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كيف ت�ستعدين اأثناء احلمل 

للر�ساعة الطبيعية؟
الفيتامينات  حيث  من  للمولود  التغذية  م�صادر  اأف�صل  الأم  حليب 
واملعادن والأحما�ض الأمينية، كما اأنه يوفر درجة من املناعة لل�صغري 
يف مرحلة ل تكون مناعته فيها قد اكتملت بعد. لذلك، من الأف�صل 

اأن ت�صتعد الأمهات اجلدد للر�صاعة خالل رحلة احلمل نف�صها.
ا�صتعداداً  جيدة  ت��دري��ب��ات  الر�صيع  رع��اي��ة  اأو  احلمل  درو����ض  وت��وف��ر 
هذه  على  احل�صول  وميكنك  م��رة،  لأول  لالأمهات  خا�صة  للر�صاعة 
والأمومة  باحلمل  �صلة  ذات  عديدة  وموؤ�ص�صات  هيئات  من  الدرو�ض 

�صواء ب�صكل مبا�صر اأو عن طريق الإنرتنت.
اإىل جانب ذلك، على احلامل اإجراء فحو�صات �صبية للثدي يف مرحلة 
ما قبل الولدة، فهي ت�صاعد على الك�صف املبكر عن بع�ض الأمور التي 

قد ت�صبب �صعوبات يف طريق الر�صاعة الطبيعية.
واحلالت  واملن�صدلة،  واملقلوبة  امل�صطحة  احللمة  الأم���ور  ه��ذه  م��ن 
اخلبيثة.  الأورام  حتى  اأو  واخلراجات،  الليفية  الأورام  مثل  املر�صية 
ومبجرد ت�صخي�ض امل�صكلة خالل احلمل ميكن عالجها قبل الولدة.

وتوجد حلمات ا�صطناعية متوفرة يف الأ�صواق ميكن لالأم ا�صتخدامها 
اأو  املقلوبة  احللمة  م�صكلة  ت�صخي�ض  مت  اإذا   8 ال�  بداية من ال�صهر 
ما  التدليك،  منها  امل�صكلة  لعالج  تقنيات  عدة  توجد  كما  امل�صطحة. 
الأوىل  ال��ولدة، لكن اخلطوة  �صل�صة عند  الطبيعية  الر�صاعة  يجعل 

هي الك�صف والت�صخي�ض املبكر.

التدخني الإلكرتوين يعطل 
دفاعات الرئة 

التدخني  اأج��ه��زة  م��ن  املت�صاعدة  الأب��خ��رة  اأن  درا���ص��ة ج��دي��دة  ك�صفت 
الإل��ك��رتون��ي��ة ق��د حت��ف��ز اإن��ت��اج م���واد ك��ي��م��اوي��ة م�صببة ل��الل��ت��ه��اب يف 
�صد  اخلاليا  يف  مهمة  دف��اع��ات  نف�صه  الوقت  يف  تعطل  كما  الرئتني 

اللتهابات.
الباحثني  اأن  املتخ�ص�صة  ثوراك�ض  دوري��ة  يف  املن�صور  التقرير  وذك��ر 
التدخني  اأج��ه��زة  اأب��خ��رة  اأن  معملية  جت���ارب  �صل�صلة  ع��ر  اكت�صفوا 
من  التخل�ض  عن  ع��ادة  م�صوؤولة  خاليا  ن�صاط  ت�صعف  الإلكرتونية 
م�صببات احل�صا�صية والبكترييا وغريها من اجلزيئات التي ت�صل اإىل 

الرئة.
اأجهزة  لأب��خ��رة  املعمل  يف  اخل��الي��ا  تعر�ض  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ص��ار 
التدخني الإلكرتونية ت�صبب يف العديد من التغيريات املماثلة لتلك 
التي تطراأ على خاليا الرئة امل�صوؤولة عن مكافحة البكترييا وم�صببات 

احل�صا�صية لدى املدخنني ومر�صى الن�صداد الرئوي املزمن.
وقال قائد فريق البحث الدكتور ديفيد ثيكيت من جامعة برمنجهام 
يف بريطانيا يف بيان اإن ما يثري القلق هو اأن ا�صتخدام اأجهزة التدخني 
الإلكرتونية على املدى الطويل قد يوؤدي مل�صكالت تنف�صية. واأ�صاف 
بال�صرطان.  الإ�صابة  خطر  ناحية  من  اأمنا  "اأكرث  الأجهزة  هذه  اأن 
لكن اإذا ا�صتخدمتها لع�صرين اأو ثالثني عاما، وميكن لهذا اأن يوؤدي 

لالإ�صابة بان�صداد رئوي مزمن، فهذا اأمر ينبغي اأن نعلمه".
ال�صائل  ت��اأث��ري  معرفة  على  فح�صب  رك��زت  ق��د  �صابقة  درا���ص��ات  كانت 
امل�����ص��ت��خ��دم يف اأج���ه���زة ال��ت��دخ��ني الإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى اخل��الي��ا ولي�ض 

الكيماويات امل�صتن�صقة مع الأبخرة.
وملعرفة تاأثري ا�صتن�صاق هذه الأبخرة، ا�صتخرج ثيكيت وفريقه خاليا 
اأن�صجة رئة من ثمانية  املكافحة للبكترييا وم�صببات احل�صا�صية من 
اأ�صخا�ض ل يدخنون ومل ي�صابوا من قبل بالربو اأو الن�صداد الرئوي 
املزمن. وجرى تعري�ض ثلث هذه اخلاليا لل�صائل املوجود يف اأجهزة 
ال�صائل  لأب��خ��رة  اآخ��ر  ثلث  تعري�ض  مت  بينما  الإلكرتونية  التدخني 

والثلث املتبقي تركه الباحثون كما هو.
املجموعتني  اأن اخلاليا متوت يف  الباحثون  �صاعة، لحظ   24 وبعد 

اللتني مت تعري�صهما لل�صائل والأبخرة.
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ما الأطعمة التي متنع احلمو�سة؟ 
ل يتعّلق الأمر فقط مبا عليك اأن تاأكله للتغّلب على احلمو�صة، واإمنا ما 
عليك اأن تتجّنبه اأي�صاً. فالنظام الغذائي باأكمله هو حمور ال�صيطرة على 
احلمو�صة، واإذا ُتركت احلمو�صة دون عالج قد ت�صب قرحة املعدة. ميكنك 

ال�صيطرة على هذه امل�صكلة من خالل التو�صيات الغذائية التالية:
والبع�ض  احلم�صيات.  خا�صة  احلمو�صة،  تهّيج  الفواكه  بع�ض  الفواكه. 
الآخر ي�صاهم يف حتييد حمو�صة املعدة. لتخفيف احلمو�صة تناول: العنب 
واخلوخ والكمرثى والبطيخ والتوت والتفاح. تناول حبة كاملة من الفاكهة 
والأنانا�ض  الرتقال  وجتنب  املقطعة.  الفاكهة  من  كبري  ك��وب  ن�صف  اأو 
احلبوب  م��ن  واخل��ب��ز  وامل��ع��ك��رون��ة  الأرز  احل��ب��وب.  وال��ل��ي��م��ون.  واليو�صفي 
املنا�صبة حلالة احلمو�صة، لكن جتنب املعّجنات امل�صنوعة من احلليب كامل 
والأرز  الأ�صمر  اخلبز  مثل  الكاملة،  احلبوب  تناول  على  واحر�ض  الد�صم، 
البني. اللحوم. ابتعد عن الدهون، واحر�ض على اختيار الروتني اخلايل 
ال�صواء هو  الدهن.  البقري قليل  واللحم  الدجاج  الدهون مثل �صدر  من 
اأ�صلوب الطهي الأن�صب للحمو�صة. امل�صروبات. تناول ما بني 6 و8 اأكواب 
من املاء يومياً، وقلل من م�صروبات الكافيني، وابتعد عن امل�صروبات الغازية 
والع�صائر احلم�صية. تناول ع�صري التفاح والعنب والتوت و�صاي الأع�صاب، 
وابتعد عن القهوة وال�صاي والنعناع والكاكاو ال�صاخن. اخل�صروات. معظم 
تناول  على  الغذائية  التو�صيات  وحت��ث  احلمو�صة،  تخفف  اخل�����ص��روات 
حمو�صة  على  للتغلب  ي��وم��ي��اً  اخل�����ص��روات  م��ن  ح�ص�ض   4 اإىل  ح�صتني 
املعدة. من اخل�صروات املفيدة: البطاطا والقرنبيط والفا�صوليا اخل�صراء 
والبازلء وامللفوف واجلزر. جتنب الأ�صناف املقلية واملعلبة والفلفل الأحمر 
م�صدر  ومنتجاته  احلليب  الألبان.  منتجات  والثوم.  والب�صل  والطماطم 
جتنب  احلمو�صة  من  ال�صكوى  ح��ال  يف  لكن  وال��روت��ني،  للكال�صيوم  ه��ام 
احلليب كامل الد�صم والأجبان ذات النكهات و�صوكول احلليب. تناول اللنب 

الزبادي قليل الد�صم، والأجبان اخلالية من الدهون، اأو جنب املاعز.

تزويد عربات الت�سوق 
بخرائط للمتاجر يف ال�سويد

ي��ع��اين ال��ع��دي��د م���ن امل��ت�����ص��وق��ني خالل 
البحث عن ال�صلع التي يرغبون ب�صرائها 
لكن  ماركت،  ال�صوبر  واأ�صواق  املتاجر  يف 
لهذه  م��ث��ايل  ح��ل  اإىل  تو�صلت  ال�صويد 
امل�صكلة، من خالل تزويد عربات الت�صوق 

بخرائط مف�صلة ملحتويات كل متجر.
مواقع  تناقلتها  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة  وتظهر 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، ع��رب��ة ت�صوق يف 
ال�صويد، مع خريطة �صغرية مثبتة على 
الجتاه  على  املت�صوقني،  تدل  مقب�صها، 
الذي يجب اتباعه، مع عر�ض العنا�صر 
عليها  ال���ع���ث���ور  ال���ت���ي مي���ك���ن  وال�������ص���ل���ع 
املعلقني  ب��ع�����ض  وي��ع��ت��ق��د  ق�����ص��م.  ك���ل  يف 
ت��زوي��د عربات  اأن  ال�����ص��ورة،  ه���ذه  ع��ل��ى 
الت�صوق بخارطة، ما هو اإل حيلة حلمل 
اأنحاء  التجول يف جميع  املت�صوقني على 

املتجر، و�صراء املزيد من ال�صلع.
لكن اآخرين، ينظرون اإىل هذه اخلطوة، 
زي��ادة حجم متاجر  كتطور طبيعي، مع 
البقالة يف البالد، وتق�صيمها اإىل العديد 
من الأق�صام الفرعية، مما ي�صتدعي توفر 
و�صيلة ت�صهل على املت�صوقني العثور على 

ما يحتاجون اإليه يف املتجر.

اإقبال كبري على 
وظيفة مربي قطط

على  ال���ط���ل���ب���ات  اآلف  ان����ه����ال����ت 
جزيرة  يف  تعي�ض  دمناركية  �صيدة 
وظيفة،  ع����ن  اأع���ل���ن���ت  ي���ون���ان���ي���ة، 
مب���زاي���ا م��غ��ري��ة ل��ل��غ��اي��ة. واأف�����ادت 
الريطانية،  "تلغراف"  �صحيفة 
الأقل  على  �صخ�ض  اآلف   3 ب��اأن 
قطط"،  "مربي  لوظيفة  تقدموا 
من بينهم األف من بريطانيا. ومل 
يقت�صر الأمر على حمبي القطط، 
ولجئني  واأط��ب��اء  بيطريني  اإن  اإذ 
الوظيفة  ه�������ذه  ع����ل����ى  ق�����دم�����وا 
اأي�����ص��ا. واأع��ل��ن��ت ج��وان ب���اول، عر 
ل�صخ�ض  حاجتها  ع��ن  في�صبوك، 
ل��ك��ي ي��ع��ت��ن��ي ب��ن��ح��و 70 ق��ط��ة يف 
حم��م��ي��ة اأن�����ص��اأت��ه��ا م���ع زوج���ه���ا يف 
جزيرة �صريو�ض اخلالبة. وحتدث 
املزايا  الإع��الن عن جمموعة من 
يورو   600 اإىل  ي�صل  رات��ب  مثل 
���ص��ه��ري��ا، والإق����ام����ة يف م��ن��زل ذي 
اإطاللة خالبة على البحر، عالوة 
ع��ل��ى ���ص��ي��ارة واإع���ف���اء م��ن فواتري 
ا�صتهالك املاء والكهرباء املنزلية. 
بهذه  ال����ف����ائ����ز  ع���ل���ى  وي����ت����وج����ب 
يف  اأ�صبوعني  مي�صي  اأن  الوظيفة 
عمل تطوعي خالل اأكتوبر املقبل، 
يف  الر�صمي  ال���دوام  ي��ب��داأ  اأن  على 
ال�صروط  اأم��ا  نوفمر.  من  الأول 
ال�صيدة الدمناركية  التي و�صعتها 
اأن يكون  فهي على النحو التايل: 
املتقدم من حمبي القطط، ولديه 
يكون  واأن  امل���ج���ال،  ه���ذا  خ���رة يف 
الفائز  و�صيعمل  وموثوقا.  �صادقا 
اأربع  مل��دة  بالقطط  العتناء  على 
�صاعات يوميا. وكانت باول وزوجها 
قد انتقال للعي�ض يف اجلزيرة قبل 
القطط  اأن  ولحظا  �صنوات،  �صبع 
تعاين اإهمال �صديدا هناك، لذلك 
بها،  للعناية  حممية  اإن�صاء  ق��ررا 
ووفرا لها خدمات بيطرية وماأوى 

وطعاما.

اأف�سل..  لنوم  ن�سائح   4
جتنب الكافيني لياًل

اإ�صماعيل، طبيب  قدم دكتور نبيل 
ال�صوؤون  م��دي��ر  ون��ائ��ب  ا�صت�صاري 
مب�صت�صفى  والتدريب  الأكادميية 
امل��ل��ك ف��ي�����ص��ل ال��ت��خ�����ص�����ص��ي، عدة 

ن�صائح من اأجل نوم اأف�صل.
وغ��رد على )ت��وي��رت( ق��ائ��اًل: اأربع 
ن�����ص��ائ��ح ل���ن���وم اأف�������ص���ل ت��ت��م��ث��ل يف 
كل  ال��وق��ت  نف�ض  يف  )ال�صتيقاظ 
ال��ق��ي��ل��ول��ة؛ ممار�صة  ي����وم، جت��ن��ب 
الريا�صة يف وقت مبكر من اليوم، 

جتنب الكافيني يف فرتة امل�صاء(.

اأرقام مرعبة.. رائحة ال�سجائر 
تقتل 900 األف �سنويًا

عدد  اإن  العاملية  ال�صحة  منظمة  قالت 
تراجع  ال��ع��امل  م�صتوى  على  امل��دخ��ن��ني 
واحدة  دول���ة  لكن  ال��ن�����ص��اء،  ب��ني  خا�صة 
مت�صي  دول   8 ك���ل  ب���ني  م���ن  ف��ح�����ص��ب 
على الطريق ال�صحيح لتحقيق الهدف 
ب�صكل  التبغ  ا�صتخدام  بخف�ض  العاملي 

كبري بحلول عام 2025.
وق����ال دوج���ال����ض ب��ي��ت�����ص��ر، م��دي��ر ق�صم 
املعدية  الأم����را�����ض غ���ري  ال���وق���اي���ة م���ن 
مبنا�صبة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ص��ح��ة  مب��ن��ظ��م��ة 
ب�صاأن  للمنظمة  ال��ع��امل��ي  التقرير  ن�صر 
اجتاهات انت�صار التبغ، اإن ثالثة ماليني 
�صخ�ض ميوتون �صنوياً ب�صبب ا�صتهالك 
الأوعية  اأمرا�ض  الذي يت�صبب يف  التبغ 
ال��دم��وي��ة مب��ا يف ذل���ك الأزم����ة القلبية 
وال�����ص��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة. وحت����دث 890 
التدخني  نتيجة  �صنوياً  وفاة  حالة  األف 

ال�صلبي )ال�صتن�صاق غري املبا�صر لدخان 
ال�صجائر  رائ��ح��ة  اأن  يعني  م��ا  ال��ت��ب��غ(، 

تقتل حوايل 900 األف!
والتقدم الذي اأُحرز يف التخل�ض من عادة 
التدخني متفاوت، حيث اإن الأمريكيتني 
هي املنطقة الوحيدة التي مت�صي قدما 
ا�صتهالك  خف�ض  ه��دف  حتقيق  باجتاه 
عام  ب��ح��ل��ول  امل��ئ��ة  يف   30 بن�صبة  ال��ت��ب��غ 

.2025
ويف الإجمال يقتل التبغ اأكرث من �صبعة 
يت�صبب  لأن���ه  ���ص��ن��وي��اً،  �صخ�ض  م��الي��ني 
بال�صرطان  الإ����ص���اب���ة  خ��ط��ر  زي�����ادة  يف 

والأمرا�ض القلبية.
ال���ك���ث���ري من  اأن  اأو�����ص����ح  ب��ي��ت�����ص��ر  ل���ك���ن 
املدخنني يف ال�صني والهند غري مدركني 
لهذه التداعيات اخلطرية على ال�صحة 

جراء التدخني.

املراأة اجلبارة
�صد اجل�صم  الوقوف مع  اأن  ه��ارف��ارد  باحثو جامعة  وج��د 
"هاي  ب���  اأ���ص��م��وه  اليدين على اخل��ا���ص��رة يف و�صع  وو���ص��ع 
هرمون  م�صتويات  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  دقيقتني  مل��دة  باور" 
ب��ن�����ص��ب��ة ٪20  مع  ك���ال اجل��ن�����ص��ني  ال��ت�����ص��ت��و���ص��ت��ريون يف 
انخفا�ض م�صتويات الكورتيزول وهو الهرمون الذي يوؤدي 
اإىل ال�صعور بالإجهاد، بن�صبة ٪25. واأ�صاف الباحثون اأن 
الثقة  زي��ادة  اإىل  "املراأة اجلبارة" ي��وؤدي  الوقوف بو�صعية 

بالنف�ض ويخفف من حدة القلق والتوتر.

قلم بالفم
هكذا ميكنك اأن ت�صطنع البت�صامة، فاإذا و�صعت قلما بني 
اأ�صنانك وتالعبت به ميينا وي�صرة يف حماكاة لالبت�صامة، 
التوتر. وقد  ي�صاعد ذلك يف خف�ض م�صتويات  اأن  فيمكن 
طلب باحثو جامعة كان�صا�ض من جمموعة من املتطوعني 
و���ص��ع الأع������واد اخل�����ص��ب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��الأ���ص��ن��ان يف فمهم 
وحتريكها بطرق خمتلفة. ثم طلبوا منهم اأداء جمموعة 
من املهام املرهقة. وبعد الفح�ض وجد الباحثون اأن معدل 
ابت�صموا  اللذين  ه��وؤلء  لدى  متوازنا  كان  القلب  �صربات 

مقارنة بالأخرين ممن مل يبت�صموا.

الرق�س ملدة خم�س دقائق
حتى الرق�ض اخلفيف خلم�ض دقائق فقط ميكن اأن ي�صاعد 
يف حت�صني حالتك املزاجية وتخفيف التوتر. قام الباحثون 
يف جامعتي يورك و�صيفلد يف بريطانيا بت�صغيل املو�صيقى 
الرق�ض  البع�ض  م��ن  وطلبوا  املتطوعني.  م��ن  ملجموعة 
حيث  دقائق  خم�ض  مل��دة  وذل��ك  امل�صاهدة  الآخ��ر  والبع�ض 
اأظهرت املجموعة التي رق�صت حت�صنا يف املزاج وكانت اأكرث 

قدرة على حل امل�صاكل يف الختبارات التي قدمت لها.

عانق نف�سك
"الرحمة  كتاب  موؤلفة  نيف،  كري�صتني  ال��دك��ت��ورة  تقول 
بالطيبة  نف�صها  تعامل  التي  ال�صخ�صيات  " اإن  الذاتية": 
من  �صعادة  واأك��رث  لالكتئاب  عر�صة  اأق��ل  تكون  والرحمة 
اأن  ح��ي��ث  نف�صك  ع��ان��ق  بال�صيق  ت�صعر  فعندما  غ��ريه��ا. 
الأوك�صيتو�صني،  اإط���الق  اإىل  ي���وؤدي  اجل�����ص��دي  الت�����ص��ال 

ويقلل من الكورتيزول ويهدئ الإجهاد القلبي.

اأخرج ل�سانك
التوتر ويف حالت  اأوق��ات  اأ�صنانه يف  الكثري منا يجز على 

ال��رتك��ي��ز ت���ارة اأخ���رى ول��ك��ن ه��ذا ي���وؤدي اإىل ازدياد 
التوتر والع�صبية، ورمبا ي�صاب ال�صخ�ض بال�صداع. 

لليوغا  ل�صانك من فمك يف مترين  اخ��راج  احل��ل يف 
اإىل  ي��ه��دف  التمرين  ه��ذا  الأ�صد".  تنف�ض  ي�صمى" 
خف�ض التوتر وال�صد الع�صلي الذي يحدث للفك. وما 

عليك �صوى اأن جتل�ض وت�صع يديك على الركبتني واأن 
تاأخذ �صهيقا ثم اأخرج ل�صانك اإىل الأ�صفل نحو الذقن 

و�صت�صعر  م����رات،  ث��م ارف���ع راأ����ص���ك. وك���رر ال��ت��م��ري��ن 5 
بالفرق.

اإمياءه الراأ�س
اأن  اأوه��اي��و  النف�ض يف جامعة ولي��ة  وج��دت درا�صة لعلم 
هز الراأ�ض باملوافقة اأثناء حتدثك مع الأخرين يك�صبك 
ت��ك��رار تلك  امل��زي��د م��ن الثقة بالنف�ض ول��ك��ن اح���ذر م��ن 

الإمياءة حتى ل ت�صيب من تتحدث معه بالتوتر.

امل�سي ب�سعادة
طلبت درا�صة يف جملة العالج ال�صلوكي والطب النف�صي 
امل�صي  اأ�صاليب  تغيري  املتطوعني  بع�ض  من  التجريبي 

اتبع  حني  يف  "�صعيدة"،  بطريقة  وامل�صي  بهم  اخلا�صة 
اأظهرت  امل�صى.  يف  ال��ع��ادي��ة  طريقته  الآخ���ر  البع�ض 

���ص��ع��ي��دة تذكروا  ب��ط��ري��ق��ة  م�����ص��وا  م���ن  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج 
الكلمات التي اأعطيت لهم اأكرث من اأولئك الذين 

�صاروا بطريقة مت�صائمة.

