها.

يقدمها  التي  ال���روؤى  لإث���راء  كتاب  ع��دة  تكليف  �شيتم  كما 
الكتاب حول احلياة اليومية يف املدينة اإ�شافة اإىل الق�ش�ض 

والحداث التي يتوىل الفريق التحريري جمعها.
التالية  املرحلة  بدء  يف  التحرير  جمل�ض  ت�شكيل  و�شي�شاهم 
امل�����واد ال���ش��اف��ي��ة من  امل�����ش��روع وال���ت���ي تت�شمن ج��م��ع  م���ن 
الر�شيفات اخلا�شة عر اإطالق حملة على مواقع التوا�شل 
يف  اأك��ر  ب�شكل  امل�شاهمة  على  العامة  لتحفيز  الجتماعي 

اإن�����ش��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات رقمية  امل�����ش��روع.. بينما ي��ت��م ح��ال��ي��ا 
العمراين  بالن�شيج  اخل��ا���ش��ة  وال��ب��ي��ان��ات  ال�����ش��ور  تت�شمن 
لل�شارقة والتي �شممها »ا�شتوديو فكرة للت�شميم« خ�شي�شا 

لدعم هذا امل�شروع.
وبعد اإ�شدار الكتاب �شيتم تعميم قاعدة البيانات هذه والتي 
ت�شتعر�ض التاريخ العمراين واحل�شري لل�شارقة وم�شاركتها 

مع املوؤ�ش�شات املحلية.

•• دبي-الفجر:

يف اإجناز جديد لالأدب الإماراتي، اأ�شدرت دار الغد 
الن�شخة  م���وؤخ���راً،  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  يف 
للكاتبني  م�����ش��اغ��ب«  »ي��وم��ي��ات  ك��ت��اب  م��ن  ال�شينية 
خمي�ض،  وحم���م���د  ال�����ش��ح��ي  ج���م���ال  الإم����ارات����ي����ني 
الأوىل يف عام  للمرة  العربية  ن�شرت طبعته  وال��ذي 
والتوزيع، وحقق  للن�شر  كّتاب  دار  2014 من قبل 
فئتّي  بني  كبرياً  انت�شاراً  اخلم�شة  باأجزائه  الكتاب 

العربية  الإم����ارات  دول��ة  داخ��ل  واليافعني  الأط��ف��ال 
اأهم  م��ن  ع��دد  وت�����ش��ّدر مبيعات  وخ��ارج��ه��ا،  املتحدة 
ح�شور  وال��ع��رب��ي��ة.وو���ش��ط  املحلية  الكتب  معار�ض 
والإماراتية،  ال�شينية  الثقافية  النخب  م��ن  كبري 
احت�شنت مدينة جينان عا�شمة مقاطعة �شاندونغ، 
اأول  يعد  ال��ذي  الكتاب،  اإط��الق  ال�شني، حفل  �شرق 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  م��ن  ق�ش�شية  جم��م��وع��ة 
املتحدة لالأطفال تتم ترجمتها اإىل اللغة ال�شينية، 
العاملية  وال�شهرة  التطور  م�شتوى  يعك�ض  م��ا  وه��و 

املوجه  الإماراتي، وحتديداً  الأدب  يتمتع  بات  الذي 
ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني، واأ���ش��ب��ح ق�����ادراً ع��ل��ى جذب 
الرتويج  العامل.وبهدف  يف  النا�شرين  كبار  اهتمام 
ل��ه��ذا الإ����ش���دار اجل��دي��د ب��ني الأط���ف���ال واليافعني 
بتنظيم  ال�شينية  ال��ن�����ش��ر  دار  ق��ام��ت  ال�����ش��ي��ن��ي��ني، 
جولة  �شملت  للكتاب  التوقيع  حفالت  م��ن  �شل�شلة 
جينان،  مبدينة  خمتلفة  مدار�ض  �شت  يف  ترويجية 
وم��ك��ت��ب��ة ع��ام��ة يف م��دي��ن��ة ���ش��ن��غ��ه��اي، ����ش���ارك فيها 
 ، ال�شينية  الغد  دار  عمل  وفريق  وخمي�ض  ال�شحي 
حيث حتدث الكاتبان عن موا�شيع الكتاب والثقافة 
الإماراتية و�شرحا يف عر�ض مف�شل الفكرة من وراء 
الكاتبان ترحيباً كبرياً  اليوميات.ولقى  كتابة هذه 
وتفاعاًل لفتاً من قبل الأطفال واملدر�شني واأولياء 
فكرة  ع��ن  مناق�شتهما  ومت���ت  ال�شينيني،  الأم�����ور 
»يوميات  �شل�شلة  تتحدث  حيث  واأه���داف���ه،  ال��ك��ت��اب 
يف  دائماً  يقع  ال��ذي  الطفل  ول«،  عن«ف�شّ م�شاغب« 
به  يقوم  م��ا  لنتائج  تقديره  �شوء  ب�شبب  امل�شكالت 
من ت�شرفات طائ�شة، ويبحث عن طريقة لت�شحيح 
���ش��ل��وك��ه والع���ت���ذار ل��الآخ��ري��ن ع��ن م�����ش��اغ��ب��ات��ه، يف 
واملرح  املتعة  ب��ني  جتمع  طريفة  واأح����داث  م��واق��ف 
والفائدة.وقال الكاتب والنا�شر جمال ال�شحي: »اأنا 
�شعيد بهذا الإجناز الإماراتي الذي يعزز احلوار بني 
احل�شارتني  بني  التوا�شل  ج�شور  ومي��د  الثقافات، 
ال�شينيون  الأطفال  العربية وال�شينية، حيث تقبل 

رغبتهم يف  وع��ّروا عن  باإعجاب كبري،  الكتاب  هذا 
العربية  الن�شر  دور  تقدمه  م��ا  على  اأك��رث  الط���الع 
من اإ�شدارات، واأمتنى اأن ت�شكل هذه اخلطوة حافزاً 
والعامل  الإم����ارات  دول���ة  يف  والنا�شرين  للموؤلفني 
ت�شتحق  التي  الأع��م��ال  م��ن  مزيد  لتقدمي  العربي 

الرتجمة ملختلف اللغات العاملية«.
الهدف  اأن  خمي�ض  حممد  الكاتب  اأك��د  ناحيته  من 
يف  يتمثل  م�شاغب«  »يوميات  �شل�شلة  من  الرئي�شي 
جذب الطفل نحو القراءة، باأ�شلوب ب�شيط وم�شوق 
الأفكار  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  وع��ق��ل��ه،  قلبه  اإىل  وق��ري��ب 
جميع  يف  تعميمها  مي��ك��ن  ال��ك��ت��اب  يت�شمنها  ال��ت��ي 
مكان،  ك��ل  يف  مت�شابهون  الأط��ف��ال  لأن  املجتمعات، 
كتاباً  ���ش��ي��ق��راً  ال����ذي  ال�شيني  ال��ط��ف��ل  اأن  م�شيفاً 
�شيجد  حياته،  يف  الأوىل  للمرة  الأم  بلغته  اإماراتياً 
نف�شه اأمام ن�شو�ض ور�شومات قريبة اإليه، لأنه متت 

مواءمتها ب�شكل يتنا�شب مع واقعه وبيئته. 
م���ن جمموعة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة ج�����زءاً  ال��غ��د  وت��ع��ت��ر دار 
الن�شر  دور  تت�شدر  والتوزيع، وهي  للن�شر  �شاندونغ 
يف جمال اأدب الأطفال مبقاطعة �شاندونغ التي يبلغ 
عدد �شكانها حوايل املائة مليون ن�شمة، وهي م�شقط 
عا�شمة  جينان،  اأم��ا  كونف�شيو�ض.  الفيل�شوف  راأ���ض 
اإىل  تاريخها  يرجع  حديثة  مدينة  فهي  املقاطعة، 
اأكرث من 2600 �شنة، وهي موطن ثقافة لونغ�شان 
الع�شر احل��ج��ري احل��دي��ث، وتعد  اإىل  ت��رج��ع  ال��ت��ي 

م�شدراً مهماً للح�شارة ال�شينية.
ووف���ق���اً ل��الإح�����ش��اءات، ف��ق��د ن�����ش��رت ال�����ش��ني 780 
 ،2016 ع��ام  يف  الأط��ف��ال  كتب  م��ن  ن�شخة  مليون 
بعام  م���ق���ارن���ة  امل���ئ���ة  يف   28.84 ن�����ش��ب��ت��ه��ا  ب����زي����ادة 
الأطفال  ك��ت��ب  م��ب��ي��ع��ات  ح��ج��م  وي��ح��ت��ل   .2015
الكتب  الكلي ل�شوق بيع  املئة من احلجم  23.1 يف 
بالتجزئة يف ال�شني بف�شل العدد ال�شخم لالأطفال 
367 مليون طفل. فيما ارتفعت  البالغ  ال�شينيني 
مبيعات الكتب يف ال�شني خالل عام 2016 بن�شبة 
يوان  مليار   70 م��ن  اأك��رث  اإىل  لت�شل   12.3%

)حوايل 10 مليارات دولر اأمريكي(. 
وتعتر ال�شوق ال�شينية بو�شلة للعديد من الأ�شواق 
وكوريا  وال��ي��اب��ان،  الهند،  مثل  امل��ج��اورة،  الإقليمية 
عالية  ن�شبة  الكتب  مبيعات  ت�شكل  التي  اجلنوبية، 
اأعداد  وت�شهم  فيها،  التجاري  الن�شاط  اإجمايل  من 
ال�شكان الكبرية يف هذه الدول بتعزيز مكانة قطاع 
اإىل  ع���ام  م��ن  م��ت��وا���ش��اًل  ي�شهد من���واً  ال���ذي  الن�شر 
»ي��وم��ي��ات م�شاغب«  كتاب  ���ش��اأن ترجمة  وم��ن  اآخ���ر. 
اإىل ال�شينية ترويج الأدب الإماراتي يف هذه املنطقة 

اجلغرافية الكبرية والوا�شعة.