لغة ج�سد طفلك 
تخلو من  الأوىل ل  ل��ل��م��رة  الأم���وم���ة  جت��رب��ة 
ال��ك��ث��ري م���ن الأمهات  ل��ك��ن  حل��ظ��ات مم��ت��ع��ة، 

ت�����ص��ع��رن ب���احل���رية م���ن ت��ف�����ص��ري ل��غ��ة اجل�صد 
للر�صيع، الذي يعر عن ال�صعادة واجلوع والتعب 

والأمل، بحركات ج�صدية معينة.
تتمنى ال��ك��ث��ري م��ن الأم���ه���ات احل��دي��ث��ات ل��و ك���ان بو�صع 
الوقت  ومع  رغباتهم.  عن  والتعبري  احلديث  اأطفالهن 
تتعلم الأم والأب تف�صري حركات الطفل، لكن بعد مرحلة 
الأط��ب��اء والأمهات  امل��ع��ان��اة. ورمب���ا ت�صاعد خ���رات  م��ن 
للمرة  الأم��وم��ة  الأم��ه��ات يف جتربة  دع��م  املتمر�صات يف 

الأوىل من خالل تف�صري بع�ض احلركات:
رفع القدمني.. موؤ�صر على الأمل: عندما يرفع الطفل 
ق��دم��ي��ه لأع��ل��ى ف��ه��ذا اإن����ذار يف ال��ع��ادة ع��ل��ى اأن���ه �صيبداأ 
من  احل��رك��ة  ه��ذه  وتعتر  قليلة.  دق��ائ��ق  بعد  البكاء  يف 

ال������ت������ع������ب������ريات 
ال�������������ص������ه������رية 
ل�������الأط�������ف�������ال 
للتعبري عن اأمل 
وج����ود  اأو  ال���ب���ط���ن 
غ��ازات. وهنا ين�صح 
ملوقع  وف��ق��ا  اخل�����راء 
الأمل����اين،  "غوفيمني" 
ب�صيط  ت���دل���ي���ك  ب���ع���م���ل 
منطقة  ع����ل����ى  ل���ل���ط���ف���ل 
ال���ب���ط���ن ل��ل��ت��خ��ل�����ض من 

الغازات الزائدة.
ي���ب���داأ  ع���ن���دم���ا  الأذن:  ����ص���د 
ل  فهذا  اأذن���ه،  �صد  يف  الر�صيع 
يف  ب��اأمل  �صعوره  بال�صرورة  يعني 
على  احلركة  هذه  وت�صاعد  الأذن. 
ال�صرتخاء مثل م�ض الأ�صابع. لكن 
بال�صراخ  الأذن  �صد  يرتبط  عندما 
بالأمل لي�ض  ال�صعور  فهذا دليل على 
ب��ال�����ص��رورة يف الأذن ول��ك��ن رمب���ا يف 

الأ�صنان.
القدمني  حت��ري��ك  ال����ب����دال:  ح��رك��ة 
ي�صبه  ب�صكل  ال��ب��دال  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
الدراجة،  قيادة  اأثناء  حركتهما 
للكثري  املف�صلة  احل��رك��ات  م��ن 
يقوم  واأح����ي����ان����ا  ال����ر�����ص����ع.  م����ن 
من  كنوع  احلركة  بهذه  الطفل 
ت��ك��ون تعبريا  ق��د  لكنها  ال��ل��ع��ب، 
ع��ل��ى الإره�����اق اأو الن���زع���اج من 
���ص��يء م���ا. وه��ن��ا ي��ج��ب الرتكيز 
وحركات  الطفل  ع��ني  نظرة  على 
اأما  �صعادته،  على  دليل  فهذا  مبت�صما  ك��ان  ف��اإذا  وجهه، 
وبع�صبية،  متنا�صق  غري  ب�صكل  القدمني  يحرك  عندما 

فهذا دليل على الإرهاق.
اأو يده  اإ���ص��ب��ع��ه  ال��ط��ف��ل  م�����ض الأ���ص��اب��ع: ع��ن��دم��ا ي�صع 
بالكامل يف فمه، فهذا دليل وا�صح على �صعوره باجلوع. 
اأما عندما يقوم الر�صيع بهذه احلركة بعد الأكل مبا�صرة 
با�صتيعاب  اأن خمه يقوم  اأو على  التوتر  فهذا دليل على 
املحيطة  البيئة  يف  اجلديدة  الأ�صياء  اأو  الأ�صوات  بع�ض 

به. وت�صاعد هذه احلركة الطفل على ال�صرتخاء.

نيل ال�سعادة وتعزيز الثقة 
بالنف�س عن طريق  لغة اجل�سد

رمبا �سمعنا عن لغة اجل�سد ودللتها يف التعامل مع الآخرين اأو ماذا تف�سح 
عن �ساحبها وعن �سخ�سيته، لكن هل تعرف اأن لغة اجل�سد ميكنها اأي�سا اأن 

حت�سن من حالتك النف�سية وتعيد اإليك الن�ساط والقوة الذهنية!
من الوقوف واأنت منت�سب القامة اإىل الإمياء براأ�سك وعناق نف�سك، كلها 
حركات ت�ساعد على اأن ي�سبح اجل�سم اأكرث اإيجابية حيث اأكدت فعاليتها 
 "Prevention" موقع  بح�سب  العامل  يف  اجلامعات  اأف�سل  من  درا�سات 

وكذلك موقع "مريور".
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�ش�ؤون حملية

لتعزيز مفاهيم الإبداع والبتكار يف املجتمع

املخيم ال�سيفي ملركز البتكار  لطلبة املدار�س يختتم فعالياته يف جامعة الإمارات

زايد  بجامعة  البكالوريو�س  مرحلة  يف  وطالبة  طالبًا   10330

لبنى القا�سمي... ن�ساهم يف تلبية نداء قيادتنا الر�سيدة  للدخول بثقة يف ع�سر الف�ساء والذكاء ال�سطناعي

 �سرطة اأبوظبي تقدم اإر�سادات للطلبة املبتعثني من دائرة التعليم واملعرفة 

•• العني - الفجر

اختتمت فعاليات املخيم ال�صيفي ملركز البتكار الذي مت 
اإطالقه مببادرة من جمعية البيت متوحد، وبدعم تقني 
من حمرك البحث العاملي غوغل ودعم تنظيمي وعلمي 
العربية  الإم���ارات  وجامعة  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  من 
املتحدة، بهدف ت�صريع وترية التقدم يف م�صتويات العلوم 
والتكنولوجيا يف الدولة وتزويد الطلبة بفر�صة اكت�صاب 
مهارات متقدمة يف عنا�صر التكنولوجيا الفائقة والتعلم 
اأح�����دث الك��ت�����ص��اف��ات العاملية  ال���ذات���ي، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
يف ه���ذا امل���ج���ال. وان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ي��م يف منتزه 
املا�صي  30 يوليو  جامعة الإم��ارات للعلوم والبتكار يف 
طالباً   40 مب�صاركة  اأي����ام،   10 م��دى  على  وا���ص��ت��م��رت 
وطالبًة من خمتلف املدار�ض للفئة ال�صنية من 17-13 
املدربني يف جم��الت تطبيقات  باإ�صراف نخبة من  عاماً 
ب��ه��دف تطوير  وذل���ك  امل��ع��ل��وم��ات والت�����ص��الت،  تقنيات 
الإبداعي  التفكري  جم��الت  يف  الطلبة  م��ه��ارات  و�صقل 
املختلفة  التكنولوجية  والتطبيقات  البتكارات  وتطوير 
لتقنية املعلومات. وتركز ور�ض العمل امل�صاحبة للمخيم 
العلمية  البتكار  مبهارات  الطلبة  تزويد  على  ال�صيفي 
وتطوير  امل�صاريع  تنفيذ  يف  الالزمة  والأدوات  والتقنية 

الأبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنيات  با�صتخدام  البتكارات 
من  الذكية  اخلياطة  واأجهزة  بالليزر،  القطع  وتقنيات 
على  ي�صاعد  ال��ذي  التطبيقات  م�صنع  ا�صتخدام  خ��الل 
املخيم  ويتيح  الذكية.  التطبيقات  �صنع  اأ�صا�صيات  تعلم 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  الت�صميم  ب��رام��ج  ا���ص��ت��خ��دام  للطلبة 

وبرامج   ،Thinker Cad ك��اد  ثينكر  مثل  املختلفة 
 ،Ink Scape – اينك �صكيب  بالليزر   القطع  ر�صوم 

وغريها من الرامج املتخ�ص�صة. 
ك��م��ا ي��ت��ع��ل��م ال��ط��ل��ب��ة م���ن خ����الل ور����ص���ة ع��م��ل م�صنع 
الب�صيطة وبناء �صفحات  املعيارية  التطبيقات الرجمة 

وابتكار  عليها،  والتعديل  الإنرتنت  �صبكة  على  ومواقع 
من  جمموعة  حتويل  ع��ر  الذكية  للهواتف  تطبيقات 
الأفكار اإىل م�صاريع ومناذج وت�صميم الألعاب با�صتخدام 
مما  الرجمية  التعقيدات  عن  بعيداً  ر�صومية  واجهات 
ب�صيطة  بطريقة  املوبايل  تطبيقات  بناء  يف  ي�صاعدهم 

متكنهم من حتويل اأفكارهم اإىل واقع ملمو�ض.
وذكرت الطالبة �صارة فهد البلو�صي اإحدى امل�صاركات يف 
منتجات  اإىل  الأفكار  حتويل  من  تعلمته  ما  "اإن  املخيم 
والتنفيذ  والتخطيط  التفكري  م��راح��ل  ع��ر  وخ��دم��ات 
اجلماعي �صي�صهم يف تعزيز روؤيتي نحو امل�صتقبل، وخا�صة 
اأفكاراً ميكن حتويلها  اأرى فيه  يف قطاع ال�صناعة الذي 
وتطبيقها عر الذكاء ال�صناعي والرجمة، وقد تعلمت 
لإجناز  الفريق  ب��روح  والعمل  اجلماعي  التفكري  مهارة 

امل�صاريع يف الوقت املحدد".
الطباعة  "اإن   : خ�صر  ملي�ض  الطالبة  زميلتها  وق��ال��ت 
تقنية حديثة  ت��ع��د  ب��ال��ل��ي��زر  وال��ق��ط��ع  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة 
ابتكار  على  �صاعدتني  وق��د  ال��ور���ض  خ��الل  م��ن  تعلمتها 
اأفكار جديدة بالإ�صافة اإىل اأن التعاون والعمل اجلماعي 
مل�صاريع  ت�صلح  ج��دي��دة  اأف���ك���ار  ا�صتك�صاف  م��ن  مكنني 
متعددة ويف جمالت خمتلفة وكذلك برجمة التطبيقات 

للهواتف الذكية.

اأكدت معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي رئي�صة 
وباين  موؤ�ص�ِض  با�صم  اجلامعة  تتويج  اأن  زاي��د  جامعة 
دولِتنا الغايل، املغفور له باإذن اهلل تعاىل، ال�صيخ زايد 
اآن،  لها يف  وتكليٌف  ت�صريٌف  هو   نهيان  اآل  �صلطان  بن 
ُي�صاِعُف  ال��وق��ت  وب��ه��اًء، ويف نف�ض  ُع��ُل��ّواً  َي��زي��ُده��ا  فهو 
متميز،  عاٍل  تعليٍم  توفرِي  يف  روؤيِتِه  بتحقيق  التزاَمها 
يوؤهُل اأجياَلنا ال�صابَة للم�صاركِة يف �صنع جمد بالدنا، 
التعليِم  التميَز يف  – "اإن  ث��راه  – طيَّب اهلل  فقد قال 
واملعرفِة هو الطريُق للمجد.. ول ميكُن حتقيُق ذلَك 
الأكادميي.  والتقدِم  امل�صتمرِة  اجل��ه��وِد  خ��الل  من  اإّل 

فالتعليُم هو اللِبنُة الأ�صا�صيُة لالرتقاِء والتقدم".
جاء ذلك يف كلمة ترحيبية بالفيديو مت بثها يف افتتاح 
الرنامج التوجيهي للطلبة امل�صتجدين الذي اأقيم يف 

حرم اجلامعة باأبوظبي ودبي. 
اليوَم،  "اأنتم  الطلبة:  اإىل  كلمتها  يف  معاليها  وقالت 
اأ�صرة جامعة زايد، التي  اأف��راٌد ُجُدد يف  اأبنائي وبناتي، 
جتدد �صباَبها دائماً باأبناِئها وبناِتها، منذ تاأ�صي�صها عام 
َطموحٍة  جديدٍة،  اأجياٍل  تاأهيِل  خالل  من   ،1998
وامل�صاهمِة يف م�صريِة  والب��ت��ك��ار،  الإب���داِع  وق���ادرٍة على 
�صاحِب  وق��ي��ادِة  لتوجيهاِت  َوف��ق��اً  امل�صتدامة،  التنميِة 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولِة، 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ِب  مل���ب���ادراِت  وتلبيًة  اهلل،  حفظه 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض 
اآل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات  حممد بن زايد 
حكام  ال�صمو  واأ���ص��ح��اِب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  امل�صلحة 

الإمارات، حفظهم اهلل جميعاً".
ريا�ض  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  �صعادة  الفتتاح  حفل  ح�صر 
امل���ه���ي���دب م���دي���ر اجل���ام���ع���ة وال���دك���ت���ور ع��ب��د املح�صن 

ال�صوؤون  رئي�ض  امل�����ص��ارك  اجلامعة  مدير  نائب  اأن�صي 
�صوؤون  الدرمكي عميدة  والدكتورة فاطمة  الأكادميية 
والتدري�صية وعدد  الإداري��ة  الهيئتني  واأع�صاء  الطلبة 

من اأولياء اأمور الطلبة امل�صتجدين.
كلمتها:  يف  القا�صمي  لبنى  ال�صيخة  معايل  واأ�صافت 
التي  ال��رائ��دِة  باملكانِة  تفخُر  جامعٍة  يف  اليوَم  "اأنتُم 
عاماً  ع�صرين  خ���الَل  امل��ن��ط��ق��ِة،  ج��ام��ع��اِت  ب��ني  َبلَغتها 
موؤ�ص�صٍي  اأك��ادمي��يٍّ  اع��ت��م��اٍد  على  ح�صلَت  فقد  ف��ق��ط.. 
ح�صلت  كما  وال���دويل،  الوطني  امل�صتويني  على  رفيع 
الأكادميي  الع��ت��م��اِد  على  ال�صبِع  كلياِتها  م��ن  خم�ٌض 
حُتقُق  اأنها  يوؤكُد  الذي  الأم��ر  التخ�ص�صي لراجِمها، 
من  عدد  و�صعها  التي  املطلوبة  العامليِة  املعايرِي  اأعلى 

املنظمات الأكادميية املختلفة.
ب���ل تتمدُد  ه����ذا احل�����د،  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا ع��ن��د  ت��ت��وق��ُف  ول 
ل�صناعِة  الطموحة  ب��الِدن��ا  تطلعاِت  لتلبي  با�صتمرار 
التناف�صيِة  م�صماِر  يف  الوا�صعة  وقفزاِتها  امل�صتقبل، 
العاملية، �صعياً اإىل الرقم "واحد" يف خمتلف املجالت. 
ولبدَّ اأن ُن�صاهَم بجٍد واإخال�ض يف تلبيِة نداِء قيادِتنا 
الف�صاء  ع�صر  يف  وج�����ص��ارة  بثقٍة  ل��ل��دخ��وِل  ال��ر���ص��ي��دِة 
ُلها  ُتوؤ�صِّ جمتمعيٍة  اأر�صيٍة  على  ال�صطناعي،  والذكاء 

ِقيُم ال�صعادِة والت�صامِح والإيجابية".
واأ�صافت: "اإنني اأدعوكم، واأنتم ت�صتهلون اليوم رحلتكم 
املعايرِي  باأعلى  والل��ت��زاِم  اجلهِد  ب��ذِل  اإىل  اجلامعية، 

الأكادميية، وامل�صاركِة الفعالِة يف احلياِة اجلامعية. 
ج م��ن ج��ام��ع��ة زاي����د ح��ت��ى ال��ي��وم اأك����رث من  ل��ق��د ت��خ��رَّ
9000 خريٍج وخريجة، ممن ي�صغلوَن اأدواراً وظيفيًة 
اأن  بكم  وجديٌر  الدولة-  قطاعات  خمتلف  يف  وقياديًة 
تن�صموا اإليهم وتتَِّبعوا ُخطاهم. احر�صوا على ت�صخري 
روؤيَة  و�صاركونا  الكاملة.  اإمكاناتكم  لتحقيق  جهودكم 

من حتمل ا�صمه هذه اجلامعة.. الوالد الراحل ال�صيخ 
زايد وروؤيَة قادة هذا الوطن لكم".

من جانبه، قال �صعادة الأ�صتاذ الدكتور ريا�ض املهيدب 
األقاها باحلفل" 10اإن  مدير اجلامعة يف كلمته التي 
اإدارة اجلامعة ل تاألو جهداً جلعل جامعة زايد عنواناً 
ل��ك��م، مُت�����ص��وَن ف��ي��ه اأف�����ص��َل الأوق������اِت واأكرَثها  ث��ان��ي��اً 
واأبوظبي  ب��دب��ي  جامعيني  ح��رم��ني  يف  وف��ائ��دة،  نفعاً 
املعايري  باأف�صل  تاأخذ  فريدة  تعليمية  بيئة  يج�صدان 
العاملية، وي�صمان مرافَق وخدماِت ِبنًى حَتتيِة متطورة 
ومتكاملة  كاملة  بت�صهيالت  م��زودة  للبيئة،  و�صديقِة 
التقنية  الو�صائل  ع��ن  ف�صاًل  الهمم،  اأ���ص��ح��اب  ل��دع��م 
واأن�صطتُكم  ال��درا���ص��يَّ  حت�صيلُكم  تخدم  التي  العالية 
عملية  َل��ُك��م  وُتي�صر  والأك��ادمي��ي��ة،  والبحثية  العلمية 
يف  املت�صارع  العلمي  التقدم  ُت��واك��ب  باأ�صاليَب  التعلُّم 

القرن احلادي والع�صرين". 
واأ�صاف اأن جامعة زايد، منذ تاأ�صي�ِصها يف عام 1998، 
بكفاءاٍت  تتمتُع  متميزة،  ك���وادَر  تخريِج  على  حتر�ض 
معرفيٍة وبحثيٍة ومهاراٍت عالية، لَتَويّل اأدواٍر وظيفيٍة 
ومنا�صَب قيادية، وامل�صاركِة الإيجابيِة يف تنميِة املجتمِع 
لدولة  والنجاح  التقدِم  م�صريِة  وا���ص��ت��م��راِر  والأ���ص��رة، 
ت�صكلون زخماً  اليوَم  واأنتم  املتحدة.  العربية  الإم��ارات 
اإ�صافياً يف م�صرية جامعة زايد التي تتقدم با�صتمرار، 
الأكادميي،  ن�صاطها  يف  جديدة  طاقة  ّخون  َت�صُ حيث 
وطالبة  طالب  اآلف  ع�صرة  نحو  حالياً  يج�صده  ال��ذي 
يف ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، و300 ط��ال��ٍب وط��ال��ب��ة يف 
برامِج املاج�صتري املتنوعة. وتطمح جامعة زايد اإىل اأن 
ت�صهم على مدار رحلتكم الدرا�صية يف تطوير قدراتكم 
من خالل التخ�ص�صاِت والرامِج التي تقوم بطرحها 
القادِة يف  ال��دوؤوب والتحاور مع  البحث  م�صتفيدة من 

الدولِة وكذلَك املتخ�ص�صنَي يف جماِل ال�صناعة.
�صنوياً  امل�صاركة  على  اجلامعة  ح��ر���ض  املهيدب  واأك���د 
ال�صعيدين  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  وامل�صابقات  الأن�صطة  يف 
بقوة  يطمحون  طلبتنا  "اإن  وق���ال:  وال����دويل،  املحلي 
اإىل املناف�صة من خالل تقدمي اأبحاثهم وم�صاريعهم يف 
امل�صابقات وامل�صاركة يف اخلدمات املحلية والتفاعل مع 

خمتلف قطاعات املجتمع".
اإدارة �صوؤون الطلبة، عقب انتهاء حفل افتتاح  ونظمت 
الإر�صاد الأكادميي، برنامج ا�صتقبال بعنوان "يا هال" 
للطلبة اجلدد واأولياء اأمورهم، وذلك بهدف التمهيد 
الطلبة  م�صاعدة  اجلديد، من خالل  الأكادميي  للعام 
اجلدد على النتقال ال�صل�ض من اأجواء واأنظمة احلياة 
املدر�صية التي عا�صوها حتى املرحلة الثانوية والندماج 
يف اأجواء واأنظمة احلياة التعليمية والثقافية اجلديدة 
تعريفية  عرو�صاً  الرنامج  وت�صمن  زاي��د.  جامعة  يف 
الإداري���ة  والأق�����ص��ام  الإدارات  تقدمها  التي  للخدمات 
ميدانية  ج��ول��ة  ج��ان��ب  اإىل  اجل���دد  للطلبة  باجلامعة 

�صاملة يف احلرم اجلامعي.
يف غ�صون ذل��ك، ما ت��زال اأع��داد الطلبة اجل��دد الذين 
هذا  البكالوريو�ض  مرحلة  يف  اجلامعة  يف  قبولهم  مت 
الثانوية تتزايد  املرحلة  اإليها من  القادمني  العام من 
 2161 اإىل  اليوم  العدد حتى ظهر  وارت��ف��ع  ��راد.  ب��اطِّ
طالباً وطالبة بينهم يف فرع اأبوظبي 1418 يتوزعون 
 236 فيهم  )مب��ن  ط��ال��ب��اً  و498  طالبة  على920 
ويف  الإلزامية(،  الوطنية  اخلدمة  من  عائدين  طالباً 
743 ط��ال��ب��ة. وب��ال��ت��ح��اق ه���وؤلء اإىل طلبة  ف��رع دب��ي 
عدد  اإج��م��ايل  يرتفع  حالياً  فيها  املنتظمني  اجلامعة 
طالباً   10330 اإىل  البكالوريو�ض  برامج  يف  الطلبة 

وطالبة.

 قدمت �صرطة اأبوظبي ن�صائح واإر�صادات اأمنية  ل� 29 
طالباً مبتعثاً من قبل دائرة التعليم واملعرفة، للدرا�صة 
وال�صتعدادات  ب����الإج����راءات  وت��ع��ري��ف��ه��م   اخل�����ارج   يف 
املطلوبة قبل ال�صفر  وذلك يف ور�صة توعية للطالب يف 
اإطار التعاون والتن�صيق امل�صرتك مع الدائرة   ، لتعزيز 
الهوية الوطنية للمبتعثني ليكونوا خري ممثل لدولة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف اخل��ارج، و�صمن احلر�ض 
الإيجابية  وال�صلوكيات  النبيلة  بالقيم  التزامهم  على 
والأخ�����الق احل��م��ي��دة ومت��ث��ي��ل ال��دول��ة ب�����ص��ورة تعك�ض 

مكانتها وعالقاتها املتميزة مع خمتلف ال�صعوب.
وح�صر الفعالية  �صلطانة الكتبي، مدير اإدارة الإر�صاد 
والبعثات، وحمد اجلهوري، مدير ق�صم البعثات بدائرة 

التعليم واملعرفة. 
م��ن مديرية  امل��ن�����ص��وري،  �صعيد  امل��ق��دم حممد  واأل��ق��ى 
حما�صرة  اجلنائي،  الأم��ن  بقطاع   املخدرات  مكافحة 

املخدرات  خماطر  عن  فيها  حتدث  للمبتعثني،  اأمنية 
والبتعاد  احل�صنة  الرفقة  انتقاء  و�صرورة  واأ�صرارها، 
النبيل  ال��ه��دف  على  وال��رتك��ي��ز  ال�صيئة،  ال��رف��ق��ة  ع��ن 
الذي ذهب من اأجله ليعود اإىل اأهله ووطنه متفوقاً يف 

درا�صته حاماًل ال�صهادات العليا.
البعثات،  اإدارة  الزعابي، من  الرائد علي جمعه  اأك��د  و 
مع  امل�صتمر  التوا�صل  ���ص��رورة  اإر���ص��ادي��ة،  حما�صرة  يف 
العائلة، و�صفارات الدولة يف دول البتعاث، التي تقوم 
ومتابعة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  اإج������راءات  ت�صهيل  يف  رائ����د  ب����دور 
والتوا�صل  الأك��ادمي��ي��ة،  اجل��وان��ب  مبختلف  �صوؤونهم 
الرعاية  وتوفري  مقرتحاتهم  ودرا���ص��ة  معهم،  ال��دائ��م 

والدعم، وتقدمي اأف�صل اخلدمات لهم. 
املعلومات  اإدارة  م��ن  اخلييلي،  جمعه  النقيب  و���ص��رح 
الأمنية، للطلبة امل�صتجدين متطلبات الدرا�صة واأهمية 

التقيد بالقوانني والأنظمة يف دول البتعاث .

بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال 

امل�ستقبل تنظم فعاليات مب�ساركة اأ�سحاب الهمم
بتوجيهات من ال�صيخة الدكتورة �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ض 
جمل�ض اإدارة جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�صتقبل نظم فريق 
عمل  مبادرة  غر�ض يف وطني  حتت �صعار "يد تغر�ض وطن يزهر" مب�صاركة 
اأ�صحاب الهمم بالتعاون مع مبادرة كلنا زي بع�ض وذلك من خالل فعاليات 
تدوير  اإع����ادة  ع��م��ل  ور���ص��ة  و  النخلة  ع��ن  ف��ي��دي��و  ع��ر���ض  تخللها  متنوعة 
ت�صمنت ت�صميم �صكل النخلة و ور�صة زرع النخلة وذلك بهدف ن�صر ثقافة  
الزراعة  والتوعية بزراعة النباتات والزهور وقد اختتمت الفعاليات بتوزيع 
ال�صتالت املقدمة من اإدارة اجلمعية كما نظمت  اإدارة اجلمعية فعالية حتت 
"كلنا زي بع�ض" وبتنظيم من  " اأهال بالعيد" بالتعاون مع مبادرة  �صعار 
ا�صتمتع  حيث  الهمم  اأ�صحاب  ا�صتهدفت  التطوعي   اخل��ري  �صفراء  فريق 

الأط مبادرة )�صحة الأجيال م�صوؤوليتنا(
ور�صة  م�صوؤوليتنا   الأجيال  �صحة  مبادرة  �صمن  اجلمعية  اإدارة  ونظمت  
اإدارة ميديكلينيك م�صت�صفى  "اأهمية التغذية" بالتعاون مع   عمل بعنوان 
اجل���وه���رة وم���ب���ادرة ك��ل��ن��ا زي ب��ع�����ض وب��ت��ن��ظ��ي��م م��ن ف��ري��ق ���ص��ف��راء اخلري 
التطوعي،حيث ا�صتهدفت املبادرة فئة )اأ�صحاب الهمم( قدمتها اأخ�صائية 
التغذية وتناولت اأهمية التغذية ومدى فوائدها لل�صحة واجل�صم وت�صمنت 

كذلك اأن�صطة متنوعة منها الر�صم والتلوين.

خالل الن�سف ال�سنوي الأول من العام اجلاري
العربية  يتعلمون  منت�سبًا   1123

يف دار زايد للثقافة الإ�سالمية
للثقافة  زاي��د  دار  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  دورات  ا�صتقطبت 
وقد  1123 منت�صباً،  اجل��اري  العام  الأول من  الن�صف  الإ�صالمية خالل 
�صمن  املقررة  التعليمية  امل�صتويات  جميع  اجتياز  منت�صبا   851 ا�صتطاع 
دورة   53 بني  توزعت  دورة،   130 عددها  بلغ  والتي  املطروحة  ال���دورات 
دورة يف   26 و  اأب��وظ��ب��ي،  دورة يف  بالعني، و51  ل��ل��دار  الرئي�صي  امل��رك��ز  يف 

عجمان.
اللغة  ب��اأن دورات  ل��ل��دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��دك��ت��ورة ن�صال الطنيجي  واأ���ص��ارت 
العربية للناطقني بغريها تهدف اإىل التعريف بجوهر الثقافة الإ�صالمية 
اأنها  وتر�صيخها يف نفو�ض املهتدين اجلدد امللتحقني بالدورات، اإىل جانب 
تتيح فر�صة تعليم اللغة العربية لالأجانب الراغبني يف تعلمها ل�صتخدامها 
يف �صتى جمالت احلياة اليومية وذلك وفق منهج علمي مدرو�ض، كما تقوم 
هذه الدورات اأي�صاً على تاأهيل الطالب لالندماج يف جمتمع دولة المارات 
اأدائهم يف  على  اإيجابياً  ينعك�ض  تراثه مما  على  والتعرف  املتحدة  العربية 
املوجودة  اجلاليات  خمتلف  بني  التعاي�ض  ثقافة  ن�صر  اإىل  وتهدف  العمل، 
خالل  من  املعريف  والتبادل  للتحاور  اأو���ص��ع  اآف��اق  فتح  خ��الل  من  بالدولة 

التوا�صل مع اأكر �صريحة ممكنة من الناطقني بالعربية.
و اأ�صافت د.الطنيجي: لقد �صممت الدار برناجماً تعليمياً ي�صمن اللتزام 
الإ�صالم  معتنقي  م��ن  اجل��دد  املهتدين  وي��خ��دم  اللغوية  الكفاءة  مبعايري 
املنت�صبني للدورات التعليمية بالدار واملهتمني من غري امل�صلمني والراغبني 

يف تعلم اللغة العربية والوفود الر�صمية التي تزور الدولة.
العام  الأول من  ال�صنوي  الن�صف  بالدورات خالل  امل�صجلني  بلغ عدد  فقد 
 590 363 يف املركز الرئي�صي بالعني، و  1123 منت�صبا بينهم  اجلاري 
تنفيذ  ويتم  عجمان،  يف  منت�صبا   170 و  باأبوظبي  ال��دار  ف��رع  يف  منت�صبا 
ت�صل  زمني  وبرنامج  اآلية  وفق  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  دورات 

ال�صاعات التدري�صية فيه اإىل 64 �صاعة.
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ذرة، دخن،  �صوداء،  بذور، حبوب كاملة )قطيفة، حنطة 

�صوفان، كينوا، اأرز(.
زرقاء/بنف�صجية/�صوداء:  اأغ���ذي���ة   •

باذجنان،
 ت����وت، م��ل��ف��وف ب��ن��ف�����ص��ج��ي، ج����زر، تني، 
اأ�صود،  زيتون  بنف�صجي،  كرنب  عنب، 

برقوق، خوخ، زبيب، اأرز اأ�صود.

كميات منا�سبة بح�سب الوزن
اخل�����������ص�����راوات  م������ن   40%  •

الطبيعية.
• 5% من املغذيات املرّكزة )اأع�صاب 
غري معّر�صة لالأ�صعة، �صاي، 

مكمالت غذائية(.
م����ن   %10  •
ال����������ف����������اك����������ه����������ة 

الطبيعية.
 %10  •
م��������������������������������ن 
احل�������ب�������وب 

الكاملة واخلالية من الغلوتني.
املفيدة. بالدهون  الغنية  الأغذية  من   %10 •

بالروتينات. الغنية  الأغذية  من   %25 •

اأ�سا�سية خطوات   10
م�صتوى  بح�صب  الأ�صا�صية  امل��غ��ذي��ات  ت��ت��األ��ف  اأن  يجب   •
من  و%30  الروتينات  من   20% من  الطاقة  م�صاهمة 

الكربوهيدرات و50% من الدهون.
امل�صّنعة. املاأكولت  ا�صتهالك  • خّفف 

والنيئة. الطازجة  املاأكولت  ا�صتهالك  • زد 
�صوي(  اأو  )قلي  مرتفعة  حرارة  على  املاأكولت  تطبخ  • ل 
التي  الأ����ص���رار  خ��ّف��ف  ق�����ص��رية.  م���ّدة طبخها  ك��ان��ت  اإذا  اإل 
واخل�صراوات  وال����ده����ون  ل��ل��روت��ي��ن��ات  احل������رارة  ت�����ص��ب��ب��ه��ا 
والن�صويات وغريها من كربوهيدرات عر ا�صتعمال طرائق 

الطبخ البطيء.
للطبخ  ا�صتعمالها  ميكن  التي  ال�صحية  الدهون  ت�صمل   •
زيت جوز الهند البكر وزيت الزيتون البكر والزبدة )ب�صرط 

األ تكون م�صاباً مب�صكلة عدم حتّمل الالكتوز(.
والتوابل  الطازجة  الأع�صاب  من  كبرية  كمية  ا�صتهلك   •

الع�صوية.
خم�ض  ت�صمد  اأن  وح���اول  الع�صوائية  ال��وج��ب��ات  جت��ّن��ب   •

�صاعات على الأقل بني وجبات الطعام الأ�صا�صية.
الأقل  على  يومياً  املاء  من  الليرت  ون�صف  ليرتاً  ا�صرب   •
متارين  مت��ار���ض  كنت  اإذا  الكمية  )زد  ال��ط��ع��ام  وج��ب��ات  ب��ني 

مكثفة(.
احل�صا�صية  ت�صبب  اأن  ميكن  التي  كافة  املاأكولت  جتّنب   •

)م�صادر مرّكزة من املغذيات(.
املكمالت  ح���ول  ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����ص��ا���ص��ّي  ن�����ص��ائ��ح  • اط��ل��ب 

املنا�صبة.
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احلي�س  قبل  ما  متالزمة  اأعرا�س  تخفيف  ن�ستطيع  اأننا  لنتخّيل 
وحتى م�ساكل اكت�ساب الوزن عرب خطوة ب�سيطة مثل تناول ملعقة 

من البذور! قد يكون هذا احلل ممكنًا فعاًل!

ميكن حتديد املاأكولت ال�سحية عرب توزيعها على �ستة األوان اأ�سا�سية. ت�سمح هذه احلمية للج�سم 
بتقدمي اأف�سل اأداء ممكن!

تعتمد على  الفواكه واخل�سروات امللونة

حمية ت�سمح للج�سم بتقدمي اأف�سل اأداء ممكن

حتتوي كل ملعقة كبرية من بذور اليقطني على 1.6 ملغ 
من الزنك، اأي ما ي�صاوي ربع الكمية اليومية املو�صى بها 

للحفاظ على توازن مثايل يف عمل هرمونات اجل�صم.
هل �صمعِت يوماً بتقنية )دورة البذور(؟ يرتكز هذا املفهوم 
منها  ت�صتق  ال��ت��ي  العنا�صر  تلك  اأي  ال��ب��ذور،  ق���درة  على 
جميع النباتات، على تنظيم جهاز الغدد ال�صماء الب�صري. 
اأثبت  لكن  التقنية،  ه��ذه  فاعلية  على  علمية  اأدل��ة  من  ما 
عمل  تنظيم  على  وقدرته  ال�صحية  منافعه  البذور  بع�ض 

الهرمونات. كيف ظهرت هذه النزعة يف الأ�صل؟
 Goodness of ك��ات��ب��ة  ����ص���ي���ل���دون،  ن���ات���ايل  ت��ع��ت��ر 
Nuts&Seeds )منافع املك�صرات والبذور(، اأن البذور 
ت�����ص��ّك��ل خم����ازن ���ص��غ��رية ل��الأغ��ذي��ة وال��ط��اق��ة والأل���ي���اف: 
تعزز  التي  الطاقة  كمية كبرية من  على  البذور  )حتتوي 
اأنها  كما  والزنك.  واملغني�صيوم  كاحلديد  املعادن،  م�صتوى 
اإىل  يحتاجون  النا�ض  جميع  ب��اأن  علماً  بالروتينات  غنية 
مزايا  اأه��م  من  واح��دة  تتعلق  يومياً(.  منها  غراماً   45
علبة  ت�صعي  اأن  ميكن  ه��ل  ا�صتعمالها.  ب�صهولة  ال��ب��ذور 
�صريعة  كوجبة  لتناولها  جيبك  يف  ال��زي��ت��ي  ال�صمك  م��ن 
على  ذل��ك  تفعلي  لن  العمل؟  اإىل  طريقك  يف  احلافلة  يف 
و�صهلة  ومتحركة  احلجم  �صغرية  ال��ب��ذور  لكن  الأرج���ح! 
ال�صتعمال. تقول �صيلدون: )اأ�صيف البذور اإىل امل�صروبات 
اأط���ب���اق احل�صاء  امل��خ��ف��وق��ة وال��ع�����ص��ي��دة، واأوزع����ه����ا ف����وق 
املنزلية.  املخبوزات  مع  واأخلطها  واملعكرونة،  وال�صلطات 
القنب جلعل عجينة فطرية اجلنب  ا�صتعمال بذور  ميكن 
مغّذية، وت�صّكل بذور ال�صيا والتمر بدائل ممتازة لعجينة 
نقع  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  اأي�����ص��اً  �صيلدون  تتحدث  الب�صكويت(. 
البذور كي تنبت اأو حت�صري زبدة وحليب بالبذور، اأو ميكن 

تناول قب�صة منها بكل ب�صاطة.

اآثار البذور
امل��وج��ودة يف  النباتية  املغذيات  اأن  تثبت  التي  الأدل��ة  تكرث 
البذور تعطي اأثراً قاباًل للقيا�ض يف الهرمونات الن�صائية. 
ي��ق��ول خ��ب��ري ال��ع��الج ال��ب��دي��ل م����ارك ه��امي��ان يف مقالته 
)دورات حياة املراأة: جتديد التوازن(، اإن الألياف الغذائية 
وعنا�صر الليغنان )مغذيات نباتية موجودة يف عدد كبري 
جهاز  بتقوية  ت�صمح  والفا�صوليا  واحل��ب��وب  ال��ب��ذور  م��ن 
بهرمونات  تت�صل  ال��ه��رم��ون��ات(  ت����وازن  وجت��دي��د  امل��ن��اع��ة 
عر  منها  التخل�ض  على  اجل�صم  وت�صاعد  الأ���ص��رتوج��ني 
البول اأو الراز. بكل ب�صاطة، بذور الكتان كفيلة مب�صاعدة 
اجل�صم على التخل�ض من فائ�ض الأ�صرتوجني عند اإنتاج 
كمية مفرطة منه، ما ي��وؤدي اإىل تنظيم ال��دورة ال�صهرية 

بدرجة اإ�صافية وتخفيف اأمل الثدي يف هذه الفرتة.
يف ما يخ�ض بذور اليقطني، ك�صفت درا�صة جتريبية ُن�صرت 
يف جملة )كليماكترييك( اأن ا�صتهالك زيت بذور اليقطني 
اأ�صهم يف تخفيف حدة نوبات احلر وال�صداع واأمل املفا�صل 
ك��ّن يف  ب��اأن��ه��ن  ال��درا���ص��ة علماً  امل�����ص��اِرك��ات يف  الن�صاء  ل��دى 

مرحلة انقطاع الطمث.
البذور  م��ن  اإ���ص��اف��ي��ة  م��ن��اف��ع  اأن نح�صد  ه��ل مي��ك��ن  ل��ك��ن 
اأوق��ات حمددة؟ ُتعتر دورة  عر تناول خلطات خا�صة يف 
البذور ممار�صة جديدة ن�صبياً وحتى اأقوى داعميها لي�صوا 
ملعقة  ب��اأك��ل  التقنية  ه��ذه  تق�صي  اأ�صلها.  م��ن  متاأكدين 
كبرية على الأقل من بذور اليقطني والكتان يومياً، خالل 
اأول اأ�صبوعني من كل دورة �صهرية، ثم يجب تناول الكمية 
خالل  ي��وم  كل  وال�صم�صم  ال�صم�ض  دوار  ب��ذور  من  نف�صها 
يف  ال�صهرية  ال���دورة  متتد  ل  لكن  املتبقَيني.  الأ�صبوعني 
ج�صم كل امراأة على 28 يوماً طبعاً بل تواجه ن�صاء دورات 
بع�ض  ال�صهرية لديهن يف  ال��دورة  تغيب  اأو  غري منتظمة 

الأ�صهر من دون اأن تتعلق حالتهن دوماً بدورة القمر. لكن 
اأك��ل بذور  اأن  اأدل��ة مبنية على جت��ارب �صخ�صية اإىل  ت�صري 
مثل اليقطني والكتان حني يبداأ النزف ثم ال�صم�صم ودوار 
اآثار  من  ج��زء  بتخفيف  ي�صمح  الإبا�صة  ف��رتة  يف  ال�صم�ض 
الدورة  تنظيم  يف  ي�صهم  اأن��ه  حتى  املزعجة،  الأ�صرتوجني 
الغذائية  املعاجِلة  تو�صح  �صالمتها.  على  واحلفاظ  كلها 
التخل�ض من  اإىل  األ��در���ص��ون: )ت��رز احل��اج��ة دوم���اً  هانا 
�صموم الأ�صرتوجني حني ينتجها اجل�صم لأنها قد ت�صبب 
احلي�ض،  قبل  ما  متvلزمة  بينها  من  متنوعة،  م�صاكل 
وزيادة  ال��وزن،  واكت�صاب  الإبا�صة،  وغياب  الثدي،  وليونة 
الهرمونات.  بعمل  امل��رت��ب��ط  بال�صرطان  الإ���ص��اب��ة  خطر 
تعزيز  يف  املطحونة  والع�صوية  النيئة  البذور  اأك��ل  ي�صهم 
عملية اإزالة ال�صموم. بف�صل تقنية دورة البذور، ميكنك اأن 
تدعمي كل مرحلة بعنا�صر نيئة تكون �صرورية للحفاظ 
مع  غالباً  املو�صوع  اأناق�ض  ال�صهرية.  ال��دورة  وظيفة  على 
الن�صاء واأعتر هذه الطريقة مقاربة طبيعية ملتالزمة ما 

قبل احلي�ض اأو ملحاولة تنظيم الدورة ال�صهرية(.

منافع يف اأوقات حمددة
عنا�صر  على  حت��ت��وي  ال��ك��ت��ان  ب���ذور  اأن  األ��در���ص��ون  تو�صح 
الأوم���ي���غ���ا 3 وال��ل��ي��غ��ن��ان، وُي���ق���ال اإن ال���زن���ك امل���وج���ود يف 
ب����ذور ال��ي��ق��ط��ني مي��ن��ع الأ����ص���رتوج���ني م���ن ال��ت��ح��ول اإىل 
اإن����ت����اج هرمون  ت�����ص��ت��و���ص��ت��ريون، وي���ح���ث اجل�������ص���م ع���ل���ى 
ر الرحم للحمل خالل اجلزء  الروج�صتريون الذي ُيح�صّ
اجل��زء مبرحلة  ه��ذا  ُيعَرف  ال�صهرية.  ال��دورة  الثاين من 
التي  ال�صم�ض  دوار  بذور  تناول  اأن  ويبدو  الأ�صفر  اجل�صم 
بذور  اإىل جانب   ،E والفيتامني   6 الأوميغا  حتتوي على 
الليغنان، يف هذه الفرتة ي�صاعد  ال�صم�صم الغنية بعنا�صر 

اجل�صم على اإنتاج الروج�صتريون طبيعياً.
اأك����ل بذور  ع��ن��د  اأن يح�صل  ع��م��ا مي��ك��ن  ت��ت�����ص��اءل��ني  رمب���ا 
اأو  الكتان  ب��ذور  ا�صتهالك  تتطلب  التي  الفرتة  يف  اأخ��رى 
�صتحرمني  اأن��ك  اأظ��ن  �صيلدون: )ل  ال�صم�ض. جتيب  دوار 
بذور  اأك��ل ملعقة �صغرية من  اأي��ة منافع عر  نف�صك من 
ال�صم�صم يف الوقت الذي يفر�ض عليك تناول بذور الكتان 
اأكل بذور خمتلفة لن ي�صّرك،  اأن  واليقطني(. ل �صك يف 
الطريقة  ه��ذه  اأن  ال��ب��ذور  دورة  تقنية  م��وؤي��دو  يعتر  لكن 
ت�صبح  األ  يجب  الهرمونات.  عمل  لتنظيم  الأف�صل  هي 
ي�صتهدف  ال���ذي  ال��ع��الج  ع��ن  ب��دي��ل��ة  ال��ب��ذور  دورة  تقنية 
من  ت�صتفيدين  قد  لكنك  احل��ادة،  ال�صماء  الغدد  م�صاكل 
فهم منافع املعادن واملغذيات النباتية املوجودة يف خمتلف 
الهرمونية لتجديد توازن  العمليات  البذور على م�صتوى 
دورتك ال�صهرية، ل �صيما اإذا اأوقفِت للتو اأخذ حبوب منع 
اأو كنت تريدين  اإذا كانت دورت��ك غري منتظمة  اأو  احلمل 
حت�صني خ�صوبتك. تقول األدر�صون: )ما مل تكوين م�صابة 
مب�صاكل هرمونية حادة جداً، مثل متالزمة املبي�ض متعدد 
كعالج  ال��ب��ذور  دورة  تقنية  ت�صتعملني  كنت  اأو  الكي�صات، 

وحيد، لن ت�صببي لنف�صك اأي م�صار(.
اإذا اقتنعِت باأهمية البذور، تو�صي األدر�صون بتناول الأنواع 
الع�صوية والنيئة واملطحونة ل�صمان ال�صتفادة الق�صوى 

من هذه العنا�صر الغذائية املده�صة.
اأنزميات  لأن  مطحونة  ال��ب��ذور  ت��ك��ون  اأن  الأف�����ص��ل  م��ن   
اإىل  ت�صل  حني  الكاملة  البذور  تفكيك  ت�صتطيع  ل  املعدة 

الأمعاء ول تكون اأ�صرا�ض ال�صخ�ض العادي كافية لطحنها 
لالأ�صف.

���ص��راء بذور  ت��ق��رري��ن  تتوخي احل���ذر ح��ني  اأن   لكن يجب 
اأيام  ب�صعة  خالل  تتاأك�صد  لأنها  م�صبقاً  املطحونة  الكتان 
يف  بنف�صك  تطحنيها  اأن  الأف�صل  من  لذا  زنخة.  وت�صبح 

اخلالط اأو يف مطحنة القهوة اأو بالهاون واملدقة.