»دبي للثقافة« تطلق برنامج »�صيفنا ثقافة وفنون« 14 يوليو
 - دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  لهيئة  التابعة   - العامة«  دب��ي  »مكتبة  تنظم 
برناجمها ال�شيفي ال�شنوي حتت عنوان »�شيفنا ثقافة وفنون 2018« 
يف الفرتة من 14 يوليو اجلاري حتى 9 اأغ�شط�ض املقبل يف �شتة فروع 
ملكتبة دبي العامة يف كل من الطوار والرا�شدية وهور العنز واملنخول واأم 

�شقيم وحتا.
ع�شرة  الثانية  وحتى  ال�شاد�شة  �شن  من  الأط��ف��ال  الرنامج  وي�شتهدف 
والذكاء  التكنولوجيا  ح���ول  تفاعلية  ور����ض  ع��ل��ى  وي�شتمل  ال��ع��م��ر  م��ن 
ال�شطناعي والإبداع والبتكار وور�ض فنية وعلمية متنوعة اإ�شافة اإىل 
والبحث  ال��ق��راءة  ت�شجيع  بهدف  املختلفة  القرائية  والأن�شطة  ال��ور���ض 

وا�شتخدام م�شادر املعرفة املتنوعة املتوفرة يف فروع املكتبات العامة.
العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال�شيفي  امل��خ��ي��م  ب��رام��ج  وت��ه��دف 
املتنوعة  والتفاعلية  الثقافية  امل�شابقات  عن  ف�شال  والكتابة  واخلطابة 
الفعاليات  تقدمي  و�شيتم  الرنامج  مدة  ط��وال  تنظيمها  �شيجري  التي 

باللغتني العربية والجنليزية.
وقالت الدكتورة ح�شة بن م�شعود مدير اإدارة مكتبة دبي العامة يف دبي 

للثقافة اإن الرنامج ي�شعى للم�شاهمة باإيجابية يف بناء اأجيال امل�شتقبل.. 
الك�شف  وامل�شاعدة يف  الطالب ومهاراتهم  بقدرات  الرتقاء  اإىل  متطلعة 
اأن�شطته  ب��ت��ع��دد  يتميز  ال��رن��ام��ج  واأن  ل�شيما  امل��ت��ع��ددة  م��واه��ب��ه��م  ع��ن 
الفكرية الغنية لالأطفال .. لفتة اإىل اأن الأن�شطة ت�شهم يف توثيق عالقة 
الطالب امل�شاركني بالقراءة واإتاحة املجال لهم لال�شتفادة من اإجازتهم 
بني  مت��زج  لأنها  والفائدة  باملتعة  حافلة  ثقافية  اأج��واء  ظل  يف  ال�شنوية 

الثقافة والعلوم مع الفنون والرتفيه واللعب.
اأن م��ث��ل ه����ذه الأن�����ش��ط��ة ت�����ش��ه��م يف دعم  واأ����ش���اف���ت ال���دك���ت���ورة ح�����ش��ة 
اجلديد  اجليل  معارف  وتعزز   »2026 للقراءة  الوطنية  »ا�شرتاتيجية 
والرتاث  الثقافة  قطاعات  لتمكني  املكتبة  ر�شالة  وت��دع��م  وم��ه��ارات��ه��م 
والفنون والآداب لتحقيق ال�شعادة للمجتمع .. لفتة اإىل اأن ن�شخة هذا 
العام تكت�شب مكانة خا�شة ب�شبب تناغمها مع حمور الثقافة واملعرفة يف 

مبادرة »عام زايد2018«.
و�شي�شتمل برنامج هذا العام على خميمني يقام الأول خالل الفرتة من 

اأغ�شط�ض.  9 اإىل  يوليو   28 من  والثاين  اجلاري  يوليو   26 اإىل   14
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• قدمت يف )الو�شية( �شخ�شية )اإيبو( 
ال�شاب غري امل�شوؤول يف حياته. ما �شبب 

حما�شتك للدور؟
- عندما قراأت املعاجلة الدرامية للمرة 
الأوىل، �شعرت باجنذاب اإىل الدور كونه 
خمتلفاً عن الأدوار التي قدمتها �شابقاً، 
على  ا�شتغلت  ث��م  م��ن  �شخ�شيتي،  وع��ن 
تفا�شيل  من  اإ�شافته  ميكن  وما  الأداء، 
يف الرجت��ال وغريها من عوامل جتعل 
حتمل  اأنها  �شيما  ل  اأف�شل،  ال�شخ�شية 
املوؤلف  مع  جل�شت  ل��ذا  كوميدياً،  جانباً 
اأمي�����ن وت�����ار مل��ن��اق�����ش��ة ت���ط���ّور الأح������داث 
الكوميدية  ب��اجل��رع��ة  حم��م��ل��ة  لتظهر 
نف�شي  واعتر  اجلمهور،  �شاهدها  التي 

حمظوظاً بهذه التجربة.
اأمني؟ اأحمد  مع  التعاون  عن  • ماذا 

- اأت��اب��ع اأح��م��د اأم���ني م��ن��ذ ب��داي��ت��ه على 
م����واق����ع ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي، وهو 
عاٍل،  كوميدي  ح�ض  ول��دي��ه  مميز  فنان 
ور�شحته للدور عندما حتدث اإيّل املنتج 
وتفاهمنا،  معه  وتوا�شلنا  امل�شل�شل  عن 
وه��و �شخ�ض حم��رتم اأ���ش��اف ك��ث��رياً اإىل 
الأفكار  ب��ي��ن��ن��ا يف  ت��ف��اه��م  وث��م��ة  ال��ع��م��ل 
والكوميديا، واأعتقد اأن هذا الأمر ظهر 
عدة  اأم����وراً  علينا  و���ش��ّه��ل  ال�شا�شة  على 

خالل الت�شوير.
الكوميدية  البطولة  تقا�شم  ول��ك��ن   •

اأمر �شعب بني الفنانني.
ال��ن��ح��و بيني وبني  ي��ك��ن ع��ل��ى ه���ذا  - مل 
ال��ع��ك�����ض، ج����اءت البطولة  اأح���م���د. ع��ل��ى 
املهم  اأن  اأرى  العمل.  ل�شالح  امل�شرتكة 
يف العمل الفني التناغم الذي اإن حتقق 
غاب  واإن  ال�����ش��ا���ش��ة،  ع��ل��ى  ع��ائ��ده  يظهر 
واحلمد  العمل.  اإخ��ف��اق  النتيجة  تكون 
الت�شوير  قبل  جيدة  عالقتنا  كانت  هلل، 

وبعده.
بطولة  يف  م�شطفى  رمي  ���ش��ارك��ت   •
ب�شكل  جتربتها  وق��دم��ت  اأي�����ش��اً  ال��ع��م��ل 

خمتلف. كيف تراها؟
يف  ذل��ك  واأث��ب��ت��ت  جمتهدة  فنانة  رمي   -
)الو�شية(، اإذ متلك موهبة حقيقية ول 
اأمر  وه��و  فح�شب،  جمالها  على  تعتمد 

يح�شب لها.
الت�شوير؟ كوالي�ض  كانت  • كيف 

- كانت مليئة باحلب والكوميديا لدرجة 
ي��واج��ه م�شكلة يف تكرار  ك��ان  امل��خ��رج  اأن 

ت�شوير بع�ض امل�شاهد ب�شبب ال�شحك.
باعتباره  العمل  ت�شنيف  وجدت  • كيف 

منا�شباً جلميع الفئات العمرية؟
- �شعدت بهذا الأمر، لأننا حر�شنا على 
ت���ق���دمي ك��وم��ي��دي��ا ه���ادف���ة ت��ع��ت��م��د على 
اإيفيهات  اأو  اأي جتاوز  ال�شحك من دون 

ل تنا�شب العائالت.
واجه  ما  تداركت  انك  ذلك  يعني  • هل 
م�شل�شل )ريح املدام( الذي قدمته العام 

املا�شي؟
اأن  يريد  �شخ�ض  ف��اأي  بالتاأكيد،   -
من  يتعلم  اأن  م��ن  ب��د  ل  ي��ت��ط��ور 

اأخ��ط��ائ��ه وي���ت���دارك ت��ك��راره��ا، لذا 
ا�شتفدت من املالحظات التي جاءت على 
امل�شل�شل ال�شابق على امل�شتوى ال�شخ�شي، 

وحر�شت على األ تتكرر يف )الو�شية(.
م�شكالت  واجه  العمل  فريق  اأن  • تردد 

يف الأيام الأخرية للت�شوير؟
هذه  كثرياً  وا�شتغربت  �شحيحاً  لي�ض   -
ب�شكل  ن�شور  كنا  اأننا  الأخبار، خ�شو�شاً 
م��ع متابعة  ت��زام��ن��اً  م��ك��ث��ف يف رم�����ش��ان 
�شعدنا  وق��د  احللقات،  على  الفعل  ردود 
بردود الفعل التي و�شلتنا منذ احللقات 
اتفقنا  كنا  اأننا  اإىل  هنا  واأ���ش��ري  الأوىل. 