منها الكّتان واليقطني ودوار ال�سم�س وال�سم�سم 

البذور.. خمازن �سغرية 
لالأغذية والطاقة والألياف
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2715  جتاري جزئي
باباي )�صابقا(  بابا كبابجي )حاليا( ومطعم  اىل املدعي عليه / 1-مطعم 
اأق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مطعم ه��زاره درب��ار قد 
 )39000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
درهم والر�صوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2018/9/23 
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا    ch1.C.14:بالقاعة ال�صاعة:08:30 �ض 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2578  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطبعة جلف الفنية التجارية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:عبدالرحمن  ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ارت  /غرافيك  املدعي  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�صن 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )411.771( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي 
املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2018/10/3 
ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/936  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  عزيز  ح�صني  �صياو�ض   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ق��د  ل��وت��اه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�صني  ������ض.ذ.م.م  ب��ال���ض  ك��ارل��ت��ون  ف��ن��دق 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ 
وقدره )805497( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
 2018/9/4 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1470  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ام اي ايه فيتن�ض �صنرت دي دبليو �صي �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/عبدالرحمن حممد �صريف عبدالرحمن البي�صائي 
وميثله:نورة احمد مو�صى �صنقور قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بحل وت�صفيه والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة 
 Ch.1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2018/8/28 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3160  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-علي توفيق لقي�ض جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/10  يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �����ض.م.ع  ال��ه��الل  ل�صالح/م�صرف  اع���اله 
للمدعي مبلغ )422.248.87( درهم والزمت املدعي عليه بامل�صاريف والف 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/4015  جتاري جزئي 

القامة  حم��ل  جمهول  بخ�ض  خ��دا  عبدالقادر  عليه/1-من�صور  املحكوم  اىل 
الدعوى  بتاريخ 2018/2/8  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/من�صور عبدالقادر خدا بخ�ض بالزام املدعي عليه بان 
عن  ف�صال  الدعوى  �صند  ال�صيك  قيمة  دره��م   )50000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب 
النفاذ. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2016/222  عقاري كلي 

اىل امل���دع���ي ع���ل���ي���ه/1-اأم���ري ج��ه��ان��ك��ري ���ص��ادق��ي جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مبا 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �����ض.ذ.م.م  ون���دورز  اوف  �صتي  املدعي/فالكن  ان 
ل�صالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2018/7/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
فالكن �صتي اوف وندورز �ض.ذ.م.م بتقرير انف�صاخ العقد املرم بني الطرفني 
املوؤرخ:2008/7/8 ب�صاأن الوحدة رقم:WR05 -06 وبرف�ض م�صادرة املبلغ 
وبالزام املدعية بامل�صروفات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/529  عقاري كلي

ال�صيد  نادر عبدربه جنيب  ابراهيم اخلطيب 2-  املدعي عليه / 1-�صادن حممود  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صالمي 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صالمي  را���ص��د  ج��اب��ر  حممد  را���ص��د  وميثله:جابر  �صابقا   - ����ض.م.ع 
عليه  املدعي  وال��زام  الج��ارة ومالحقها  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
وخماطبة  القيد  ا�صارة  والغاء  ال�صواغل  من  خاليا  التفاقية  مو�صوع  العقار  بت�صليم 
دائرة الرا�صي والمالك والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )128.632.08( درهم 
تعوي�صا عن ال�صرر والزامه الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذا  املوافق:2018/9/4  جل�صة يوم الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2700  جتاري جزئي 
ف��ا لب جمهول  بو�صاكادكا رمي��ب��و  ب��ام��ب��ان  ان  ك��ار  ع��ل��ي��ه/1-ب��راب��ه��ا  امل��ح��ك��وم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/3/7  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/اميك�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )م( فرع دبي 
وف��ائ��دة ٪9  دره��م  املدعية مبلغ )27212.03(  ي��وؤدي اىل  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام 
ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمته  ال�صداد  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2017/8/8  من 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2458  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صركه الحت��اد للبناء وال�صتثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة 
�صعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  ذ.م.م  العازلة  امل��واد  ملقاولت  املدعي/واتر�صيل  ان  مبا 
عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )290208.86( وق��دره  مببلغ  النفراد  او  بالتكافل  عليهما 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/9/17 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1910  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فاني�صا لورنا اجني�ض فرناندي�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/خمتر احلوطي �صتاجنر �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/هاين بن عبدالعزيز بن 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  وميثله:�صعيد  احلوطي  �صالح 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )375.358.60( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
اأو  Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض   2018/9/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/342  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة اي �صي اي انريجي م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / براديب كومار اليدات جوفيندان ناير وميثله:خليفة عبداهلل �صعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  عمالية وقدرها )822.600 درهم( 
12٪ من تاريخ املطالبة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch2.E.22:بالقاعة 10.30 �ض  ال�صاعة   2018/9/20 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعـالن تغيري ا�صـم
تقدم املواطن )اكرم حممد �صعيد برك املنهايل( بطلب اىل 
ا�صمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي البتدائية - ق�صم  حمكمة 

من )اكرم( اىل)را�صد(
املذكور خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر العالن
حممد �صعيد العدوي  - كاتب عدل
القا�صي/ فهد حممد احلارثي 
قا�صي دائرة التوثيقات -  اأبوظبي           

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

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
  اعالن 

املرجع : 1280
هندي    ، ابراهيم  فالبيل  كالو  عبدالقادر  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
"دار  يف    ٪100 البالغة  ح�ص�صه   كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
التوفيق للمقاولت الكهربائية" رقم الرخ�صة 615323 وذلك اىل ال�صيد/ حاجا 

حمي الدين افوليا قاين افوليا قاين ، هندي اجلن�صية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء 

لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1277
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاين جو�صتني جو�صتني لوبيز ، هندي اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�صيد/ اوليفر جوهنكوتى 
جوهنكوتى - هندي اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة )مرتفعات اخلليج للمقاولت الفنية( 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )567613( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت 

القت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى : ل يوجد.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1275
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاجد احمد قادري �صيد اأحمد عبدالرحيم قادري ، 
هندي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  اىل ال�صيدة/ 
اخلان  ج�صر   / با�صم   )745255( رقم  رخ�صة  اجلن�صية  هندية   ، قادري  �صاجد  عائ�صة 

لتجارة املواد الغذائية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1279
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ نا�صر حممد ح�صن علي ال�صنا�صي - اإماراتي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�صيد/ مينو الدين 
موجي بيباري - بنغالدي�صي يف )نا�صر ال�صنا�صي لتجارة لوازم وزينة ال�صيارات( مبوجب 
رخ�صة رقم )536970( - تعديالت :- تغيري ال�صم التجاري من )نا�صر ال�صنا�صي لتجارة 
لوازم وزينة ال�صيارات( اىل )دوار النوف لتجارة زينة ال�صيارات(  - تغيري ال�صكل القانوين 

من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1276
اجلن�صية  باك�صتاين    - خان  نعيم  حممد  ندمي  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�صيد/ هزاع بن خليفة بن 
�صلطان بن �صيف الهنائي - عماين اجلن�صية يف )ور�صة جنوم كندا ل�صيانة ال�صيارات( والتي 
ال�صكل  تغيري   : اخرى  تعديالت   -  )613285( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1278
اجلن�صية  بنغالدي�ض   - عبداحل�صني  احمد  نور  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50٪ وذلك اىل ال�صيد/ مد ندمي 
لت�صليح  الزورة  )ور�صة  �صركة  يف   ، اجلن�صية  بنغالدي�ض   - ح�صني  انور  مد  ح�صني 

وتركيب عادم وبراد ال�صيارات( مبوجب الرخ�صة مهنية رقم )22637( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض 

على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2016/2906  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الذهبية  املر�صاة  �صركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/9/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
امل��دع��ي عليهما وح�����ص��وري يف  ذ.م.م يف ح��ق  ك��ري  �صركة روف  اع��اله ل�صالح/  امل��ذك��ورة 
حق اخل�صم املدخل - بف�صخ عقد البيع مو�صوع الدعوى وال��زام املدعي عليها الوىل/ 
�صركة املر�صاة الذهبية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م بان ترد للمدعية مبلغ )225500( درهم 
)مائتان وخم�صة وع�صرون الفا وخم�صمائة( ، والزمتها 9٪ من تاريخ  2016/12/8 وحتى 
متام ال�صداد والزمتها بر�صوم وم�صاريف الدعوى ومبلغ )500( درهم اتعاب املحاماة ، 
ورف�صت ما زاد على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
بن  و�صركة  النابل�صي  ع�صام  وحممد  الرميثي  عبداهلل  خليفة  علي   / �صدهم  اإىلامل�صتاأنف 
العامة  والنقليات  للمقاولت  املتحدة  م  واخلليج  م  ذ   - العامة  والنقليات  للمقاولت  ناوي 
، بناء على قرار حمكمة ا�صتئناف دبي يف  - ذ م م  واملكتب الكندي لال�صت�صارات الهند�صية 
اخلبري  اىل  الأوراق  باإعادة   2018/6/27 بتاريخ  مدين  ا�صتئناف   2017/248 رقم  الدعوى 
ال�صابق ندبه من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2016/31 مدين كلي املرفوعة 
خرة  اجتماع  عقد  تقرر   ، م  م  ذ  �ض  وامل��ق��اولت  للهند�صة  ال�صم�ض   / امل�صتاأنفة  من  �صدكم 
يوم الحد 2018/8/26 ال�صاعة 13.00 يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي - القرهود - بناية 
الفتان بالزا - الطابق ال�صابع - مكتب )709( - هاتف : 2980882-04 ،  وعليه اأنتم مكلفون 
باحل�صور �صخ�صيا اأو وكيلكم املعتمد يف الزمان واملكان املحددين اأعاله م�صت�صحبني كامل 
دفاعكم وم�صتنداتكم ، ويف حالة عدم ح�صور من ميثلكم فان اخلرة �صت�صري يف الجراءات 

املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة. 
 اخلبريواملحكم الهند�صي    
د. �صالح الدين ايوب الزبن 
نقال - 5642155 050 

اجتمـــاع خبــرة 
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

رقم الرخ�صة   72157
غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 

اإعالن وحل وت�صفية 
ال�صم التجاري : كرياتيف لالعمال اخل�صبية - ذ م م   

 - اخل�صبية  كرياتيف لالعمال   : اع��اله هي  املذكورة  ال�صركة  بان  للجميع  نعلن 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  ذ م م - �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة تا�ص�صت يف 
ال�صركات الحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته مرخ�صة يف دائرة التنمية 
القت�صادية و�صجلته  بالتنمية القت�صادية  حتت رقم )72157( وقد قرر ال�صركاء 

حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
 جمال لتدقيق احل�سابات 

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�صر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة  عجمان ،  هاتف :  7447771   ، �ض.ب :  1131

دائرة التنمية القت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5274   

املنذر : م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي
املنذر اليه : حممد نياز لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة - �ض ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )67.949.25( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )47495/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت - بيك اب( 
موديل 2016 - اللون ابي�ض - واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
�صركة / ال �صي ات�ض انرتنا�صونال منطقة حرة - ذ م م  )رخ�صة رقم 94073(  والكائنة ب����  املقر 
ار 06 و ار07 ، الطابق الرا�صي ، املبنى : 08 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�صة 
لدى �صلطة دبى للمجمعات البداعية ،  ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�ض اإدارة  �صركة / ال �صي ات�ض انرتنا�صونال منطقة حرة - ذ م م 
)ال�صركة الرئي�صية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2018/8/8  ب�صاأن تغيري ا�صم ال�صركة اىل 
ميزون ملا�صو منطقة حرة - ذ م م - وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه 
اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن 

عن طريق الريد امل�صجل او الت�صال ب : - ال�صيد : املدير العام - �صعد عا�صم اجلنابي  
ا�صم ال�صركة :  ال �صي ات�ض انرتنا�صونال منطقة حرة - ذ م م

دبي - دولة المارات العربية املتحدة ،  هاتف رقم : 529144292 971+   
carmela@aljanabigroup.com :  الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

 ا�صعار تغيري ا�صم �صركة

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم )5272/2018/3)

املنذر : �صيتي ووك ريتيل - �ض ذ م م - اعمار �صكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 وميثلها ال�صيد/ 
حممد يو�صف حممد يو�صف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

�صد املنذر اليها / يل كابري�ض كون�صبت بوتيك لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م  
الطابق 19 - برج كونراد - �صارع ال�صيخ زايد - اإمارة دبي - هاتف رقم  3827828-04 ، فاك�ض : 04-3197474  

B12 -1 - امل�����ن�����ذرة ت���خ���ط���ر امل����ن����ذر ال���ي���ه���ا ب���������ص����رورة الل�����ت�����زام ب��ج��م��ي��ع اح����ك����ام ال���ع���ق���د امل���ت���ع���ل���ق ب���امل���ح���ل رق�����م 
ر�صوم  امل�صتاأجر من  اليجارية وح�صة  القيمة  و�صداد  الو�صل  9452-343 مبنطقة  رقم  الر���ض  على قطعة  الكائن   05
اخلدمات ور�صوم رخ�صة امل�صاحة اخلارجية ور�صوم التجهيز ور�صوم اإيجاري ومبلغ التاأمينات وذلك بخالف ما ي�صتجد من 
قيمة ايجارية ور�صوم و�صريبة القيمة امل�صافة وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالم النذار واإل �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء 
الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  امل�صافة  القيمة  و�صريبة  والر�صوم  اليجار  متاأخرات  و�صداد  املوؤجرة  العني 
وكذلك تطبيق الغرامات املالية املتفق عليها مبوجب هذا العقد وبراءة الذمة من ا�صتهالك املاء والكهرباء والت�صالت 

مع الزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )5271/2018/3)

املنذر : �صيتي ووك ريتيل - �ض ذ م م - اعمار �صكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 وميثلها ال�صيد/ 
حممد يو�صف حممد يو�صف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

�صد املنذر اليها / يل كابري�ض كون�صبت بوتيك لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م  
الطابق 19 - برج كونراد - �صارع ال�صيخ زايد - اإمارة دبي - هاتف رقم  3827828-04 ،  فاك�ض : 04-3197474  

B12 -0 - امل�����ن�����ذرة ت���خ���ط���ر امل����ن����ذر ال���ي���ه���ا ب���������ص����رورة الل�����ت�����زام ب��ج��م��ي��ع اح����ك����ام ال���ع���ق���د امل���ت���ع���ل���ق ب���امل���ح���ل رق�����م 
ر�صوم  امل�صتاأجر من  اليجارية وح�صة  القيمة  و�صداد  الو�صل  9452-343 مبنطقة  رقم  الر���ض  على قطعة  الكائن   02
اخلدمات ور�صوم رخ�صة امل�صاحة اخلارجية ور�صوم التجهيز ور�صوم اإيجاري ومبلغ التاأمينات وذلك بخالف ما ي�صتجد من 
قيمة ايجارية ور�صوم و�صريبة القيمة امل�صافة وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالم النذار واإل �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء 
الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  امل�صافة  القيمة  و�صريبة  والر�صوم  اليجار  متاأخرات  و�صداد  املوؤجرة  العني 
وكذلك تطبيق الغرامات املالية املتفق عليها مبوجب هذا العقد وبراءة الذمة من ا�صتهالك املاء والكهرباء والت�صالت 

مع الزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اإعالن بالن�صر
رقم )2018/5288)

املخطر : احمد علي ح�صن الزرعوين - وميثله بالتوقيع اأحمد احل�صيني عبداملنعم ال�صويني مبوجب 
وكالة م�صدقة اأ�صول بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : عبد الرحمن عمر اي�صتو 
نظرا لتاأجري املكتب رقم )307( ، الكائن مببنى اأحمد الزرعوين والواقع على قطعة ار�ض رقم )242( 
- رقم البلدية )117-666( يف منطقة املرر - مقابل م�صلي العيد بدبي والعائد ملكيته للمخطر - 
مبوجب عقد ايجار انتهي فعليا بتاريخ 2018/6/30 - فاإننا نخطركم مبوجب هذا الخطار بتجديد 
للمخطر  الي��ج��ار  املتاأخر عن عقد  الي��ج��ار  ب��دل  و���ص��داد   2018/6/30 بتاريخ  املنتهي  الي��ج��ار  عقد 
خالل ثالثون يوما من ا�صتالمكم الخطار املاثل  وفق املقرر ب�صريح املادة )25/اأ( من القانون رقم 
2008/33 ، واإل �صن�صطر اآ�صفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�صداد املتاأخر من 

بدل اليجار والخالء، مع الزامكم بالر�صوم وامل�صروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

                    يف  الدعوى رقم 2017/2022  احوال نف�س م�صلمني 
حممد  حممود  املدعي/�صلمى  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  برانفورد  جاكوب  عليه/1-جوردان  املدعي  اىل 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�صويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي  وميثله:عبداهلل  ا�صماعيل 
بتاريخ 2018/5/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صلمى حممود حممد ا�صماعيل بحكمت املحكمة مبثابة 
املتحدة  بالولت  اوري��غ��ون  لي��ن  مقاطعة  يف  �صرعيا  زواج��ا  عليه  باملدعي  املدعية  زواج  باثبات   -1 احل�صوري 
المريكية بتاريخ:2013/1/19 2- باثبات طالق املدعي عليه/للمدعية طلقة اوىل رجعية بتاريخ:2015/6/12 
الت اىل طلقة بائنة بينونة �صغرى لنق�صاء العدة دون مراجعة 3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة 
عدة �صاملة ال�صكنى قدرها )9000( درهم ملرة واحدة عن كامل فرتة العدة وذلك من تاريخ �صريورة هذا احلكم 
باتا 4- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية متعة قدرها )9000( درهم ملرة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ 
�صريورة هذا احلكم 5- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )324000( درهم وذلك اعتبارا من تاريخ 
�صريورة هذا احلكم باتا 6- بالزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ )500( درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
لن�صر هذا العالن  التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 يف الدعوى 2018/782 جتاري جزئي   

ال�صادة / بر�صتيج للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
وكيل املدعي / اميك�ض )ال�صرق الو�صط( - �ض م ب - الإمارات 

املدعي / اأميك�ض ال�صرق الو�صط - �ض م ب - فرع دبي 
املدعي عليه / عبدالرحمن يو�صف ح�صن العزيز البلو�صي 

بناء على تكليفنا مبهمة اخلرة امل�صرفية من قبل حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى رقم 2018/782 
جتاري جزئي واملقامة من املدعي / اميك�ض )ال�صرق الو�صط( - �ض م ب - الإمارات ، وتنفيذا للمهمة يدعو 
اخلبري امل�صريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليه / عبدالرحمن يو�صف ح�صن العزيز البلو�صي 
حل�صور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2018/8/26 ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وذلك مبقر  اخلبري الكائن باإمارة دبي - ديرة - ابوهيل - بناية دار ال�صفية - طابق 
امليزانني - بجانب حمطة مرتو اأبوهيل - بناية مركز القبائل - مكتب رقم M6 - M7 ، ويف حال تخلفكم 

عن احل�صور فان اخلرة �صتبا�صر اعمالها وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة. 
اخلبري امل�صريف 
ماهر عادل امل�صاعيد  

اإجتمـــــاع خبـــــــرة

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اإعالن بالن�صر

رقم )2018/5289)
املخطر : احمد علي ح�صن الزرعوين

بالكاتب  اأ�صول  م�صدقة  وكالة  مبوجب  ال�صويني  عبداملنعم  احل�صيني  اأحمد  بالتوقيع  وميثله 
العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : �صامل بالعبيدة لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 
نظرا لتاأجري الفلل رقم )1،3،5( ، القائمة على قطعة ار�ض رقم )98-3( - رقم البلدية )386-112( 
يف منطقة الراحة والعائدة ملكيتها للمخطر ، مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 2018/9/2. 
للمخطر  اليجار  عقد  عن  املتاأخر  اليجار  ب��دل  ب�صداد  الخطار  ه��ذا  مبوجب  نخطركم  فاإننا 
بواقع مبلغ )300.000( ثالثمائة الف درهم خالل ثالثون يوما من ا�صتالمكم الخطار املاثل  
اتخاذ  اآ�صفني اىل  واإل �صن�صطر    ، القانون رقم 2008/33  امل��ادة )25/اأ( من  املقرر ب�صريح  وفق 
الزامكم  املتاأخر من بدل اليجار والخ��الء، مع  ب�صداد  القانونية بحقكم ملطالبتكم  الج��راءات 

بالر�صوم وامل�صروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اإعالن بالن�صر
رقم )2018/5283 )

املنذر/�صلطان بن علي العوي�ض للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليه/حكمة القانون لال�صت�صارات  )جمهول حمل القامة( 

يخطر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )22.500( درهم ، وما 
ي�صتجد من اجرة حتى الخالء الفعلي ، بال�صافة اىل �صداد فاتورة 
املاء والكهرباء واخالء ال�صقة وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ 

ن�صر هذا الخطار.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 147

ال�صيد/ خور�صيد موندول خليل موندول - بنغالدي�صي اجلن�صية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
 - ب�صو�ض  ح�صني  ب�صو�ض  عينامول  ال�صيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  املتحركة(  الهواتف  لتجارة  )الجيال  يف  اجلن�صية  بنغالدي�صي 
 ، املتحركة  الهواتف  التجاري من )بيع  الن�صاط  : مت تغيري  - تعديالت اخرى  رخ�صة رقم )625640( 
ا�صالح الهواتف املتحركة ( لي�صبح )بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة ، ا�صالح الهواتف املتحركة ، بيع 

�صرائح  الهواتف اللكرتونية - بالتجزئة(. 
الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل
مركز اجنازات ال�صناعية  13  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر 
                          اىل املدعي عليه/ الفار�ض امللكي ملقاولت البناء - ذ م م - فرع دبي 

لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم 
جل�صة 2018/8/26 ال�صاعة 10.00

باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 
مبثابة  احلكم  ي�صدر  �صوف  تخلفكم  ح��ال  ويف  وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  بال�صافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة 

احل�صوري.    
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
6210/2018/13
6211/2018/13
6212/2018/13
6213/2018/13
6182/2018/13

م
1
2
3
4
5

ا�صم املدعي
 �صانديب �صينغ جاغا �صينغ 

باجليندر كومار هارباجان �صينغ 
لوفريت �صينغ نات�صاتار �صينغ 

غوريتج �صينغ ديفتا �صينغ 
بيكار �صينغ غورميل �صينغ 

مبلغ املطالبة
6250 درهم  +  تذكرة العودة
6950 درهم  +  تذكرة العودة
5181 درهم  +  تذكرة العودة
7000 درهم  +  تذكرة العودة
6250 درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعادة اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر 

 يف الدعوى رقم 2018/2035 جتاري جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعى عليه / خالد وليد حمو - �صوري اجلن�صية 
الإمارات  �صركة  و�صابقا  م )حاليا(  م  ذ   - املوا�صي  لتجارة  الإم��ارات  تران�ض  املدعية/  اقامت 

لتجارة املوا�صي واللحوم ومنتجاتها - ذ م م 
الدعوى رقم )2018/2035( جتاري جزئي عجمان

املو�صوع : املطالبة مببلغ 264.280.64 درهما والفائدة القانونية  
املوافق   ال��ث��الث��اء  ي��وم  الب��ت��دائ��ي��ة  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   8.30 ال�صاعة   2018/9/18
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�صفك 

املدعي عليه - حرر بتاريخ 2018/8/12 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5281)

املنذر : �صركة النابودة لال�صتثمار العقاري - �ض ذ م م - ب�صفتها املوؤجرة 
املنذر اليه : عيادة الدكتور راجان جلر العظام التخ�ص�صية - ب�صفته م�صتاأجر )جمهول حمل الإقامة( 
ا�صتاأجرت املنذر اليها من املنذرة الوحدة رقم 301 منطقة نايف ، بناية امل�صلي )املوقع املو�صوف اأعاله( ، 
وذلك مبوجب عقد ايجار رقم )48686895( ، ملدة �صنة بداأ بتاريخ 15 مايو 2017 وينتهي بتاريخ 14 مايو 

2018 ، باإجمايل اجرة �صنوية قدرها =/76.230 درهم. 
اليها  املنذر  تنذر  باملنذرة  حدا  ما  من  العقد  وجتديد  اليجارية  القمية  �صداد  من  اليها  املنذر  امتنعت 
املالية  وامل�صتحقات  دره��م   83.853  /= وق��دره  مبلغ  امل�صتحقة  الج��رة  ب�صداد  وتنذرها  بال�صداد  باملبادرة 
الخرى ، والزامها بتجديد العقد للفرتة اجلديدة من 15 مايو 2018 حتى تاريخ 14 مايو 2019 كقيمة 

ايجارية ومبلغ وقدره  4.403 درهم قيمة ال�صيانة ، ومبلغ وقدره 1.260 درهم ر�صوم ادارية. 
ويف حالة عدم الوفاء بذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الع��الن بالن�صر �صت�صطر املنذرة اىل 

اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بال�صداد وبالخالء وفقا للقوانني ذات ال�صلة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5277 )

املنذر : عبداهلل علي حممد رحمة ال�صام�صي - بوكالة املحامي / ح�صني لوتاه 
املنذر اليه / بي ات�ض للو�صاطة العقارية 