ال�����ش��رف وجميعهم  م��ع ���ش��ي��وف  ���ش��اب��ق��اً 
التي  ب��امل�����ش��اه��د  امل�����ش��ل�����ش��ل  اإىل  اأ����ش���اف���وا 

�شرفونا بالظهور فيها.
• هل تابعت اأياً من الأعمال الكوميدية 

التي عر�شت خالل رم�شان؟
ب�شبب  ع��م��ل  اأي  اأت���اب���ع  مل  ل��الأ���ش��ف،   -
حتى  ا�شتمرينا  اإذ  بالت�شوير،  ان�شغايل 
الأخ���رية من رم�شان وكنا نعمل  الأي���ام 
امل�شاهد  اإجن��از  اأج��ل  من  طويلة  �شاعات 

وت�شليم احللقات يف موعدها.
)البدلة(؟ اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 

يتبقى  ول  امل�����ش��اه��دة  غالبية  ���ش��ّورن��ا   -
تقريباً،  الأح�������داث  م���ن   25% ����ش���وى 
خالل  للعر�ض  ج��اه��زاً  العمل  و�شيكون 

املقبل، وهو  الأ�شحى  عيد 
مع  جتمعني  جتربة  اأول 

تامر ح�شني.
بهذا  ���ش��ع��ي��د 
ال������ت������ع������اون، 

خ�شو�شاً اأنني اأعرف ح�شني منذ بدايته 
اأج�شد يف الفيلم �شخ�شية خاله  الفنية. 
الذي يولد معه يف اليوم نف�شه ويتعر�شان 
م�شوؤوليات  يتحمالن  جتعلهما  ملواقف 
ك��ي ل  اأري���د احل��دي��ث ع��ن تفا�شيلها  ل 

اأت�شبب يف )حرق( الأحداث.
الإذاعي؟ العمل  عن  ابتعدت  • ملاذا 

اأم�شيتها  التي  بالفرتة  للغاية  - �شعدت 
اإم( كمذيع،  اإف  اإذاع��ة )جن��وم  بعملي يف 
الإن�شان  ح���ي���اة  يف  م���رح���ل���ة  ل���ك���ل  ل���ك���ن 
الدرامية  الأعمال  وطبيعة  متطلباتها، 
مثاًل، خ�شو�شاً التي تعر�ض يف رم�شان، 
�شخ�ض  اأي  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ب  م���ن  جت��ع��ل 
الرت���ب���اط مب�����ش��اري��ع اأخ����رى م��ع��ه��ا، ول 
اأن  اأن����ك����ر 

عملي 

الإذاعي فتح يل جمال التمثيل.
برنامج  من  اجلديد  املو�شم  عن  • ماذا 

)اأ�شعد اهلل م�شاءكم(؟
اجلديد  امل��و���ش��م  ت�شوير  م��ن  انتهيت   -
�شا�شة  على  ق��ري��ب��اً  وي��ع��ر���ض  ف��رتة  قبل 
املوا�شم  ق���دم���ت  ال���ت���ي  م�����ش��ر   mbc
كبرياً  بذلنا فيه جمهوداً  ال�شابقة، وقد 

و�شّمناه جمموعة اأفكار خمتلفة.
اأما حول اإمكان تقدميه مو�شماً اآخر من 

الرنامج،
اأبو  �شيد  �شخ�شية  )ق��دم��ت  ف��ي��و���ش��ح:   
ح��ف��ي��ظ��ة خ����الل ال�������ش���ن���وات امل��ا���ش��ي��ة يف 

الرنامج وخارجه،
كفنان  نف�شي  ت��ق��دمي  يف  الآن  واأرغ�����ب   
ك��وم��ي��دي لأث���ب���ت م��وه��ب��ت��ي ب��ع��ي��داً عن 

بها،  اع��ت��ز  ال��ت��ي  اأب���و حفيظة 
التجربة  ب��ان��ت��ظ��ار  و���ش��اأك��ون 
له  اأع��ود  التي  املنا�شبة 

من خاللها(.

يف )الو�صية( قدمنا كوميديا هادفة تعتمد على ال�صحك من دون اأي جتاوزات

اأكرم ح�صني: من يريد ان يتطور ل بد من 
اأن يتعلم من اأخطائه ويتدارك تكرارها

جيني اإ�صرب: الدراما 
ال�صورية لي�صت يف القمة

اأن على النقاد وال�شحفيني والقائمني  اإ�شر  اأكدت املمثلة ال�شورية جيني 
على اأمور الدراما اأن يعوا متاماً اأن الدراما مري�شة وبداأت تتخذ خطوتها 
وعلينا  �شنوات،  �شبع  مل��دة  ب��اأزم��ة  عا�شت  بعدما  ال�شفاء،  طريق  يف  الأوىل 

اإعطاء احللول عو�شاً عن توجيه النتقادات.
والدراما  احل��رب،  �شنوات  خ��الل  ق��دم  عما  را�شية  ل�شُت  �شخ�شياً  وقالت: 
اأنها  لكن اجليد  من احل��رب،  كانت ج��زءاً  القمة، لأنها  لي�شت يف  ال�شورية 

مازالت موجودة.
الدراما  منها  تعاين  التي  الأه��م  امل�شكلة  هي  الت�شويق  اأزم��ة  اأن  واأ�شافت 
ال�شورية، م�شرية اإىل اأنها �شاركت خالل املو�شم املن�شرم يف اأربعة اأعمال لكن 
كانت على حمطات  التي عر�شت  والأعمال  اثنني،  �شوى  يعر�ض منها  مل 
امل�شل�شالت  فقد خلت من  املهمة  التلفزيونية  املحطات  اأم��ا  عا�شرة،  درج��ة 

ال�شورية.