قبل  الم��ن  املنذر  املنذرة طالبني منكم  وكالتنا عن اجلهة  بح�صب  العديل  الن��ذار  لكم هذا  نوجه  لذلك 
املنذر اليه الأول ولمن قبل املنذر اليها الثانية لغايات ال�صري يف اجراءات البيع ونقل امللكية كما هو متفق 
عليه وعليه تاأ�صي�صا على كل ما تقدم فان املنذر يخطر املنذر اليه الأول البائع ب�صرورة الوفاء بالتزامة 
باملثول امام دائ��رة الرا�صي والم��الك لغايات امتام اج��راءات البيع ونقل ملكية العقار امل�صار اليه اعاله 
اي��ام من تاريخ ه��ذا الخ��ط��ار وبخالف ذل��ك وعمال باحكام البند رق��م من عقد بيع  وذل��ك خ��الل ثالثة 
املنذر  على  ويتعني  الأول  اليه  املنذر  اخ��الل  نتيجة  مف�صوخا  يعتر  العقد  فان   2018/14249 رقم  العقار 
اليها الثانية الو�صيط العقاري رد ال�صيك رقم 500031 بقيمة وامل�صحوب على م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
تاريخ 2018/5/12 وامل�صلم لها من قبل املنذر على �صبيل المانة وكمقدم ثمن �صراء العقار كما يلتزم املنذر 
اليه الأول بدفع التعوي�ض التفاقي كما هو وادريف البند 7 من عقد بيع العقار رقم 2018/14249 والبالغ 

مقداره مبلغ 167.500.00 درهم اىل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

غرفة دبي تعفي اأع�ساءها من 
ر�سوم الع�سوية املتاأخرة

•• دبي -وام:

اأعلنت غرفة جتارة و�صناعة دبي اإعفاء ال�صركات الأع�صاء من الر�صوم املتاأخرة 
واملرتاكمة للع�صوية اإلتزاما بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتحفيز 

النمو القت�صادي وت�صهيل اإجراءات ممار�صة الأعمال وخف�ض كلفتها.
تاأتي هذه اخلطوة يف اأعقاب اإطالق الغرفة مبادرتني لتحفيز القت�صاد وتعزيز 
ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  ب��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ل���الرت���ق���اء 
اخلارجية  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات  وج��اذب��ي��ت��ه��ا 
جمل�ض  ت���اأ����ص���ي�������ض  الأوىل  ����ص���م���ل���ت 
العاملة  العاملية  لل�صركات  ا�صت�صاري 
م�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف دعم  ل��ت��ع��زي��ز  دب����ي  يف 
الأعمال  لبيئة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  اآل��ي��ة 
بناء  م��ن��ظ��وم��ة  يف  دوره�������ا  وحت�������ص���ني 
التنويع  �صيا�صات  واع��ت��م��اد  القت�صاد 

القت�صادي.
الثانية .. العمل مع  املبادرة  وت�صمنت 
والهيئات  الدوائر  من  الغرفة  �صركاء 
احلكومية املعنية على تخفي�ض تكلفة 
الر�صوم  خ��الل مراجعة  م��ن  الأع��م��ال 
الأثر  له  يكون  ما  املحلية  القوانني  و 
الكبري يف تقليل الأعباء املالية على ال�صركات وم�صاعدتها على تذليل التحديات 

التي تواجهها.
واأكد �صعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي اأن اإعفاء اأع�صاء 
الغرفة من الر�صوم املتاأخرة لع�صويتها ر�صالة للقطاع اخلا�ض باأن الغرفة تركز 
جهودها على متثيل ودعم وحماية م�صالح جمتمع الأعمال يف الإمارة معترا 
ودعم  الأع��م��ال  قطاع  تناف�صية  تعزيز  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ي�صتهدف  ال��ق��رار  اأن 

م�صرية منوه وتطوره.
ولفت بوعميم اإىل اأن الغرفة و بتوجيهات �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
متابعة  اإىل  الرامية  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد 
اخلا�ض  القطاع  بدعم  م�صتمرة   .. القت�صادي  النمو  حتفيز  م��ب��ادرات  تنفيذ 

وت�صهيل ممار�صته لالأعمال.
عديدة  مزايا  توفر  الغرفة  يف  الع�صوية  اأن  على  دبي  غرفة  عام  مدير  و�صدد 
الع�صوية  خ��دم��ات  م��ن  ال�صتفادة  لل�صركات  وميكن  الأع��م��ال  لقطاع  وقّيمة 
م�صتنداتهم  وتوثيق  منتجاتهم  ت�صدير  واإع��ادة  لت�صدير  التجاري  والتوثيق 
اأعمال  لقاءات  يف  امل�صاركة  و  للب�صائع  املوؤقت  الإدخ���ال  دف��رت  من  وال�صتفادة 

متخ�ص�صة وغريها.

اقت�سادية راأ�س اخليمة تعزز من املهارات الت�سويقية 
لدى اأ�سحاب رخ�سة الغد ورواد الأعمال

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

نظمت اقت�صادية راأ�ض اخليمة بالتعاون مع �صركة ا�صكت�ض للت�صميم واإدارة 
املحتوى التقني ور�صة يف مقر الدائرة عن مهارات اإن�صاء الهوية التجارية ، 
التي ا�صتهدفت عددا من مالك رخ�ض الغد ورواد الأعمال، لتعزيز اأ�صاليب 
فر�ض  وزي��ادة  الزبائن  وا�صتقطاب  للمنتجات  املتميز   الت�صويق  وتقنيات 

النجاح.
امل��درب عمر  التي قدمها  الور�صة  الأول من  النقا�ض يف اجل��زء  فقد تخلل 
هوية  اإن�صاء  اأهمية  عن  ال�صركة  يف  والت�صميم  البتكار  ق�صم  مدير  ع��زام 
خا�صة باملنتج، من خالل اإبراز خ�صائ�صها ومميزاتها وت�صويقها با�صتخدام 
اأ�صاليب وتقنيات معينة تهدف لتعزيز الرابطة بني هذه املنتجات وذاكرة 
العميل، وت�صمل عملية بناء الهوية الو�صائل الب�صرية والعاطفية واملنطقية 
والثقافية للخروج ب�صورة ذهنية وانطباع اإيجابي اأمام العميل، يعك�ض روؤية 
الب�صرية  الهوية  يف  وامل��ه��ارات  الأل��وان  اختيار  وكذلك  واأهدافها،  املنظمة 

التي توؤثر على املنتج وت�صويقه جتاريا. 
ويف اجلزء الثاين من الور�صة قدم الدكتور كرمي هيبة مدير ق�صم التدريب 
واأف�صل  وف��وائ��ده  الل��ك��رتوين  الت�صويق  اآل��ي��ات  عن  ال�صركة  يف  والتطوير 
الرقمي  الت�صويق  و�صائل  ا�صتخدام  خ��الل  من  للعميل  للو�صول  الطرق 

وتطبيقات التوا�صل الجتماعي واأثره الكبري يف حتقيق الت�صويق الذكي. 
الور�صة  يف  احلو�صني  اإبراهيم  القانوين  وامل�صت�صار  املحامي  ال�صتاذ  وقدم 
مو�صوع بالغ الأهمية وهو حماية امللكية الفكرية للعالمة التجارية وحذر 
من ال�صتهانة  باحلماية القانونية للم�صالح التجارية موؤكدا على اأهمية 

ت�صجيل العالمات التجارية وحفظ حقوق امللكية لدى اجلهات املخت�صة.
بلغ عددهم  الذي  املحا�صرين  واحل�صور  الور�صة  باحلوار بني  واختتمت 
34 فردا من اجلن�صني، بالتحديات التي تواجه اأ�صحاب امل�صاريع يف عمل 
الذكية  ومهارات  اأ�ص�ض  من  املزيد  التعلم  يف  ورغبتهم  ملنتجاتهم  الت�صويق 
اإدارة تطوير الأعمال لتنظيمهم  اأثنوا على  اإليهم، وكما  الزبائن  يف جذب 
للق�صاء على  ومهارات عملية  واقعية  تك�صبهم خرات  التي  الور�صة  لهذه 

هذه الإ�صكاليات، واأبدوا رغبتهم يف ح�صور املزيد من مثيالتها لحقا. 
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علي بن حرمل الظاهري: نرّكز على توفري حلول تاأمينية 
مبتكرة ذات قيمة عالية جلميع متعاملينا

غرفة الفجرية ت�ست�سيف ور�سة تعريفية 
بنظام توحيد وثائـق التاأميـن على املركبات

•• اأبوظبي-الفجر:

اإحدى  “وطنية”،  للتكافل  الوطنية  �صركة  اأعلنت 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��رائ��دة يف  التاأمني  �صركات 
املتحدة، عن حتقيقها لأرباح �صافية يف الن�صف الول 
7.8 مليون دره��م مقارنة  من العام اجل��اري بقيمة 
العام  من  الفرتة  نف�ض  خ��الل  دره��م  مليون   2.7 ب� 

املا�صي.
واأكدت ال�صركة يف بيان �صحفي اأن اأبرز �صمات اأدائها 
خالل الن�صف الأول من عام 2018 متثل يف حفاظها 
ربع  اأ�صا�ض  على  واأرباحها  اأعمالها  يف  التنا�صق  على 
ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  العمل  منذ  وذل��ك  �صنوي، 

جمل�ض الإدارة اجلديدة يف عام 2016.
ال��ظ��اه��ري، رئي�ض  ب��ن ح��رم��ل  ع��ل��ي �صعيد  واأو����ص���ح 
التي  الرئي�صية  الأداء  نقاط  اأب��رز  اأن  الإدارة  جمل�ض 
الثاين  الربع  خالل  الربح  �صايف  حت�ّصن  يف  �صاهمت 
املنتجات  اأع���م���ال  2018، مت��ّث��ل��ت يف من��و  ع���ام  م��ن 
اخلا�صة مبجال التاأمني الطبي، املمتلكات، الهند�صي 
ن�صبة  ارت��ف��اع  ع��ن  ال�����ص��ي��ارات ف�صاًل  وال��ت��اأم��ني على 
م�صروفات  ن�صبة  يف  والتحكم  اخل�صائر  يف  التح�صن 
ن�صبة  يف  حت�����ص��ن  اإىل  اأدى  ال����ذي  الأم����ر  ال��ت�����ص��غ��ي��ل، 

الت�صغيل املجمعة واإيرادات ال�صتثمار امل�صتقرة.
للتكافل  الوطنية  “تتمّيز �صركة  الظاهري:  واأ�صاف 
ال�صبب  هو  وه��ذا   ، اأعمالها  يف  نوعياً  نهجاً  باّتباعها 
اجلديدة  اأع��م��ال��ن��ا  م��ب��ادرة  على  نطلق  جعلنا  ال���ذي 
الذي  ف���اإن  ال��واق��ع  ويف  الأ�صا�صيات”.  اإىل  “العودة 
يجعل ال�صركة متمّيزة عن �صركات التاأمني الأخرى 

بدقة  ن��رّك��ز  حيث  وال��رتك��ي��ز،  الن�صباط  يف  يتمّثل 
املتعاملني  ال��ق��ي��م��ة جل��م��ي��ع  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ُم��ت��ن��اه��ي��ة 

لدينا«.
رئي�ض  اأو�صح  ال�صركة،  اأداء  تعليقه على  ويف معر�ض 
خالل  ال�صركة  اأداء  “كان  ب��ال��ق��ول:  الدارة  جمل�ض 
اأهداف  2018 متما�صياً مع  الن�صف الأول من عام 
اأعمالها، حيث ارتفع اإجمايل اأق�صاط التاأمني املُكتتبة 
 ٪41.7 بن�صبة   2018 ع���ام  م��ن  الأول  للن�صف 
وذلك   ،2017 ع��ام  من  نف�صها  الفرتة  مع  ُمقارنة 
املُتمّثلة والتي ت�صمل  من خالل منتجاتنا الأ�صا�صية 

املمتلكات،  على  والتاأمني  الهند�صي  الطبي،  التاأمني 
ال��رغ��م م��ن ظروف  وال��ت��ي حّققت من���واً ج��ي��داً على 
الت�صغيلية  ال��ن��ت��ائ��ج  ���ص��ه��دت  ك��م��ا  ال�����ص��ع��ب��ة.  ال�����ص��وق 
وهو   - املطالبات  ن�صبة  يف  اأي�����ص��اً  ملحوظاً  ارت��ف��اع��اً 
بن�صبة  اأظهرت حت�صناً  ل��الأداء - حيث  موؤ�صر رئي�صي 
59.5٪ يف الن�صف الأول من العام املايل 2018 من 
68.1٪ مقارنة مع الن�صف الأول من ال�صنة املالية 
اإىل  الرامية  ال�صركة  ا�صرتاتيجية  ب�صبب   ،2017

ال�صيطرة على النفقات وتخفي�ض ن�صبة املطالبات.
اأي�صاً خالل  اإي��رادات ال�صتثمار  واأ�صاف:” كما منت 

الأول  بالن�صف  18.2٪ مقارنة  بن�صبة  الفرتة  هذه 
من العام املايل 2017، و�صاهمت يف قيادة التح�ّصن 
الإعالن  وُي�صعدنا  وال�صتثمار.  العائد  حمفظة  يف 
باأن الأرب��اح ال�صافية للربع الثاين من ال�صنة املالية 
2018 بلغت 7.8 مليون درهم مقارنة مببلغ 2.7 
اإىل حتقيق  اأدى  املا�صي مم��ا  ال��ع��ام  يف  دره��م  مليون 
عائد �صنوي على حقوق امل�صاهمني بن�صبة 17٪. واأود 
تنفيذ  على  الرتكيز  �صنوا�صل  اأننا  على  التاأكيد  هنا 
ال�صوق  ديناميكيات  ومراقبة  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 
املختلفة عن كثب ل�صمان ا�صتمرارنا يف تلبية اأهداف 
حتقيق  يف  ما�صية  ال�صركة  اأن  اإىل  اأع��م��ال��ن��ا«.واأ���ص��ار 
اأهدافها يف النمو وخططها امل�صتقبلية والتي تت�صمن 
مبتكرة  تكافلية  وح��ل��ول  تاأمينية  منتجات  ت��ق��دمي 
لعمالئنا.ويف معر�ض تعليقه على اأداء �صوق التاأمني 
التاأمني يف  �صوق  “ُيعّد  ال��ظ��اه��ري:  ق��ال  ال��دول��ة،  يف 
املنطقة، حيث  يف  تناف�صاً  الأ���ص��واق  اأك��رث  الدولة من 
و�صطاء  و160من  تاأمني  �صركة   62 ح��وايل  ي�صم 
ت���اأم���ني، الأم����ر ال����ذي ي��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����ص��ي��ة، وعلى 
الرغم من ا�صتمرارية الظروف القت�صادية ال�صعبة 
مب�صتقبلنا.  متفائلون  لكننا  احلالية،  الفرتة  خالل 
للنمو،  اأن كّل حتدٍّ يحمل معه فر�صة  فنحن نعتقد 
واأعتقد  الفر�ض،  هذه  ا�صتثمار  على  نحر�ض  لذلك 
التاأمني  �صناعة  تعزيز  التاأمني يف  هيئة  مبادرة  باأن 
�صتوؤدي اإىل ا�صتقرار قطاع التاأمني و�صتعود بالفائدة 
العمالء  وكذلك  ال�صوق،  يف  العاملة  ال�صركات  على 
اخلدمات  م��ن  اأف�صل  مب�صتويات  �صيحظون  ال��ذي��ن 

واحللول التاأمينية«.

•• الفجرية - الفجر:

ا�صت�صافت غرفة جتارة و�صناعة الفجرية 
 “ ب��ع��ن��وان  تعريفية  ور���ص��ة  اأم�����ض  �صباح 
امل���زاي���ا وامل���ن���اف���ع ل��ن��ظ��ام ت��وح��ي��د وثائق 
نظمتها  وال��ت��ي   ، املركبات  على  التاأمني 
هيئة التاأمني  بالتعاون مع احتاد غرف 
بهدف  ب���الإم���ارات.  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة 
التعريف مبزايا الوثيقة التي بداأ العمل 

بها يف يناير العام املا�صي. 
ُع���ق���دت يف مقر  ح�����ص��ر ال���ور����ص���ة ال���ت���ي 
الغرفة �صلطان جميع عبيد نائب مدير 
الفجرية،  ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة 
اأ���ص��ح��اب الأع���م���ال واملعنيني  وع���دد م��ن 

بهذا ال�صاأن.
ت��ط��رق��ت ال��ور���ص��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا هيئة 
اأه����م حم����اور نظام  ���ص��رح  ال���ت���اأم���ني اىل 
ووثيقة  امل��رك��ب��ات،  على  الوثائق  توحيد 
ومقارنة  املدنية  امل�صوؤولية  من  التاأمني 
الوثيقة  ب���ني  والأح�����ك�����ام  امل���ن���اف���ع  اأه�����م 

ال�صابقة والوثيقة اجلديدة. 

اجلديد  ال��ن��ظ��ام  ت�صمنها  ال��ت��ي  امل���زاي���ا 
ل��وث��ائ��ق ال���ت���اأم���ني ع��ل��ى امل���رك���ب���ات، غري 
املعايري  اأف�������ص���ل  وت�����ص��اه��ي  م�����ص��ب��وق��ة، 
العاملية. واإن ال�صوق املحلي بداأ يف التعايف 
م��ن ظ��اه��رة ح��رق الأ���ص��ع��ار بعد �صنوات 
الفني  ال�����ص��ع��ر  دون  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ة  م���ن 
من  ف���اإن   . ال�صليم  ال�صحيح  التاأميني 
اأهم حماور نظام توحيد وثائق التاأمني 
املركبات  ت���اأم���ني  ف�����ص��ل  امل���رك���ب���ات،  ع��ل��ى 
ح�صب نوع التاأمني عر وثيقتني الأوىل 
الغري«،  »�صد  املدنية  بامل�صوؤولية  متعلقة 
وهي اإلزامية وفقاً لقانون ال�صري واملرور، 
وال��ث��ان��ي��ة ب��ال��ف��ق��د وال��ت��ل��ف »ال�����ص��ام��ل اأو 
اأن  يريد  ملن  اختيارية  وه��ي  التكميلي«، 
اأ�صاف  كما  التاأمني.  يف  مركبته  ي�صمل 
اأن من اأهم املحاور النظام اإلزام ال�صركة 
امل���رك���ب���ات يف حالة  م���و����ص���وع  مب��ع��اجل��ة 
 15 التعوي�ض خالل  واأداء  كلية  خ�صارة 
اخل�صارة  حالة  يف  التعوي�ض  ويكون  يوم 
وثائق  ال�صوقية يف  القيمة  الكلية ح�صب 
القيمة  وح�صب  املدنية  امل�صوؤولية  تاأمني 

من  املركبات  تاأمني  وثائق  يف  التاأمينية 
الفقد والتلف.

واإن الوثيقة املوحدة تعتر خطوة جيدة 
ت�����ص��م��ن��ت م���ع���اجل���ات ج���وه���ري���ة لأم�����ور 
كثرية، واأعطت رد فعل جيداً يف الأ�صواق، 
ال�صفافية  م��ن  ك��ب��رياً  ق���دراً  حيث وف��رت 
وال�صوابط التي ت�صب يف م�صلحة جميع 

الأطراف.
يف  ال�������ص���رك���ات  م�������ص���وؤول���ي���ة  ���ص��ق��ف  واأن 
ال��ت��ع��وي�����ض ع���ن الأ�����ص����رار امل���ادي���ة التي 
ت�صيب الغري ، وفقاً للوثيقة ال�صابقة، مل 
250 األف دره��م، ومل يعد  يكن يتجاوز 
مرتفعة  ���ص��ي��ارات  وج���ود  ظ��ل  يف  منا�صباً 
معاجلته  مت  ذل����ك  اأن  م����وؤك����داً  ال��ث��م��ن، 
�صمن النظام اجلديد، وذلك برفع �صقف 
درهم  مليون   2 اىل  ال�صركات  م�صوؤولية 
ا�صعار  م��ع  ليتنا�صب  ال���واح���د  ل��ل��ح��ادث 
ال�صوق، وهو بذلك من  تلك املركبات يف 

التعديالت املهمة التي حدثت.
واأو�صح اأن الوثيقة اجلديدة و�ّصعت كذلك 
التغطيات التاأمينية، لت�صمل اأفراد عائلة 

املوؤمن له وقائد املركبة )الزوج والزوجة 
اإلزام  عن  ف�صاًل   ، والأولد(  والوالدين 
بديلة  �صيارة  بتوفري  املوؤمنة  ال�صركات 
مماثلة للمركبة املت�صررة ملدة 10 اأيام، 
وبحد اأق�صى لالإيجار اليومي يبلغ 300 
ت�صتغرق  األ  ف��ي��ه  ي��ج��ب  وق���ت  دره����م، يف 
من  ي��وم��اً   15 امل��رك��ب��ة  ت�صليح  عملية 
تاريخ ا�صتالم امل�صتندات كاملة ، يتح�صل 
اأي  ع��ن  تعوي�ض  ع��ل��ى  امل�صتفيد  ب��ع��ده��ا 
تكاليف يتحملها نتيجة عدم ا�صتخدامه 
وجوب  اإىل  ،.الإ�صافة  املت�صررة  املركبة 
الوكالة  داخ��ل  املت�صررة  املركبة  اإ�صالح 
ال�صنة  خ��الل  احل���ادث  ح��ال��ة ح�صول  يف 

وتنظيم  وا�صتعمالها،  لت�صجيلها  الأوىل 
كيفية ح�صم اخلالف بني �صركة التاأمني 
واملت�صرر حول قيمة الأ�صرار اأو حتديد 
و�صمول  ل��ل��م��رك��ب��ة،  ال�����ص��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الأ�صرار  ب�صاأن  املقطورة  و�صبه  املقطورة 
خدمة  تكلفة  واإدخ���ال  بها،  تت�صبب  التي 
وثيقة  ل�صعر  الطبي  وال��ن��ق��ل  الإ���ص��ع��اف 
املوحدة  الوثيقة  �صاعدت  التاأمني.وقد 
ال�����ص��رك��ات ع��ل��ى ت��خ��ط��ي م�����ص��ك��الت عدة 
والأ�صعار،  ال�����ص��روط  توحيد  خ��الل  م��ن 
ت�صب  المتيازات  من  العديد  واأ�صافت 
الوثائق،  ح��م��ل��ة  م�صلحة  يف  غالبيتها 

عالوة على منافع اأخرى عدة.