ر  رانيا يو�صف تتح�صّ
لت�صوير )ع�س الدبابري(

ت�شتعد املمثلة رانيا يو�شف للبدء بت�شوير فيلمها ال�شينمائي اجلديد الذي 
توقيع  ويحمل  يو�شف،  تاأليف حمدي  الدبابري(، من  يحمل عنوان )ع�ض 
بينهم  م��ن  املمثلني  م��ن  ك��ب��رية  الأع�����ش��ر، وي�شم جمموعة  ع���ادل  امل��خ��رج 

جمدي كامل ونور فخري و�شارة �شالمة وغريهم.
اجلدير ذكره ان اآخر عمل �شينمائي للممثلة رانيا يو�شف هو فيلم "ريغاتا"، 
اىل جانب املمثل عمرو �شعد، فتحي عبدالوهاب واأحمد مالك. وعر�ض عام 
2015، وهو من تاأليف واإخراج حممد �شامي، ولقى حينها اقبال كبريا 

من قبل اجلمهور.

الللدرامللا  يف  حلل�للصللوره  ح�صني  اأكللللرم  وا�للصللل 
خالل  من  املا�صي  رم�صان  خللالل  التلفزيونية 

م�صاركته يف )الو�صية(. 
يف هذا احلوار يتحدث الفنان امل�صري عن امل�صل�صل 

وم�صاريعه املقبلة بني ال�صينما والتلفزيون.

ر جنمة "�صتار اأكادميي" اإبت�صام ت�صكت جلديد اأعمالها الفنية  بعد جناح حفلها الغنائي �صمن مهرجان موازين يف دورته اجلديدة لعام 2018، حت�صّ
خالل الفرتة املقبلة، بعد تاأجيلها لفرتة ق�صرية ب�صبب احلالة النف�صية التي مّرت بها اأخريًا اإثر تعّر�صها لبع�س امل�صاكل من داخل الو�صط الفني.

ابت�صام ت�صكت.. ل تفكر يف الرتباط حاليًا

موازين للمرة الثانية
على  اأكادميي"  "�شتار  جن���م���ة  اأط����ل����ت 
جمهورها املغربي �شمن فعاليات املهرجان 
ف�شتاناً  ارت�����دت  ح��ي��ث  الأم�������ريات،  ب��ل��وك 
طوياًل اأزرق مع تاج على راأ�شها ي�شبه تاج 
الأم����ريات، ف��اأث��ارت ب��ه اإع��ج��اب جمهورها 
الذي تداول اآراءه عر �شفحاتها اخلا�شة 

على مواقع ال�شو�شيال ميديا، 
�شعادتها  ع��ن  ت�شكت  اإبت�شام  ع��ّرت  حيث 
موازين  مهرجان  فعاليات  يف  للم�شاركة 
الذي  ال�شيء  وهو  الثانية،  للمرة  املغربي 
تفخر به وتعتره حلماً لكل فنان مغربي، 

ومتّنت اأن تكون عند ح�شن ظن جمهورها 
الذي مالأ قاعة حفلها.

اأحد  ع���ي���ادة  اإىل  اأخ������رياً  ت�����رددت  اإب��ت�����ش��ام 
لبع�ض  تعّر�شها  عقب  النف�شيني  الأطّباء 

امل�شاكل والتوتر يف الفرتة الأخرية،
 لكن الطبيب اأكد لها اأنها ل تعاين من اأّي 

مر�ض نف�شي، 
واأن كل ما يف الأمر اأنها حتتاج اىل الراحة 
من ال�شغوط التي توؤثر �شلباً على حالتها 

النف�شية.

اأغنية راي

اإبت�شام حت�شر حالياً لت�شوير اأغنيتها 
الذي  املغربي  ال��راي  باإيقاع  اجلديدة 
تخو�شه اإبت�شام للمرة الأوىل، على اأن 

تبداأ بت�شجيلها خالل الأيام املقبلة.

حلم موؤّجل 
حلم  اإبت�شام  ي���راود  الفن  ع��ن  وبعيداً 
الأمومة وال�شتقرار كاأي فتاة عربية، 
اإل اأن حياتها الفنية تاأخذ من وقتها 
ال�شخ�شية  حياتها  على  وتوؤثر  كثرياً 
الرتباط  يف  تفكر  ل  جعلها  م��ا  وه��و 

حالياً.
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احذري.. البارا�صيتامول 
يهدد حياة طفلك

�شّددت غرفة ال�شيادلة بولية هي�شن الأملانية على �شرورة اللتزام بجرعة 
قد  زائ��دة  جرعة  تعاطي  لأن  نظراً  لالأطفال،  املخ�ش�شة  البارا�شيتامول 

ُيلحق �شرراً بكبد الطفل.
ي�شتخدم كخاف�ض  الذي  البارا�شيتامول،  زائدة من  تعاطي جرعة  اأن  كما 
للحرارة، قد يت�شبب يف اإ�شابة الطفل بت�شمم يهدد حياته. وتتمثل اأعرا�ض 
الت�شمم يف التعب ال�شديد والغثيان والقيء، ويجب الت�شال بالإ�شعاف فور 

مالحظة هذه الأعرا�ض.
من  زائ��دة  جرعة  تعاطي  عن  الناجم  بالت�شمم  الأط��ف��ال  اإ�شابة  ولتجنب 
القلب  نظم  ا���ش��ط��راب  م�����ش��ادات  الأدوي����ة، خا�شة  ينبغي حفظ  الأدوي����ة، 
وم�شادات ال�شكري والأدوية املحتوية على مواد اأفيونية، يف خزانات حمكمة 

الغلق بحيث تكون بعيدة عن متناول الأطفال.

�صلوك الأطفال مرتبط 
بطول اإ�صبع ال�صبابة

ك�شف علماء بجامعة فيينا، اأن الأطفال الذين لديهم اإ�شبع ال�شبابة ق�شرًيا 
جًدا، مييلون اأكرث لالأنانية وحب التملك وال�شتحواذ.

البن�شر،  م��ن  اأق�شر  �شبابة  ذوي  الأ�شخا�ض  اأن  �شابًقا  العلماء  واكت�شف 
بح�شب  الت�شتو�شتريون،  هرمون  تاأثري  اإىل  احلمل  ف��رتة  خ��الل  تعر�شوا 

اليوم". "رو�شيا 
الق�شرية  ال�شبابة  ذوي  الأط��ف��ال  اأن  ال�شابقة،  الدرا�شات  نتائج  واأظ��ه��رت 
جًدا يتمتعون ب�شلوك اأكرث عدوانية، الآن ت�شهد هذه الدرا�شة اجلديدة اأن 
ا اإىل م�شاركة اأقرانهم  الأطفال ذوي ال�شبابة الق�شرية جدا، ل مييلون اأي�شً

مبا لديهم من اأ�شياء، ومييلون اإىل ا�شتعرا�ض اأنانيتهم اأمام اجلميع.
ترتاوح  ط��ف��اًل   45 فيها  ���ش��ارك  علمية،  جت��رب��ة  اجلامعة  علماء  واأج���رى 
اأعمارهم بني 6-9 �شنوات، وُطلب منهم م�شاركة اأطفال اآخرين باملل�شقات 
التي بحوزتهم، وقارن الباحثون نتائج هذه التجربة مع مدى تاأثر الأطفال 

بهرمون الت�شتو�شتريون يف رحم اأمهاتهم.
واأعلن العلماء اأنهم لحظوا فرًقا كبرًيا بني امل�شتويات املنخف�شة واملرتفعة 
تاأثروا  الذين  الأط��ف��ال  ك��ان  حيث  الأم،  رح��م  يف  الت�شتو�شتريون  لهرمون 
ذلك  يفعلون  اأو  يتقا�شمون مل�شقاتهم  ما  ن��ادًرا  للهرمون،  ع��اٍل  مب�شتوى 

بنوع من ال�شتياء.
يف  الت�شتو�شتريون  لهرمون  العايل  امل�شتوى  ب��اأن  ذلك  على  العلماء  وعّلق 
فرتة الرحم، يوؤدي اإىل ظهور عالمات الذكورة عند البنني والبنات على 

حد �شواء، معترين اأن ما يحدث �شلوًكا ا�شرتاتيجًيا رجالًيا بامتياز.

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�شبة الأمم ثم بعد ما ف�شلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�صف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�صف  • من 
-مالبيغي 

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�صف  • من 
-�شمب�شون 

؟  البنزين  اكت�صف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�صف  • من 
- كري�شتوف كولومبو�ض

• هل تعلم اإن البكاء والبت�شام وال�شحك هي طرق الإن�شان للتعبري عن م�شاعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�شة  له طريقته  فاحليوان  �شعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�شتعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي ترتاوح بني اإ�شدار الأ�شوات واحلركة والت�شرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند الإن�شان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�شانية ولي�شت  اأي�شاً ظاهرة  احليوان ل ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�شل وتغذية العني. وال�شحك 
حيوانية، مع اأن بع�ض احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�شحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�شان. فالإن�شان يقوم بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�شتطيع احليوانات فعله. 
• هل تعلم اأن �شجرة ال�شنديان )البلوط ال�شخمة( متثل البيئة املالئمة لعدد كبري من الأنواع احليوانية. 
ففيها ثالثة مواطن منف�شلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�شان. بني اجل��ذور يعي�ض عدد كبري من احليوانات 
التي تهوي الرتبة باجلحور التي حتفرها، وي�شكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�شجرة  التي تفيد 
موطناً للح�شرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�شناجب والع�شافري اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة. اأما الأغ�شان 

فهي اأغنى مواطن ال�شجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�شات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
اآ�شيا. واأن املوطن الأ�شلي حليوان ال�شين�شال  اأن املوطن الأ�شلي لالأنانا�ض هو يف منطقة �شرق  • هل تعلم 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن الأ�شلي لل�شعب النورماندي موجود يف ا�شنكندنافيا. 