»بور�سة الذهب وال�سلع« و»دبي لتطوير القت�ساد حي دبي للت�سميم يقدم ثمانية م�سممني اإماراتيني مبعر�س دويل
الإ�سالمي« تعززان اقت�ساد التمويل الإ�سالمي ••  دبي-وام:

يعتزم “ حي دبي للت�صميم” ا�صت�صافة الن�صخة الثانية من معر�ض 
“ق�ص�ض الإمارات للت�صميم.. اجليل القادم من الإمارات” مبعر�ض 
مببنى  املقبل  �صبتمر   23 اإىل   20 من  الفرتة  يف  للت�صميم  لندن 
وذلك بدعم من وزارة الثقافة   Old Truman Brewery
اأن يتم اختيار الأعمال الفنية من قبل امل�صمم  وتنمية املعرفة على 
املعر�ض  الناجحة من  الأوىل  ال��دورة  �صعفار.وعقب  الإماراتي خالد 
و التي اأقيمت يف ميالنو يف Salone Del Mobile يف اأبريل 
املا�صي و�صع حي دبي للت�صميم �صعارا جديدا للدورة الثانية بعنوان 
و  املا�صي”  امل�صتعملة يف  والأغ��را���ض  املنتجات  على  “نظرة ع�صرية 
اأر�صيفات  يف  البحث  اإىل  املختارين  الثمانية  امل�صممني  يدعو  ال��ذي 
ال�صور الفوتوغرافية التاريخية لدولة الإمارات والك�صف عن تاريخ 

الت�صوير الفوتوغرايف املحيط بجذور املناطق البدوية.
ومت تكليف امل�صممني بتطوير اأجزاء من الأر�صيفات وفق ت�صميمات 
الإم����ارات مع  ال�صابقة يف  الأج��ي��ال  م��ن  الإل��ه��ام  ا�صتقاء  م��ع  حديثة 
منهجيات  با�صتخدام  والقطع  املنتجات  على  ع�صرية  مل�صة  اإ�صفاء 
التي كانت  املعا�صرة لالأ�صياء  الت�صميم احلديثة وعر�ض التخيالت 
بني  دوم��ا  تتنقل  كانت  التي  البدوية  للعائالت  كبرية  قيمة  حتمل 

ال�صحارى واملناطق املختلفة.
ل��ن��دن م�����ص��ت��وح��اة م��ن هذا  ف��ري��دة يف  اأع��م��ال  امل�����ص��م��م��ون  و�صين�صئ 
برنامج  م��ن  كجزء  باري�ض  اإىل  املعر�ض  ينتقل  ث��م  القيم  الأر���ص��ي��ف 

احلوار الثقايف بني الإمارات وفرن�صا ليعود بعدها اإىل دبي يف ا�صبوع 
دبي للت�صميم الذي يقام من 12 اإىل 17 نوفمر املقبل.

الثقافة  وزارة  وكيل  القا�صمي  خالد  �صامل  ال�صيخ  ق��ال  جانبه  م��ن 
تدعم  ال����وزارة  اإن  املعرفة  تطوير  ل�����ص��وؤون  امل�صاعد  املعرفة  وتنمية 
الإبداعي  و  الثقايف  امل�صهد  غنى  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  امل��ب��ادرات 
اإنه  واأ�صاف  العاملي  اأم��ام اجلمهور  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
لإجن��از رائع اأن نرى معر�ض “ ق�ص�ض الإم��ارات للت�صميم: اجليل 
القادم من الإمارات” مع اأف�صل املواهب الإبداعية الإماراتية �صمن 
Salone del Mobile يف  ذل��ك  رائ��دة مبا يف  عاملية  فعاليات 
والأ�صبوع  �صبتمر  يف  للت�صميم  لندن  ومعر�ض  اأب��ري��ل  يف  ميالنو 

الثقايف الإماراتي القادم يف باري�ض.
دبي  ح��ي  يف  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صحي  �صعيد  حممد  ق��ال  ب���دوره 
للت�صميم: “ نفخر بامل�صاركة يف معر�ض لندن للت�صميم مرة اأخرى 
م�صممينا  اأعمال  خالل  من  دولتنا  ت��راث  فيه  و�صنعر�ض  العام  هذا 
املحليني وي�صعدين النجاح الذي حققه املعر�ض يف ميالنو هذا العام 

ونتطلع اإىل امل�صاركة يف لندن وباري�ض ثم العودة اإىل دبي.
املال  امل�صاركني كال من عبداهلل  الإماراتيني  امل�صممني  قائمة  ت�صم 
- مهند�ض معماري و علياء بن عمري - م�صممة جموهرات و علياء 
متعددة  م�صممة   - ل��وت��اه  اجل��ود  و   .. داخلية  م�صممة   - امل��زروع��ي 
– نحاتة وم�صممة ورو�صة ال�صام�صي  التخ�ص�صات و عزة القبي�صي 
- م�صممة داخلية و�صامل املن�صوري - م�صمم متعدد التخ�ص�صات و 

اأحمد العريف - فنان متعدد التخ�ص�صات.

•• دبي -وام:

وال�صلع  ل��ل��ذه��ب  دب����ي  ب��ور���ص��ة  وق���ع���ت 
ومركز دبي لتطوير القت�صاد الإ�صالمي 
ام�ض مذكرة تفاهم بهدف تبادل املعرفة 
اأدوات التمويل الإ�صالمي  ودعم تطوير 
وامل�صاعدة يف تعزيز مكانة دبي كعا�صمة 

عاملية لالقت�صاد الإ�صالمي.
وقع املذكرة عبداهلل حممد العور املدير 
القت�صاد  لتطوير  دبي  ملركز  التنفيذي 
الرئي�ض  م���ي���ل  ول���ي�������ض  الإ������ص�����الم�����ي 
وال�صلع  التنفيذي لبور�صة دبي للذهب 
خالل حفل خا�ض اأقيم يف مكاتب املركز 
من  امل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع��ي  ممثلني  بح�صور 

كال اجلانبني.
ومبوجب املذكرة �صيعمل املركز جنبا اإىل 
الذهب  عقد  لدعم  البور�صة  مع  جنب 
من  واأي  ال�صريعة  مع  املتوافق  الفوري 
مع  املتوافقة  الأخ���رى  ال�صلع  منتجات 
بور�صة  بتطويرها  تقوم  التي  ال�صريعة 
دبي للذهب وال�صلع مبا ي�صاهم يف تلبية 
الإ�صالمي  ال��ت��م��وي��ل  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات 
لالقت�صاد  كمركز  دب��ي  مكانة  وت��ع��زي��ز 

الإ�صالمي.

اأن هذه  ال��ع��ور  واو���ص��ح ع��ب��داهلل حممد 
امل�صرتك  اإط��ار الهدف  تاأتي يف  ال�صراكة 
لالقت�صاد  عا�صمة  اإىل  دب���ي  لتحويل 
التزام  ت��ع��ك�����ض ع��م��ق  الإ����ص���الم���ي ح��ي��ث 
مركز دبي لتطوير ال�صلع بربط اأ�صحاب 
الإ�صالمي  بالقت�صاد  املعنيني  امل�صلحة 
التمويل  ب���اأدوات  املتعلقة  امل��ع��ارف  ونقل 
الذهب  ت��داول منتجات  الإ�صالمي مثل 
وال�����ص��ل��ع امل��ت��واف��ق��ة م��ع ال�����ص��ري��ع��ة ومن 
امل�صجع اأن نرى باأن هذه الأدوات ت�صهد 
قطاع  بخدمة  يتعلق  فيما  وا�صًعا  اإقباًل 

التمويل الإ�صالمي املتنامي.
م���ن ج��ان��ب��ه ذك����ر ل��ي�����ض م��ي��ل اأن�����ه بعد 
الفوري  الذهب  الأخ��ري لعقد  الإط��الق 
منطقة  يف  الأول  ال�صريعة  مع  املتوافق 
والوحيد  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض 
دبي  مركز  مع  ال�صراكة  تاأتي  العامل  يف 
وقت  يف  الإ���ص��الم��ي  القت�صاد  لتطوير 
مثايل اإذ �صتكون حجر الأ�صا�ض لتقدمي 
متوافقة  ن���اج���ح���ة  اأخ��������رى  م���ن���ت���ج���ات 
للتداول  من�صتنا  ع���ر  ال�����ص��ري��ع��ة  م���ع 
التقدمي  ال���دور  ت�صكيل  يف  و�صت�صاعد 
ت���ط���وي���ر قطاع  دب�����ي يف  ت��ل��ع��ب��ه  ال������ذي 

التمويل الإ�صالمي ككل.
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املال والأعمال

»دبي للعقارات« ت�ستعد لرتكيب اأنظمة 
توفري الطاقة مبجمعاتها ال�سكنية 

•• دبي-وام:

لرتكيب  ا�صتعداداتها   - القاب�صة  لدبي  التابعة   - للعقارات  دبي  �صركة  اأمت��ت 
اأنظمة توفري الطاقة يف جممعاتها ال�صكنية مبا ي�صهم يف التخل�ض من 1450 

طنا من النبعاثات الكربونية �صنويا.
قائمة  �صمن  املدرجة  العاملية  “هانيويل”  “ �صركة  للعقارات  “ دبي  كلفت  و 
اإىل  اإ�صافة  ال�صناعية  الرجميات  املتخ�ص�صة يف قطاع  و   ”100 “فورت�صن 
الرائدة  لالإ�صاءة”  فيليب�ض   “ با�صم  �صابقا  امل��ع��روف��ة  “�صيجنفاي”  �صركة 
الطاقة يف جممع  كفاءة  على  التح�صينات  بتنفيذ   .. الإ���ص��اءة  عامليا يف جمال 
يف منطقة اخلليج التجاري �صمن جهودها الرامية اإىل  “اإكزكيوتيف تاورز” 
تعزيز ال�صتدامة يف املجمعات التابعة لها.ت�صمل العملية حت�صني اأنظمة املباين 
�صاعة من  واط  كيلو  مليون   3.3 توفري  عنه  ينتج  ما  برجا   11 يف  واملن�صاآت 
الطاقة �صنويا وتوفري 1.5 مليون درهم يف تكاليف الطاقة ال�صنوية اأي�صا .. 
وتعادل عملية التخل�ض من النبعاثات الكربونية املحتملة اإزالة 310 �صيارات 

من الطرق ملدة عام كامل اأو زراعة 336 �صجرة.

تعيني برايان توم�سون رئي�سًا 
تنفيذيًا ملطارات اأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي عن تعيني ال�صيد برايان توم�صون يف من�صب الرئي�ض 
التنفيذي ملطارات اأبوظبي.

عاماً يف خمتلف   25 تزيد عن  يتمتع بخرة  برايان  اأن  اإىل  ال�صركة  واأ�صارت 
املالحة  خدمات  ذل��ك،  يف  مبا  امل��ط��ارات،  واإدارة  الت�صغيلية  العمليات  جم��الت 

اجل�����وي�����ة، ع���م���ل���ي���ات م����ب����اين امل����ط����ار، 
وتطوير  والتخطيط،  ال�صرتاتيجية 
التطوير  ك���ذل���ك  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  ال���ب���ن���ى 
املوؤ�ص�صي. وجاء ان�صمامه اإىل مطارات 
نائب  من�صب  �صغل  اأن  ب��ع��د  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ت��ط��وي��ر يف  ل�����ص��وؤون  الأول  ال��رئ��ي�����ض 
اأ�صرف  ح��ي��ث  دب���ي،  م��ط��ارات  موؤ�ص�صة 
الدويل  دب��ي  مطار  تطوير  قيادة  على 
العاملي.  التجاري  دب��ي  مركز  وتطوير 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ���ص��ارك يف برامج 

ا�صرتاتيجيات دبي 2020 و2050.
مت����ت����د خ�������رة ال�������ص���ي���د ب������ري������ان عر 
تنفيذية  منا�صب  يف  واآ���ص��ي��ا  ا�صرتاليا 
مطارات  ���ص��رك��ة  يف  خمتلفة  رئ��ي�����ص��ي��ة 
�صغل  حيث  باأ�صرتاليا،  الهادي  املحيط 

اأ�صرتاليا، ومدير عام التطوير  من�صب املدير التنفيذي ملطار لون�صي�صتون يف 
والتخطيط وال�صرتاتيجيات، ومدير عام تخطيط البنى التحتية والأ�صول يف 
مطار ملبورن يف اأ�صرتاليا. كما عمل برايان يف مطار مومباي الدويل بالهند 
مبن�صب مدير العمليات الت�صغيلية باملطار، ومن�صب نائب رئي�ض اإدارة مباين 
امل�صافرين. وقبل ذلك �صغل بريان من�صب م�صاعداً ملدير عام عمليات املطار يف 

مطار جوهان�صرج الدويل بجنوب اأفريقيا. 
ال��ط��ريان كمراقب  ق��ط��اع  املهنية يف  ب���داأ حياته  ب��ري��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
الأعمال  اإدارة  يف  املاج�صتري  درج��ة  على  حا�صل  وهو  اجلوية،  للحركة  رئي�صي 

وال�صرتاتيجيات وال�صوؤون املالية من جامعة جنوب اأفريقيا عام 2004.
وبهذا ال�صدد، قال �صعادة اأبوبكر �صديق اخلوري رئي�ض جمل�ض اإدارة مطارات 
جهودنا  ليعزز  اأبوظبي  مطارات  اإىل  توم�صون  برايان  ان�صمام  جاء  اأبوظبي: 
واأثق  العامل،  م�صتوى  على  الرائدة  املطارات  ن�صبح جمموعة  اأن  اإىل  الرامية 
اأن خرته الوا�صعة ومهاراته القيادية املتميزة �صتدعم م�صرية مطارات اأبوظبي 
خالل افتتاح اأحد اأكر م�صاريع البنى التحتية يف املنطقة، وتر�صيخ مكانة اإمارة 

اأبوظبي كوجهة رائدة لل�صياحة والرتفيه.
اأب��وظ��ب��ي: جاء  مل��ط��ارات  التنفيذي  امل��دي��ر  توم�صون  ب��راي��ان  ق��ال  وم��ن جانبه 
ال�صتعدادات  مع  بالتزامن  مثايل،  وق��ت  يف  اأبوظبي  م��ط��ارات  اإىل  ان�صمامي 
الرائد على م�صتوى  امل�صروع  املطار اجلديد،  اخلا�صة لفتتاح م�صروع جممع 
اأب��وظ��ب��ي من  ت��وف��ره م��ط��ارات  ك��ل م��ا  ال�����ص��وء على  املنطقة، وال���ذي �صي�صلط 
اأ�صالة ال�صيافة العربية. واأتطلع للعمل على ا�صتكمال  خدمات فريدة تعك�ض 
م�صرية ال�صركة والبناء على اأ�ص�صها الرا�صخة، بهدف تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
كمركز عاملي رائد يف قطاع الطريان ودعم منو مطارات اأبوظبي عر تاأ�صي�ض 

�صراكات بناءة مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني.

اقت�سادية عجمان ت�سادر �سلعًا مقّلدة بقيمة 6 مليون درهم

% بزيادة ن�سبتها 100 

للعني الأهلية للتاأمني يف الن�سف الأول ال�سافية  الأرباح  درهم  مليون   46
الظاهري: نتوقع �سخ ا�ستثمارات جديدة يف امل�ساريع القت�سادية وانتعا�سها من جديد

»موا�سفات« واقت�سادية دبي تنفذان حملة توعوية

•• عجمان ـ الفجر 

يف  القت�صادية  التنمية  “دائرة  �صبطت 
منطقة  يف  م�صتودعني  م��وؤخ��راً  عجمان” 
اأكرث  وم�������ص���ادرة  ال�صناعية”  “اجلرف 
حتمل  م���ق���ل���دة  ق���ط���ع���ة   60،000 م����ن 
اإجمالية  بقيمة  م�صهورة  عالمات جتارية 

6،220،000 مليون درهم. 
التفتي�صية  احل��م��ل��ة  اإط����ار  يف  ذل���ك  وج���اء 

مكافحة  “ق�صم  م��ف��ت�����ص��و  ب��ه��ا  ق����ام  ال��ت��ي 
الغ�ض التجاري”، متا�صياً مع جهود تاأمني 
الغ�ض  ومكافحة  ال�صتهالكية  الأ����ص���واق 
التجاري و�صمان اأعلى م�صتويات احلماية 
كافة  ات����خ����اذ  ومت  امل�����ص��ت��ه��ل��ك.  حل���ق���وق 
الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���الزم���ة وفر�ض 
ع��ق��وب��ات رادع�����ة ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ني، عقب 
والتي  ق��ان��ون��اً،  املقلدة  املنتجات  م�����ص��ادرة 
ومالب�ض  وع��ط��ور  اأح���ذي���ة  ع��ل��ى  ا�صتملت 

وحقائب ومنتجات جلدية.
اإدارة  مدير  ال�صويدي،  نا�صر  ماجد  وقال 
“دائرة  يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  وح��م��اي��ة  ال���رق���اب���ة 
�صبطية  ج���اءت  القت�صادية”:  التنمية 
ال�����ص��ل��ع امل��ق��ل��دة ا���ص��ت��ج��اب��ًة ل�����ص��ك��وى تفيد 
بتداول قطع غري اأ�صلية لعالمات جتارية 
ال�صناعية”،  “اجلرف  منطقة  يف  عاملية 
ما دفعنا اإىل �صبط امل�صتودعني وم�صادرة 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ق��ل��دة، ال���ت���زام���اً م��ن��ا بتوفري 

اأ�صباب حماية امل�صتهلك التي تعتر اأولوية 
احلملة  جناح  وج��اء  لنا.  بالن�صبة  ق�صوى 
التفتي�صية نتاج التعاون املثمر مع “�صرطة 
اإط��ار حر�صنا  وال��ذي يندرج يف  عجمان”، 
من  للحد  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  امل�صتمر 
الإج�����راءات  وات���خ���اذ  ال�صلبية  امل��م��ار���ص��ات 
امل��خ��ال��ف��ني، مب���ا ي�صمن  ب��ح��ق  ال����رادع����ة 
ريادة  تعزز  اآم��ن��ة  ا�صتثمارية  بيئة  توفري 
عجمان على اخلارطة القت�صادية اإقليمياً 

ودولياً.
موا�صلة  اإىل  نتطلع  ال�صويدي:  واختتم 
م�������ص���اع���ي���ن���ا حل���ف���ظ ح����ق����وق ال�������ص���رك���ات 
والعالمات التجارية العاملية وامل�صتهلكني، 
اأو  التفتي�صية  احلمالت  خ��الل  من  �صواء 
التوعوية، والتي ت�صب مبجملها يف خدمة 
الأمان  م�صتويات  اأعلى  ل�صمان  تطلعاتنا 
ال�صتثمارية  واجل���اذب���ي���ة  ال���ص��ت��ه��الك��ي 

لالإمارة.

•• ابوظبي-الفجر:

اأرباحا  حققت �صركة العني الأهلية للتاأمني 
46 م��ل��ي��ون دره�����م خالل  ب��ق��ي��م��ة  ���ص��اف��ي��ة 
 2018 ال��ع��ام احل���ايل  م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
العام  م��ن  ذات��ه��ا  للفرتة  مليونا   23 مقابل 
 %  100 ق��دره��ا  وب��زي��ادة   2017 ال�صابق 
بح�صب حممد البادي بن يوعان  الظاهري 

رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�صركة 
ووفقا للبيانات املالية التي اأعلنها الظاهري 
اأم�����ض ف���اإن ���ص��ايف اأرب����اح اأع��م��ال ال��ت��اأم��ني قد 
الأول  الن�صف  خ��الل  قيا�صية  ط��ف��رة  حقق 
درهم  117 مليون  اإىل  لت�صل   2018 من 
م��ن عام  ذات��ه��ا  ل��ل��ف��رتة  49 مليونا  م��ق��اب��ل 

2017 وبن�صبة زيادة قدرها 139 % فيما 
املكتتبة  التاأمني  اأق�صاط  اإجمايل  بند  �صجل 
زيادة بن�صبة 11 % لت�صل اإىل 981 مليون 

درهم مقابل 884 مليونا لفرتتي املقارنة
اإىل    واأ�صار الظاهري يف ت�صريحات �صحفية 
اأن اإج���م���ايل م���وج���ودات ال��ع��ني الأه��ل��ي��ة قد 
الن�صف  دره��م خالل  مليار   6.3 اإىل  ارتفع 
الأول من 2018 مقابل 5.06 مليار درهم 
واإجمايل حقوق امل�صاهمني اإىل 1.16 مليار 
وبزيادة  دره���م  م��ل��ي��ار   1.13 م��ق��اب��ل  دره���م 
قدره 12 % لكال البندين مقارنة بالفرتة 
الأ�صا�صي  العائد  2017و�صجل  م��ن  ذات��ه��ا 
ع��ل��ى ���ص��ه��م ال��ع��ني الأه��ل��ي��ة ارت��ف��اع��ا كبريا 
ن�صبته 98 % لي�صل اإىل 3.07 دره��م  يف 

مقابل   2018 م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  ن��ه��اي��ة 
1.55 درهم كما يف نهاية الن�صف الول من 
العني  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وت��وق��ع   2017
يف  القت�صادية   الأو���ص��اع  ت�صهد  اأن  الأهلية 
الدولة مزيدا من التح�صن والنتعا�ض و�صخ 
اقت�صادية  م�صاريع  يف  ج��دي��دة  ا���ص��ت��ث��م��ارات 
ا�صعار النفط  مدفوعا بالزيادة امللحوظة يف 
القت�صاد  يف  امل���ت���زاي���دة  ال���دول���ي���ة  وال���ث���ق���ة 
التي  وال�صتقرار  الأم��ن  واأج���واء  الإم��ارات��ي 
ب�صورة  �صينعك�ض  مم���ا  ال���دول���ة  ب��ه��ا  ت��ن��ع��م 
حممد  واأرج��ع  التاأمني  قطاع  على  اإيجابية 
البادي  بن يوعان  الظاهري اأ�صباب الزيادة 
ال�����ص��رك��ة خ���الل الن�صف  اأرب�����اح  ال��ك��ب��رية يف 
التي  املتزايدة  الثقة  اإىل   2018 من  الأول 

يوليها عمالء ال�صركة �صواء من قبل اجلهات 
الفراد  قبل  م��ن   اأو  اخلا�صة  اأو  احلكومية 
اأف�صل  نظرا للم�صداقية واللتزام  بتقدمي 
ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل  لفتا  املمكنة  اخلدمات 
املحافظة  الك��ت��ت��اب��ي��ة  و�صيا�صتها  ال�����ص��رك��ة 
ي�صاف  ملمو�صا  اأثبتت جناحا  قد  واملتوازنة 
اإىل جن��اح��ات��ه��ا  ع��ل��ى م���دى اأك����رث م��ن 40 
ع��ام��ا وع��ل��ى ال���رغ���م  م��ن امل��ن��اف�����ص��ة الهائلة 
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا الأ�����ص����واق امل��ح��ل��ي��ة لف��ت��ا يف 
التي  اجل��ي��دة  ال�صمعة  اإىل  اخل�صو�ض  ه��ذا 
امل�صتوى  على  الأهلية  العني  عليها  حافظت 
املحلي والإقليمي والدويل يف تامني امل�صاريع 
م�صاريع  الأخ�ض  وعلى  ال�صخمة  الإن�صائية 

الطاقة من نفط وغاز

•• دبي -وام:

واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  الإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  ن���ف���ذت 
“موا�صفات” بالتعاون مع دائرة التنمية القت�صادية 
على  توعوية  رقابية  الأول حملة  اأم�ض  دبي  اإم��ارة  يف 
حمالت  �صملت  ال��ق��وز  منطقة  يف  بيع  وم��ن��اف��ذ  جت��ار 
لبيع اإطارات املركبات وزيوت تزييت املحركات ومنافذ 
املر�صدة  الأدوات  بيع  الدهانات ف�صال عن حمال  بيع 

ل�صتهالك املياه �صملت 9 منافذ بيع لهذه املنتجات.
واو�صح الدكتور يو�صف ال�صعدي مدير اإدارة الت�صريعات 

الفنية يف “موا�صفات” ان احلملة نفذت بالتعاون مع 
لدعم  م�صعى  يف  دب��ي  يف  القت�صادية  التنمية  دائ���رة 
لعام  الأ���ص��واق  على  للرقابة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ 
توعية  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�صعى  اإذ   2018
مفاهيم  ن�صر  يف  القيا�صية  املوا�صفات  باأهمية  التجار 
الأمان وال�صالمة العامة يف املجتمع من خالل تعزيز 
�صهادة  على  منتجاتهم  ب�صرورة ح�صول  التجار  وعي 

املطابقة للموا�صفات القيا�صية الإماراتية.
اأن مفت�صي احلملة ركزوا على توعية  و�صرح ال�صعدي 
منتجات  عر�ض  عن  بالمتناع  البيع  منافذ  اأ�صحاب 

الإماراتية  ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  م��ط��اب��ق��ة  غ���ري 
وتعريفهم باأهمية ح�صولهم على �صهادة مطابقة املنتج 
من املوردين حيث يعك�ض ذلك مدى مالءمة املنتجات 
لال�صتهالك يف اأ�صواق الإمارات وهو م�صعى ن�صتهدف 
املطابقة من  املنتجات  �صراء  تعزيز ثقافة  من خالله 

خالل التعاون مع اجلهات احلكومية واخلا�صة.
على  للرقابة  الوطنية  اخل��ط��ة  اأن  ال�صعدي  واع��ت��ر 
الأ����ص���واق ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
يف  والبلديات  القت�صادية  التنمية  ودوائ��ر  القت�صاد 
للرقابة  الوطنية  القدرات  بناء  اإىل  تهدف  اإم��ارة  كل 

ع��ل��ى الأ�����ص����واق وال��ت��ح��ق��ق م���ن م��وا���ص��ف��ات املنتجات 
حلماية امل�صتهلك ودعم القت�صاد الوطني من خالل 

تعزيز تواجد املنتجات املطابقة يف اأ�صواق الدولة.
املقام  اأن هدف احلملة امل�صرتكة كان توعويا يف  واأكد 
التجار  اأو غرامات على  و لي�ض توقيع عقوبات  الأول 
للموا�صفات  الإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  ان  م��ن��وه��ا  امل��خ��ال��ف��ني 
واملقايي�ض حتر�ض على التاأكد من خلو اأ�صواق الدولة 
من املنتجات الرديئة واملعيبة ب�صورة ت�صهم يف حتقيق 
جودة  م��وؤ���ص��رات  تعزيز  واأب��رزه��ا  الهيئة  م�صتهدفات 

احلياة يف الدولة.