اخلراف الأذكياء
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الأنانا�س

حتتوي على كميات كبرية من ال�شكر و غني جدا بالفيتامينات و اخلمائر 
امل�شاعدة على اله�شم %70 من وزنها ماء و %20 من وزنها �شكر يوجد 
اثقل الغذية  التي ت�شاعد يف ه�شم  يف النانا�ض مادة ت�شمى الروميلني 
على املعدة.... كما وجد بها الكثري من المالح املعدنية املفيدة مثل اليود 

و الفو�شفور والح .
مينع النانا�ض عن امل�شابني مبر�ض ال�شكر

يفيد النان�ض يف ادرار البول و مكافحة ال�شموم املوجودة يف الدم .

 Spicy Barrel Challenge امل�صاركون ياأخذون حمامًا يف براميل مليئة بالفلفل احلار خالل م�صابقة
داخل متنزه مائي يف ت�صونغت�صينغ ، ال�صني.  )رويرتز(

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعال �شياحهم 
وت�شابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له.. ف�شرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �شيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�شي�ض فهو قليل ول يكفى ال لواحد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقالوا لي�ض بيننا زعيم. قال ح�شناً دعوين افكر، جل�ض الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �شاأمت�شى قلياًل.. ل تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�شى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �شاأدور حول نف�شي وانا مغم�ض العينني ب�شع مرات وعندما اقف 
�شيقوم الذي يف قبالة راأ�شي باأكل احل�شي�ض كله، فقال ا�شخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�شحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�شم رائحة خيانة وا�شم رائحة الذئب النتنه، ولو اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�شنا واحدا تلو الآخر، ولكن نحن معاً ن�شتطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�شي عليهما قبل ان يق�شيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�شخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�ض 
عيناك و�شندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�شحك الثعلب. وقال �شاأ�شرخ على من اراه امام 
عيناي عندما اتوقف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�ض عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�شع �شعريات من �شوف �شاحبه واألقى بها فوق ب�شع �شجريات ق�شرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�شعريات ال�شوف بني ال�شجريات فاأخذ يقرتب وهو يقول هنا بني هذه 
ال�شجريات خروف هو من �شياأكل احل�شي�ض ويف احلال قفز بني ال�شجريات وجاء الذئب م�شرعاً وقفز اي�شاً بني 
ال�شجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�شم منه ق�شمة كبرية ف�شرخ الثعلب 
متاأملاً ب�شدة وهو يقول هذا انا يا �شديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�شعوهم �شرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�شحكون على 

ما حدث وهم يتناولون احل�شائ�ض معاً.

 تو�شل بحث اأمريكي جديد اإىل اأن تناول ح�شتني اأو اأكرث من اللحم 
الأحمر اأ�شبوعيًّا، يزيد خطر الإ�شابة بداء بطانة الرحم لدى الن�شاء 

بن�شبة 56%. 
ال�شرطان  لأبحاث  هت�شن�شون  فريد  ال�شادر عن مركز  البحث  وك�شف 
يف وا�شنطن، اأن تناول اللحوم غري امل�شنعة من اللحوم البقرية وحلم 

ال�شاأن؛ ترتبط بقوة ب�شروط اخل�شوبة، مقارنًة باللحوم امل�شنعة.
ونقلت جملة "نيو �شاينتي�شت" الريطانية عن الباحثني اأنهم ربطوا 
هرمون  م�����ش��ت��وي��ات  اأن  وج���دت  ���ش��اب��ق��ة،  طبية  ب��اأب��ح��اث  الك�شف  ذل���ك 
قد  ما  احل��م��راء؛  اللحوم  تناول  مع  تزيد  الن�شاء،  ل��دى  الأ�شرتوجني 

يوؤدي اإىل التهاب بطانة الرحم.

ويحدث التهاب بطانة الرحم عندما تنت�شر الأن�شجة التي تبطن الرحم 
يف اأجزاء اأخرى من اجل�شم، مثل املبي�شني؛ ما ي�شبب الأمل، ويجعل من 
ال�شعب على الن�شاء احلمل، وهو مر�ض ي�شيب واحدة من كل 10 ن�شاء 

يف �شن الإجناب يف الوليات املتحدة واململكة املتحدة.
ن�شاء  و908  األًفا   81 هت�شن�شون  فريد  مركز  من  الباحثون  واأخ�شع 
املتحدة،  للتحليل قبل دخولهن مرحلة انقطاع الطمث، من الوليات 
بني عامي 1991 و2013، من خالل الطالع على ا�شتبيان النظام 
اللحوم  ا�شتهالك  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  �شنوات؛ حيث   4 الغذائي كل 
احلمراء ب�شكل متزايد يوؤدي اإىل التهاب بطانة الرحم، فيما مل توؤثر 

الأطعمة البحرية يف الإ�شابة مبتالزمة تكي�ض املباي�ض.

بحث اأمريكي يحذر الن�صاء من تناول اللحوم احلمراء