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سدر تقريرها ال�سنوي اخلام�س لال�ستدامة 
•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها ال�صنوي اخلام�ض لال�صتدامة 2017 
اليوم يف اإطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز تناف�صية الدولة ومكانة دبي 
باعتبارها مركزاً عاملياً لال�صتدامة والقت�صاد الأخ�صر وانطالقاً من التزامها 
ال�صتدامة  اأدائها وممار�صاتها يف جمال  املعنيني على  ال�صركاء وجميع  باطالع 
ال�صتدامة  تعزيز  يف  م�صريتها  يف  واإ�صراكهم  بينهم  ال�صتدامة  ثقافة  وغر�ض 
جوانبها  بجميع  ال�صتدامة  لتعزيز  الهيئة  جهود  على  ال�صوء  التقرير  و�صلط 
الطاقة  لتوفري  م�صتدام  من��وذج  وت��وف��ري  والقت�صادية  والجتماعية  البيئية 
الطبيعية  وم��وارده��ا  بالبيئة  الإ���ص��رار  دون  الق��ت�����ص��ادي  للنمو  وداع���م  وامل��ي��اه 
املبادئ الع�صرة للميثاق العاملي  ا�صتعرا�ض جهودها يف تنفيذ وتبني  اإىل  اإ�صافة 
لالأمم املتحدة اأكر مبادرة لال�صتدامة املوؤ�ص�صية يف العامل والتي اأعلنت الهيئة 
دولة  يف  خدماتية  حكومية  موؤ�ص�صة  اأول  لتكون  ال��ع��ام  ه��ذا  اإليها  ان�صمامها 
الع�صرة  العاملي متبنيًة بذلك مبادئه  املتحدة تن�صم للميثاق  العربية  الإم��ارات 
كما  الف�صاد..  ومكافحة  والبيئة  والعمل  الإن�صان  حقوق  جم��الت  يف  الأ�صا�صية 
ي�صلط التقرير ال�صوء على اإجنازات الهيئة الداعمة لأهداف التنمية امل�صتدامة 
البيئية  للتحديات  للت�صدي   2030 لعام  املتحدة  الأمم  اأعلنتها  التي   17 ال� 

وال�صيا�صية والقت�صادية امللحة التي تواجه عاملنا.
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  واك��د 
ال�صنوي لال�صتدامة يف  تقريرها  اإع��داد  على  الهيئة  دبي حر�ض  ومياه  كهرباء 
كل عام ليمثل ترجمة واقعية لروؤيتها باأن تكون موؤ�ص�صة م�صتدامة ُمبتكرة على 
الهيئة اخلام�ض لال�صتدامة جهودها خالل عام  م�صتوى عاملي ويو�صح تقرير 

ال�صاملة يف دبي ودولة  امل�صتدامة  التنمية  الأ�صا�صي يف حتقيق  2017 ودوره��ا 
الإمارات ودعم الأهداف ال�صرتاتيجية للمبادرة الوطنية طويلة املدى “اقت�صاد 
اأخ�صر لتنمية م�صتدامة” التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل لبناء 
التقرير ميثل مرجعاً  ان  ا�صار الطاير اىل  الإم��ارات.و  اأخ�صر يف دولة  اقت�صاد 
حتقيق  نحو  ال��ع��ام  م��دار  على  الهيئة  اإجن����ازات  لكل  وم��وث��وق��اً  و�صفافاً  �صاماًل 
اأه��داف مئوية الإم��ارات 2071 وروؤي��ة الإم��ارات 2021 جلعل دولة الإمارات 
الأ�صا�صي يف حتقيق ا�صرتاتيجية دبي  اإىل جانب دوره��ا  العامل  اأف�صل دول  من 
النظيفة والقت�صاد  للطاقة  عاملياً  2050 جلعل دبي مركزاً  النظيفة  للطاقة 
اإجمايل الطاقة يف دبي من م�صادر الطاقة  75 يف املائة من  الأخ�صر وتوفري 
الطاقة  على  الطلب  اإدارة  ا�صرتاتيجية  وكذلك   2050 ع��ام  بحلول  النظيفة 
واملياه لتخفي�ض ا�صتهالك الطاقة واملياه بن�صبة 30 يف املائة بحلول 2030.« 

بجميع  ال���ص��ت��دام��ة  جم��ال  يف  الهيئة  اإجن����ازات  على  ال�����ص��وء  التقرير  وي�صلط 
اأبعادها.. ففي جمال الطاقة والتغري املناخي ي�صري التقرير اإىل حتقيق خف�ض 
يف م�صتويات انبعاث اأكا�صيد النيرتوجني يف اإمارة دبي وذلك بن�صبة 63 يف املائة 
الرتاكمية بني  الكفاءة  2007 وكذلك حت�صن يف  بعام  2017 مقارنة  خالل 
ا قدره 43.9  عامي 2006 و2017 بن�صبة 28،87 يف املائة اأي ما يعادل خف�صً
مليون طن من انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون كما بلغت القدرة الإنتاجية اإىل 
10،200 ميجاوات خالل 2017 وبلغت ن�صبة الفاقد يف �صبكات نقل وتوزيع 
املائة مقارنة  30 يف  بن�صبة  املائة حمققة حت�صن  3،3 يف  اإىل حوايل  الكهرباء 
بعام 2007. وعلى �صعيد املياه فقد بلغت ن�صبة الفاقد يف �صبكات املياه 7،06 
يف املائة خالل عام 2017 وهو ما يعد واحداً من اأدنى امل�صتويات يف العامل كما 

100 يف املائة من احتياجات دبي من املياه واأجنزت  متكنت الهيئة من توفري 
تركيب 489،729 عداد مياه ذكًيا خالل العام نف�صه.

واأ�صار التقرير اىل اأن الهيئة قدمت خدمات الكهرباء يف 2017 اإىل 796،764 
متعاماًل وخدمات املياه اإىل 705،376 متعاماًل. 

كما حققت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي املرتبة 
اأن�صطة  ممار�صة  تقرير  نتائج  بح�صب  الكهرباء  على  احل�صول  يف  عاملياً  الأوىل 
ممار�صة  �صهولة  يقي�ض  وال���ذي  ال���دويل  البنك  ع��ن  ال�����ص��ادر   2018 الأع��م��ال 
اأي�صاً من حتقيق  190 دولة حول العامل. ومتكنت الهيئة  اأن�صطة الأعمال يف 
اأقل معدل انقطاع الكهرباء لكل م�صرتك �صنوياً على م�صتوى العامل مبتو�صط 
2.68 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة م�صجلة لدى نخبة �صركات الكهرباء يف دول 
الحتاد الأوروبي.وعلى �صعيد العمل املجتمعي يو�صح التقرير جهود الهيئة يف 
مبادرة   27 املا�صي  العام  اأطلقت  حيث  والتطوعي  واخل��ريي  الإن�صاين  العمل 
واأ�صهمت  للموظفني..  تطوعية  �صاعة  األ��ف   45 و�صجلت  واإن�صانية  اجتماعية 
جهود امل�صوؤولية املجتمعية للهيئة خالل ال�صنوات القليلة املا�صية يف زيادة ن�صبة 

�صعادة املجتمع من 82 يف املائة يف 2013 اإىل 92 يف املائة يف 2017.
ومن جانبه اأ�صار املهند�ض وليد �صلمان النائب التنفيذي للرئي�ض لقطاع تطوير 
الأعمال والتميز يف الهيئة اإىل اأن الهدف الرئي�ض من اإطالق تقرير ال�صتدامة 
هو تعريف اجلهات ذات ال�صلة باأداء وممار�صات الهيئة يف ما يتعلق بال�صتدامة 
امل�صتدامة  التنمية  وت�صمل  ال�صتدامة  جم��الت  اأب��رز  على  التقرير  يركز  حيث 
والتنمية القت�صادية واملتعاملني والطاقة والتغري املناخي واملياه وحماية البيئة 
اأهم اإجن��ازات الهيئة يف ما يتعلق  واملوظفني واملجتمع. كما ي�صلط ال�صوء على 

باملقومات القت�صادية والجتماعية والبيئية الرئي�صية لال�صتدامة.
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العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/408    تظلم جتارى               
حمل  جم��ه��ول  ك��وروب��اث  بانيكافيتيل  ارك��ي��ل  ني�صار   -1  / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
اأن التظلم / ال �صيار للخدمات الفنية - �ض ذ م م وميثله / بدر  القامة مبا 
عبداهلل خمي�ض عبداهلل - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم 
من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة  رقم  2018/621 جتاري.   وحددت 
لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2018/8/26  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5
بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2018/424    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �صده / 1- هارديدا�صان تانكابان جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم / 
حمالت الغالب  قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه الغاء القرار ال�صادر 
يف المر على عري�صة رقم 2018/675 جتاري ال�صادر برف�صه وا�صدار امركم الكرمي 
والتعميم  املوقرة  املحكمة  خزينة  �صفر  ج��واز  واي��داع  ال�صفر  من  �صده  املتظلم  مبنع 
بالمر على كافة منافذ الدولة والزامه بالر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صه يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.5 الحد املوافق 2018/8/26  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
فاإن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف  الأق���ل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/1529  ا�صتئناف مدين    

جمهول  امل���زروع���ي   ج��ب��ارة  حممد  اح��م��د  حممد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
للتاأمني  الالين�ض  �صن  ان��د  روي��ال  /�صركة  امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ال�صرق الأو���ص��ط امل��ح��دودة - �ض م ب م )ف��رع دب��ي( وميثله / حبيب حممد 
 : بالدعوى رقم  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  املال - قد  �صريف عبداهلل 
2017/1673 مدين جزئي بتاريخ 2017/11/19 وحددت لها جل�صه يوم الحد  
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2018/9/30 امل��واف��ق 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2766  جتاري جزئي              

���ص��ي( ليمتد  جم��ه��ول حمل  �صي  امل��دع��ي عليه / 1-اإم��ب��اي��ر هولدجنز )ج��ي  اىل 
م - قد  م  ذ  الهند�صية - �ض  الغرير للمقاولت والعمال  املدعي/  ان  القامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
دراهم(  وع�����ص��رة  وث��م��امن��ائ��ة  ال��ف  وخم�صون  وث��الث��ة  دره��م()م��ائ��ت��ان   253.810(
والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/8/26 ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2484 مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- رئي�ض اأحمد خان للنقليات - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد   - �صالمه   - للتاأمني  العربية  ال�صالمية  ال�صركة  املدعي/  ان  مبا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�صامن والت�صامم بان يوؤديا 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   124.182( وق��دره  مببلغ  للمدعية  
والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
يوم الثنني  املوافق  2018/8/27  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7840  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-احل����وراين ل��ت��ج��ارة اخل�����ص��ار وال��ف��واك��ه  جم��ه��ول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي / �صجاد خان حممد �صريف - قد 
وتذكرة  دره���م(   16167( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
امل��ح��ام��اة ورقم  ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  وات���ع���اب 
ال�صكوى)MB183235687AE( وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.4 ب��ال��ق��اع��ة  ����ض    10.00 ال�����ص��اع��ة    2018/9/2
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7635  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- هاي تاورز للمقاولت - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عيد حممد رم�صان عبدالواحد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )8350  درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB183595793AE(ال�صكوى ورق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق 2018/9/2  ال�صاعة 10.00 �ض  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.4
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7807  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-  انذار لأنظمة الأمن وال�صالمة فرع دبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / خالد حممد حممد علي ابو املعاطي   قد اأقام عليك 
درهم(   2521( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب املحاماة.  
الحد   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB183703566AE(ال�صكوى ورق��م 
املوافق 2018/9/9  ال�صاعة 10.00 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2566  جتاري جزئي              
ب��ن حا�صن  ب��ن مطلق  م  2-حم��م��د  م  ذ   - للتجارة  القمر  1-ب���اب   / امل��دع��ي عليه  اىل 
ال���ع���دواين جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ اي���زي واي ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال - م م 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  �صاملني ظبيك احلو�صني  زاي��د  ن��وال   / ح وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره )101.246 
درهم( امل�صتحق بذمتهما للطالبة مع الفوائد التاأخريية عن هذا الدين بواقع )٪12( 
وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  حتى   2017/8/5 يف  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا 
ال�صاعة 8.30  امل��واف��ق 2018/8/26  ي��وم الح��د  امل��ح��ام��اة.  وح��ددت لها جل�صة  وات��ع��اب 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6554  عمايل جزئي             

اأن  اىل املدعى عليه/1- ح�صن اخلور للمقاولت   جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/عمر عبا�ض ادري�ض الزرق - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )17400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB182794012AE( ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف   والر�صوم 
بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة   2018/9/18 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6080  عمايل جزئي             

القامة مبا  م   جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاولت  الكرمة  املدعى عليه/1-  اىل 
اأن املدعي/بوكول ح�صن حممد تاميز مول - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )31600 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
  )MB182527021AE( ال�����ص��ك��وى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/9/10  ال�صاعة 9.30 �صباحا  بالقاعة 
Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/610  تنفيذ �صرعي   
ان طالب  الق��ام��ة مبا  زي��اد عبدو معنى  جمهول حمل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق��ام  قد   - حمادة  حممد  ديانا   / وميثله  بودرغم  عدنان  التنفيذ/اإيفا 
بتاريخ  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وامل�صتاأنفة  م�صلمني  نف�ض  اح��وال   2017/1179 رق��م  ال��دع��وى  يف   2018/1/15
ومواريث  �صخ�صية  اح���وال   160/164/2018 ب  رق��م  بالإ�صتئنافني  وامل��ع��دل��ة 
م�صمول بالنفاذ املعجل وملزم للمنفذ �صده باملبلغ املو�صحة بالئحة التنفيذ. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1838   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة الأرا�صي اخل�صراء - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باحل�صا للم�صاريع - �ض ذ م م وميثله / 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )187068.28(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1920   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ���ص��امل �صعيد ع��ب��داهلل ب��احل��ب ال��ع��ام��ري  جم��ه��ول حمل 
 / وميثله  امل��ه��ري  عي�صى  احمد  نا�صر  التنفيذ/حنان  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
يو�صف حممد ح�صن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل طالب  دره���م  وق���دره )1081130(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2-�صحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر يف الأمر 
على عري�صة رقم 2018/4 حجز حتفظي مدين.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1921   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- فهد ابراهيم عبدالرحمن حممد ال�صبهان  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة الإمارات الوطنية لال�صتثمار 
اأق��ام عليك  - ذ م م وميثله / يو�صف حممد ح�صن حممد البحر -  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5747130(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

 حمكمة راأ�س اخليمة ال�صتئنافية  
مكتب اإدارة الدعوى ال�صتئنافية 

اإعالن بالحالة موعد جل�صة  بالن�صر
رقم ال�صتئناف 2018/85 ا�صتئناف مدين  

اإىل امل�صتاأنف �صده / حممد عز الدين احمد عطوة - م�صري اجلن�صية 
امل�صتاأنفة / �صركة راأ�ض اخليمة الوطنية للتاأمني  

قد اقام عليك امل�صتاأنف ال�صتئناف رقم 2018/85 ا�صتئناف مدين ، وعليه يقت�صي 
 2018/9/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  ال�صتئنافية  اخليمة  را���ض  حمكمة  ام��ام  ح�صورك 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  ال�صتئناف  على  لالإجابة  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة 
فان  املحدد  الوقت  اإر�صال وكيل عنك يف  او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�صور 

املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف غيابيا بحقك.  
مدير اإدارة الدعوى ال�صتئنافية 
عوين حمدان اجلرجاوي               

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/5290)

املنذر : ال�صادة / دانية لالإدارة وال�صت�صارات العقارية )�ض ذ م م ( 
العنوان : دبي - الر�صاء 1 - بناية دو�صلدورف بيزن�ض بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882 

املنذر اليه : ال�صادة / مطعم ومقهى ط�صقند - �ض ذ م م 
الر�صاء  ار�ض )373/1358( منطقة  بوينت على قطعة  بزن�ض  دو�صلدورف  املحل رقم 4 - مببنى   : وعنوانها 
1 - بردبي - دبي - الر�صاء 1 - ار�ض رقم 373/1358 - ببناية دو�صلدورف بزن�ض بوينت - حمل رقم مكاين 

)78841  19030( - تلفون - 0526807777 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ �صيكات اليجار املرتدة وقدرها )123.823.99 درهم( مائة وع�صرون 
الف وثمامنائةوثالثة وع�صرون درهم وت�صعة وت�صعون فل�ض ، وذلك خالل مهلة اق�صاها )30( يوما ، ويحتفظ 
املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض والعطل وال�صرر عند اي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، واإل 
�صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر 

الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5276)

رئي�ض  باحل�صا  �صيف  احمد   / الدكتور  قانونا  - وميثلها  م   م  ذ   - الدولية  باحل�صا  �صركة   / املنذرة 
جمل�ض الإدارة واملدير العام وميثلها ال�صيد/ احمد ابراهيم حممد ابراهيم مبوجب وكالة خا�صة رقم 
2017/1/97002 �صادرة بتاريخ 2017/10/30 الطوار - ومقرها بناية باحل�صا - ابوهيل - هور العنز 

�صرق - دبي ، �ض ب : 1286 دبي - هاتف رقم : 0508499524 
�صد املنذر اليها : �صركة بادوي للخدمات الفنية - ذ م م 

ومقرها : م�صتودع رقم 15 - بلوك رقم B - القوز ال�صناعية 3 - دبي ، رقم مكاين : 2063980053  
تخطركم ال�صركة املنذرة ب�صرورة �صداد بدل اليجار امل�صتحق عن العني املوؤجرة املبينة اأعاله وذلك 
املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات  ال�صركة  خالل 30 يوم من تاريخ ن�صر هذا الن��ذار واإل �صت�صطر 
القانونية الالزمة حيالكم للمطالبة بالخالء وا�صرتجاع حقوقها املالية مع الزامكم بكافة امل�صاريف 

والر�صوم الق�صائية ، مع حفظ كافة حقوق ال�صركة املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
يف الدعوى رقم  2018/455 جتاري كلي  

املعلن اليهم / املدعي عليه اخلام�ض : مازن فوؤاد يو�صف
ب�صفته �صريك يف �صركة اوباجي ميدي �صبا 

الدعوى  يف  املحا�صبية  اخل��رة  لعمال  املوقرة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
املوافق 2018/8/26، وذل��ك يف مت��ام اخلام�صة والن�صف  الأح��د   ي��وم  اع��اله فقد حددنا 
بر  دبي-  الكائن  مبكتبنا  وذلك  املحا�صبية  للخرة  الول  الجتماع  لعقد  موعدا  ع�صرا 
دبي- �صارع ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 
2403  الطابق الرابع والع�صرون ، هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 
املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع  لذا يطلب ح�صوركم   ، دبي   91153

اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية- ع�صو يف

اخلبري املحا�صبي/ د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�صور
 اإجتماع اخلربة املحا�صبية الأول 

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/4818 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- جمعان ال�صمراين لالعمال الفنية  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / احمد دفع اهلل مو�صى الفكي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ  2018/7/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ احمد دفع اهلل مو�صى الفكي 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   - احل�صور  مبثابة   - املحكمة  بحكمت 
وقدره 19.800 درهما )ت�صعة ع�صر الف وثمامنائة درهم( وتذكرة عودة لوطنه على 
وبامل�صروفات  اآخ��ر  �صاحب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  قيمتها  او  ال�صياحية  الدرجة 
واعفت املدعي من ن�صيبه منها.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/3280 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- كيه جيه ا�ض انرتنا�صونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-برا�صانت �صينغ 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  كومار - جمهويل حمل  فيجاي 
2018/5/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ امل�صرية والإماراتية لتجارة املواد الغذائية - �ض 
ذ م م  اأول : بعدم قبول طلب ادخال / من�صور بدر �صامل م�صعود ، ثانيا : قبول طلب ادخال / 
املدخل / برا�صانت �صينغ  املدعي عليها واخل�صم  بالزام   : ، ثالثا  برا�صانت �صينغ فيجاي كومار 
فيجاي بالت�صامن والتكافل ان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مقداره 360504 درهما )ثالثمائة و�صتون 
تاريخ  من  �صنويا   ٪9 وفائدة  التداعي  مو�صوع  ال�صيكني  قيمة  درهما(  واربعة  وخم�صمائة  الف 
ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهما مقابل 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/3457 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ف��وود تيك للتجارة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/6/7  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  بالزام   - احل�صوري  مبثابة   - املحكمة  بحكمت  فياليودهان  لوهي  ل�صالح/ 
درهم(  الف  وع�صرون  )�صبعة  دره��م   27.000 وق��دره  مبلغا  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها 
وتذكرة عودة لوطنه على الدرجة ال�صياحية او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة �صاحب 
عمل اأخر وباملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عدا 
من طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                             يف الطعن   2018/320   طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
�صعيد  حممد  خالد   / وميثله  مري�صنت  ريحان  حممد  الطاعن/ 
ليمتد    1 امي��ريت�����ض دي  ���ص��ده��م��ا/1-  امل��ط��ع��ون  ب��اع��الن  بوج�صيم 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة.  حمل  جمهويل   - ح  م  �ض   - اإن�صاء  2-�صركة 
اع����اله وي��ت��وج��ب عليكم  امل���ذك���ورة  ال��ط��ع��ن  اق����ام عليكم  ال��ط��اع��ن 
الطعن  �صحيفة  على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�صور 

املقدمة �صدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                              يف الطعن 2018/695  طعن جتاري 

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ ه�صام ال�صالح وميثله / احمد �صعيد �صامل بن هزمي 
 - كرمل   دبي  مدر�صة  �صده/1-  املطعون  باعالن  ال�صويدي  
جمهول حمل القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن 
املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�صور اىل حمكمة التمييز 

وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/7692  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فيت  1-بي�صت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �صاجد ح�صني عنايت علي   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  دره���م(   16330( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
امل���ح���ام���اة رقم  ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    mb183729645ae:ال�صكوى
2018/8/26 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/7141  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال��ق�����ص��ر ل�����ص��ن��اع��ة الب�����واب وال���ن���واف���ذ جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���ص��ال��ح حم��م��د ب��ك��ر ال�����ص��ي��د ���ص��رف ال��دي��ن ق��د اأقام 
 8283( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������ص���اري���ف رقم  وال���ر����ص���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
الحد  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB18332212124AE:ال�صكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.4:بالقاعة �ض   10.00 ال�صاعة   2018/9/9 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2183  عمايل جزئي

�صابقا مقهى فيتو حاليا جمهول  بيبنك كينتيان  املدعي عليه / 1-مقهى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / داي�صى جالينديز كالبيا وميثله:حكمت حممود 
فيا�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   79445(
ال�صكوى:MB180518298AE  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
2018/8/27 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/7748  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الت�صامن للنقل ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  املنعم ربيع خمي�ض هدهود قد  املدعي / عبد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11613 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    mb183594851ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
 ch1.A.4:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/9 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  ، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2705 تنفيذ جتاري
جمهول  م.م.ح  للتجارة  انرتنا�صيونال  ايفنت�ض  �صده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ص�صة الوان ال�صحراء للتجارة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ب��ن  �صعود  بنت  ف��وزي��ة  الم���رية  ل�صاحبتها 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1363327.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1567 تنفيذ جتاري
�������ض.ذ.م.م وميثلها م��دي��ره��ا/ امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- م��رج��ان ل��ل��ت��ج��ارة  اىل 
عبدال�صتار علي حمزا بوتيل توتيبارامبيل جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/7 �صيا�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ن�صيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�صيب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )92156( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/63  تظلم مدين

اىل املتظلم �صده / 1-م�صرف ابوظبي ال�صالمي جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / التفاهم لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/�صبز علي خان دار علي 
خان قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر 
وامل�صاريف.  والر�صوم  م��دين   ام��ر على عري�صة   2018/305 رق��م  ال��دع��وى  يف 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/28 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch 1.C.15  لذا   :
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1555  ا�صتئناف عمايل    
بال�صاحنات  امل���واد  لنقل  اجل��زي��رة  ل��وؤل��وؤة   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
/يا�صر  امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الثقيله 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  املاحي  حممد  اليا�ض 
لها جل�صه  بتاريخ:2018/6/12 وحددت  2018/4011 عمايل جزئي 
يوم الحد املوافق 2018/9/16 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/520  احوال نف�س م�صلمني 

اىل املدعي عليه/1-ال�صيخ حممد بن خادم بن بطي ال حامد جمهول حمل 
وميثله:عبداهلل  حامد  ال  بطي  خ��ادم  حممد  املدعي/لطيفه  ان  مبا  القامة 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ط��اه��ر  اح��م��د  ح�صن 
ال  ل�صالح/لطيفه حممد خادم بطي  اعاله  املذكورة  الدعوى  2018/8/7  يف 
حامد بعد الطالع على افادة التحري ال�صادرة عن ادارة القامة ن�صرح باعالن 
املدعي عليه الول بالن�صر . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3531  تنفيذ عمايل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  لل�صياحة  الوفاء  �صده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/حممد عبدالعليم حممد عبدالعليم  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )29740( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
اىل مبلغ )2298( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/607  تنفيذ عقاري   

مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2017/367 عقاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املننفذ به وقدره )106901( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:روك�صانا روديكا توادير
املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- �صركة ات�ض ايه بي ان للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
عن  عبارة  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع���الن:   مو�صوع 
العقار الكائن مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم الر�ض 11 مببنى ويند ون رقم الوحدة 
للعلم مب��ا ج��اء ونفاذ  املبلغ )106901( دره��م  SO1 وذل��ك يف ح��دود  وال��وح��دة   518

مفعوله قانونا - بناءا على قرار املكحمة ال�صادر بتاريخ:2018/7/31.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/1000  احوال نف�س م�صلمني

امل��دع��ي عليه / 1- نبيله م���زاري���ع  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
ح�صن  وميثله:ا�صماعيل  باجلافلة  خلفان  �صيف  عبداهلل  جلني  املدعي/ 
ابراهيم ال�صفار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى طاعة زوجية 
املوافق   ي��وم  الثنني  واث��ب��ات ح�صانة. وح��ددت لها جل�صة  الب��ن��اء  و�صم 
الحوال  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة     2018/8/20
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2018/17 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- �صركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف ابوظبي ال�صالمي وميثله:جابر 

را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/8/9 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)475100( درهم خالل �صهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع 
ا�صم   - املبنى:1  رق��م   - الر�ض:178  رق��م   - الوىل  املنطقة:ور�صان   - ال��ع��ق��ار:حم��ل 

املبنى:Q09 - رقم العقار:S03 - رقم الطابق:G - م�صاحة العقار:44 مرت مربع (
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2018/7 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- �صركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف ابوظبي ال�صالمي 

وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/8/9 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
بيع  واإل  اعاله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  �صهر من  )615.000/00( درهم خالل 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية 
)نوع العقار:حمل - املنطقة:ور�صان الوىل - رقم الر�ض:415 - رقم املبنى:1 - ا�صم 

املبنى:T02 - رقم العقار:S15 - رقم الطابق:G - م�صاحة العقار:67 مرت مربع (
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/279  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-عبدالعزيز عبداهلل ن�صيب عبداهلل جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/19  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام  احل�صوري  ومبثابة  املحكمة  حكمت  ���ض.ل.م  العربية  التاأمني  ل�صالح/�صركة 
درهما(  ع�صر  واربعة  وت�صعمائة  الفا  وثالثون  ثمانية  )مائة  مبلغ  ب��اداء  عليه  املدعي 
للمدعية مع الفائدة القانونية 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام والزامه 
احل�صوري  مبثابة  حكما  للمحاماة.  كاتعاب  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صروفات  الر�صوم 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/231  عقاري كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-ام��ري �صيد ع��ل��ي لج����وردي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم مب��ا ان 
بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قام  ليمتد  بروبرتيز  الدين  املدعي/فخر 
الهند�صي  اخلبري  التايل:بندب  التمهيدي  احلكم  ب���ت���اري���خ:2018/8/12  حكمت  املحكمة 
املخت�ض �صاحب الدور من املقيدين بجدول خراء املحكمة لالطالع على اوراق الدعوى 
وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدم اليه من م�صتندات وللخبري يف �صبيل اداء املاأمورية النتقال 
اىل اية جهة حكومية او غري حكومية لالطالع على ما لديها من م�صتندات تفيد يف تنفيذ 
املاأمورية وله عند القت�صاء �صماع اقوال اخل�صوم و�صهودهم ومن يرى لزوم �صماع اقواله 
اتعاب وم�صاريف اخلبري امانة مقدارها ع�صرين الف  بغري حلف ميني وقدرت على ذمة 
الثالثاء  يوم  املحكمة جل�صة  لها  وح��ددت   ، املحكمة  ايداعها خزانة  املدعية  والزمت  درهم 

 .ch1.B.8:املوافق:2018/8/28 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1230  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-احلياة للب�صريات ���ض.ذ.م.م 2- نزار �صاهر مطلق جابر )كفيل 
�ض.م.ع  ال�صالمي  الم��ارات  املدعي /م�صرف  ان  القامة مبا  �صامن( جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي قد 
 )1.519.254.29( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch2.E.22:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:09:30  امل����واف����ق:2018/8/27 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/931  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-جوردهان رو�صواين رو�صواين عن نف�صه وب�صفته مالك الرخ�صة 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  القامة  ار للرتفيه جمهول حمل  جي 
بتاريخ 2018/7/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حممد علي �صعيد عبداهلل عن 
نف�صه وب�صفته وكيل خدمات يف الرخ�صة جي ار للرتفيه/اول:بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ )ت�صعمائة الف درهم( ثانيا:الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ )خم�صون الف درهم( تعوي�صا عما حلقه من ا�صرار اأدبية ومادية - ثالثا:بالزام 
املدعي عليه امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1242  جتاري كلي

ل�صيانة  لي��ف��وي��ل  �صركة  م��دي��ر  ب�صفته  داف���ري  ف��ارام��روز  مانيك   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الطائرات )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( و�صامن �صخ�صي للقر�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك دولة الهند وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره 
قيد  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )15404005(
الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/8/29 ال�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/442  تظلم جتاري

ت�صوك�صى  ميهول   -2 م.د.م.�����ض  فنت�صرز  1-غ��ي��ت��اجن��اىل   / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / اك�صبورت اند امبهورت بنك اوف انديا 
وميثله:خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليكم التظلم 
املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/377 
ي��وم الحد  حجز حتفظي جت��اري وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف. وح���ددت لها جل�صة 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  �ض   08.30 ال�صاعة   2018/8/26 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ص���م ال�صركة : “ ام بي ام للذهب والملا�ض “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 759421  عن�وانها : مكتب رقم 47-901 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال 
نهيان – بردبي – املركز التجاري الول  ال�صك�ل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة  رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 1231243  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2018/07/11( وامل�صدق 
لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/07/11(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
امل�صتندات  كافة  – 04( م�صتحبا معه  فاك�ض )2223773   )04 –  2226266( : -  هاتف 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ص���م ال�صركة : “ ليف اينك لتجارة املواد الغذائية “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة  : 747428  عن�وانها : مكتب رقم 201 ملك حنيفه �صلطان ح�صن بال�صالت 
القانوين : ذات م�صئولية حم��دودة  رقم القيد بال�صجل  ال�صك�ل  ال�صغاية    - ديرة   –
التجاري : 1202400  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  املذكور  ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
لدى  وامل�صدق  بتارخ )2018/07/18(  لل�صركاء  العمومية  ال�صادر من اجلمعية  القرار 
مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  من  وعلى    )2018/07/18( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
– 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات  – 04( فاك�ض )2223773  -  هاتف : )2226266 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا 
التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
 « ام للذهب والملا�ض  ام بي   « املذكور اعاله للقيام بت�صفية  امل�صفي  لديها بتعيني  
)���ض.ذ.م.م(  وعنوانها  : مكتب رقم 47-901 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية  وذل��ك  الول   التجاري  املركز   – بردبي   –
العمومية لل�صركاء بتارخ )2018/07/11( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ 
)2018/07/11( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12404 بتاريخ 2018/8/15   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات ا�ص����م امل�صفي : 
تعلن  البطني  مبوجب هذا  - رقة  : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال   عن���وان����ه 
التجاري لديها بتعيني   ال�صجل  التاأ�صري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة 
)�ض.ذ.م.م(    « الغذائية  امل��واد  لتجارة  اينك  » ليف  بت�صفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�صفي 
وعنوانها  : مكتب رقم 201 ملك حنيفه �صلطان ح�صن بال�صالت – ديرة - ال�صغاية  وذلك 
وامل�صدق   )2018/07/18( بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر  القرار  مبوجب 
ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/07/18(   وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة  لدى 
  - البطني  - رقة  9( ملك مركز منت لالعمال  املعني يف مكتب )10-  امل�صفي  التقدم اىل 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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وا���ص��ت��ه��دف��ت ال���ور����ص���ة، ال���ت���ي اأق��ي��م��ت يف 
امل���وؤ����ص�������ص���ة ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����ص���الح���ي���ة يف 
ممن  طالًبا،   11 فيها  و�صارك  ال�صارقة، 
تراوح اأعمارهم بني 16 و18 عاماً، وقدم 
خ��الل��ه��ا امل�����درب حم��م��د ح���اج���ي، طالب 
ال�صلوكية  العلوم  يف  والباحث  الدكتوراه 
والجتماعية، نبذة عن مو�صوع التمثيل، 
الإن�صانية  الر�صائل  اإي�صال  يف  واأهميته 
امل�صاهد  اأداء  كيفية  للجمهور، م�صتعر�صاً 
ب�صدق  امل�صاهد  اإقناع  واأ�صرار  التمثيلية، 

امل�صهد.
واأدوا  امل�������درب،  م���ع  الأح��������داث  وت���ف���اع���ل 
عن  ك�����ص��ف��ت  ن���اج���ح���ة،  مت��ث��ي��ل��ي��ة  اأداوراً 
الفن والتمثيل،  مواهب واع��دة يف جمال 
كلياً  اجل��دي��دة  التجربة  ب��ه��ذه  م�صيدين 
عليهم، والتي عرفتهم على جانب جديد 
املتعة  عليهم  واأ�صفت  �صخ�صياتهم،  م��ن 

والفائدة.
ب��ن��ت عبداهلل  وق���ال���ت ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر 
مهرجان  ف��ن  موؤ�ص�صة  م��دي��ر  القا�صمي، 
للطفل:  ال����دويل  ال�صينمائي  ال�����ص��ارق��ة 
ال����دور  اإط�����ار  يف  ال���ور����ص���ة  ه����ذه  “تاأتي 
به  ت�صطلع  ال���ذي  واملجتمعي  الإن�����ص��اين 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ل��دع��م خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات واأف�����راد 
ب��ق��درات��ه��م و�صقل  والرت����ق����اء  امل��ج��ت��م��ع 
مواهبهم، واأعتقد اأن الهتمام بالأحداث 
اأمامهم  الأهمية، فهو يفتح  اأمر يف غاية 
طريق العودة اأفراداً �صاحلني اإىل اأ�صرهم 
لبناء  ال��ف��ر���ص��ة  ومينحهم  وجمتمعهم، 

م�صتقبل اأف�صل«.
ور�صة  ت��ق��دمي  اإىل  “�صعينا  واأ����ص���اف���ت: 
ت��ت��الءم م��ع م��ي��ول الأح������داث يف مرحلة 
عمرية ح�صا�صة تت�صكل فيها �صخ�صياتهم 
يف الغالب، واأردنا اأن يعروا باأريحية عن 
م�صاعرهم ومواهبهم، لذا �صهدنا اإبداعات 
رعايتها  ت��ت��م  اأن  مي��ك��ن  واع�������دة،  ف��ن��ي��ة 
منهم،  بارعني  ممثلني  و�صنع  م�صتقباًل 

املوؤ�ص�صة،  ت��وج��ه��ات  م��ع  ين�صجم  م��ا  وه��و 
)ال�صارقة  م��ك��ان��ة  ت��ك��ري�����ض  يف  وي�����ص��اه��م 

مدينة �صديقة لالأطفال واليافعني(«.
واأك������دت ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت عبداهلل 
تقدمي  يف  �صت�صتمر  “فن  اأن  القا�صمي، 
مل��خ��ت��ل��ف �صرائح  ال���ه���ادف���ة  ال��ع��م��ل  ور�����ض 
املجتمع، و�صتحر�ض على اأن ينال الأطفال 
واليافعون ن�صيباً وافراً منها، فهوؤلء هم 

ويكمن  معروفة،  غري  اإب��داع��ات  اأ�صحاب 
دورنا يف اكت�صافها وتقدميها للعامل«.

واإعداد  تن�صئة  اإىل  فن  موؤ�ص�صة  وتهدف 
وال�صينمائيني  الفنانني  م��ن  واع��د  جيل 
الفنية  ل��الأع��م��ال  وال���رتوي���ج  امل��ب��دع��ني، 
التي ينتجها الأطفال  والأفالم اجلديدة 
الإم������ارات، وعر�صها  دول���ة  وال��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
واملوؤمترات  ال�صينمائية،  املهرجانات  يف 

ال��دول��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، كما 
من  وت�صجيعها  امل��واه��ب  دع��م  اإىل  تهدف 
خ��الل امل��ه��رج��ان��ات، وامل���وؤمت���رات، وور�ض 
والدويل،  املحلي  ال�صعيدين  على  العمل 
بالإ�صافة اإىل توفري �صبكة مرتابطة من 
ال�صباب املوهوبني والواعدين، ومتكينهم 
من تبادل التجارب واخلرات على نطاق 

عاملي.

�صاو  معر�ض  فعاليات  يف  م�صاركته  للرتاث  ال�صارقة  معهد  اختتم 
باولو الدويل للكتاب الذي حلت فيه ال�صارقة �صيف �صرف ن�صخته 
املوؤ�ص�صات  م��ن  العديد  وم�صاركة  بح�صور  والع�صرين  اخلام�صة 

الثقافية الإماراتية.
و قال �صعادة الدكتور عبد العزيز امل�صلم رئي�ض املعهد الذي تراأ�ض 
وفد املعهد خالل امل�صاركة اإن ح�صور ال�صارقة يف املعر�ض مب�صاركات 
وم�صاهمات حكومية واأهلية و �صخ�صيات ثقافية و فنية و اإعالمية 
اأطلقها  التي  الثقايف  الإ�صعاع  مل�صرية  عنوانا  ياأتي  مميزة  اإماراتية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة .
احللقات  م��ن  جمموعة  يف  بامل�صاركة  ك��ث��ريا  “�صعدنا   : واأ���ص��اف 
النقا�صية من بينها حلقة حول تاريخ احلكاية ال�صعبية الرازيلية 
للرتاث  ال�صارقة  معهد  جهود  �صمن  وذل��ك  احلكائيني  وع��رو���ض 
ال��رائ��د لإمارة  ال���دور  واإب���راز  الثقايف الإم��ارات��ي  ال���رتاث  لرت�صيخ 
الإم��ارة من  ت�صعى  امل�صمار وهو دور حيوي مهم  ال�صارقة يف هذا 
كل  بها يف  والتعريف  العامل،  العربية يف  الثقافة  ن�صر  اإىل  خالله 

القارات«.
ال�صارقة  ه���ي���ئ���ة   “ ط����رح����ت  و 
امل����ع����ر�����ض  “ خ��������الل  ل����ل����ك����ت����اب 
لكتاب  ال��رت��غ��ال��ي��ة  ال���رتج���م���ة 
اخلرافية  ال��ك��ائ��ن��ات  “مو�صوعة 
ل�صعادة  الإماراتي”  ال���رتاث  يف 
الدكتور عبدالعزيز امل�صلم وذلك 
�صيف  ال�صارقة  اختيار  مبنا�صبة 

�صرف املعر�ض .
اإقبال  امل��ع��ه��د  م�����ص��ارك��ة  و لق���ت 
ك��ب��ريا م��ن اجل��م��ه��ور و املثقفني 
ال����رازي����ل����ي����ني ال�����ذي�����ن اأب��������دوا 
الذي  و  املعهد  بجناح  اإعجابهم 
ت�صمن معر�صا لل�صور القدمية 
والكتب  ل�����الإ������ص�����دارات  ورك����ن����ا 
املتنوعة وركنا للحرف التقليدية 
بالإ�صافة  الإم��ارات��ي��ة  والأزي�����اء 
لفرقة  امل���ت���م���ي���زة  ل���ل���م�������ص���ارك���ة 
قدمت  ال��ت��ي  الوطنية  ال�����ص��ارق��ة 
�صواحي  يف  م��ت��ن��وع��ة  ع���رو����ص���ا 

مدينة �صاو باولو.

فعاليات متنوعة �سمن 
مبادرة »ال�سعر يف ال�سواطئ 

واملخيمات« مبراك�س 
ال�صعر  دار  نظمها  التي  واملخيمات”  ال�صواطئ  يف  ال�صعر   “ فعالية  تعد 
فعلية  ت��رج��م��ة  الول  اأم�����ض  اأول  واأخ��ت��ت��م��ت  الأوىل  ب��دورت��ه��ا  مب��راك�����ض 
املجتمعي  الن�صيج  داخ��ل  متغلغلة  ال�صعرية  الظاهرة  جعل  ل�صرتاتيجية 
بالتن�صيق  الفعالية  الثقافية. جاء تنظيم  التن�صئة  و مكونا للتحفيز على 
والتعاون مع عمالة اإقليم �صيدي اإفني و املديرية اجلهوية لوزارة الثقافة 
وذلك  اجل��اري  اأغ�صط�ض   12 اإىل   10 من  الفرتة  يف  املغربية  والت�صال 

تتويجا ل�صرتاتيجية الدار النفتاح على الف�صاءات املختلفة .
اأم��ام روادها  “ اأبوابها  املغربي  ال�صعر  “ مكتبة  ال�صاطئية  املكتبة  وفتحت 
“قاعة  �صهدت  حني  يف   .. املختلفة  الجتماعية  وال�صرائح  الأط��ف��ال  من 
 “ فقرة  �صمن  ال�صعر  اأم�صيات  اأوىل  تنظيم  البحر  على  الأفراح” املطلة 

ق�صائد للبحر “مب�صاركة العديد من ال�صعراء.
الفنان  منحوتة  بتوقيع  اأم�����ض  اأول  الأوىل  ال����دورة  فعاليات  واأخ��ت��ت��م��ت 
امل�صاركون يف ور�صة  العلوي” ق�صيدة من رمال” .. فيما قدم  عبدالغني 
“�صعرية - م�صرحية” مغناة وهي عبارة عن ق�صيدة �صالم  ال�صعر لوحة 

موجهة للعامل اإىل جانب تتويج املتاألقني يف الأداء والإلقاء ال�صعري.

بالتعاون مع �سرطة ال�سارقة وبدعم من مدر�سة ال�سرطة الحتادية بالإمارة

»فن« ت�ستك�سف مواهب الأحـداث بـور�ســة عمــل عـن التمثـيـل

معهد ال�سارقة للرتاث يختتم 
م�ساركته مبعر�س �ساو باولو للكتاب 

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت فن، املوؤ�س�سة املتخ�س�سة يف تعزيز ودعم الفن الإعالمي 
لالأطفال والنا�سئة بدولة الإمارات، ومقرها ال�سارقة، موؤخرًا، 
ور�سة عمل عن اأ�س�س التمثيل ا�ستهدفت الأحداث النزلء يف 
ال�سارقة،  �سرطة  مع  بالتعاون  قدمتها  العقابية،  املوؤ�س�سات 

وبدعم من مدر�سة ال�سرطة الحتادية ال�سارقة.
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حممد جمعة: ل اأريد اأن اأح�سر نف�سي 
بنوعية الأدوار الكوميدية

األبوم تامر ح�سني اجلديد 
يف )الأ�سحى(

لألبومه  ال�صتباقية  حت�صرياته  عن  يك�صف  ح�صني  تامر  الفنان  يكد  مل 
اجلديد املقرر اأن يطرحه يف عيد الأ�صحى املقبل، حتى فوجئ مبوجة من 

الرتحيب اأطلقها متابعوه وجمهوره على ال�صبكة العنكبوتية!
ب��وك(، مقطع  الر�صمية يف موقع )في�ض   وك��ان ح�صني ن�صر على �صفحته 
بالنجم  يجمعه  ال��ذي  م��ع��اي��ا(،  )وان���ت  كوالي�ض  ع��ن  يك�صف  كليب  فيديو 
اإخراجها  يتوىل  التي  الأغنية  وه��ي  خ��ال��د(،  )ال�صاب  امل�صهور  اجل��زائ��ري 
املخرج اللبناين �صعيد املاروق، �صمن األبومه اجلديد الذي ي�صتعد لطرحه، 
فما كان من ع�صاق )تامر( اإل اأن قابلوا اخلر باإقبال وا�صع وترحيب كبري، 
األبوماً جديداً يف  يتوقعون  واأنهم  الإطاللة متميزة،  باأن  تعليقات  تخللته 

اأغنياته وكلماته واأحلانه، كما تعودوا منه. 
األبومه اجلديد، وق��ال عر  ا�صم  ا�صتقر على  اإن��ه  املقربون من تامر قالوا 
اجلديد،  األبومي  عن  �صاألتم  اهلل،  �صاء  اإن  جميل  )نهاركم  ب��وك(:  )في�ض 
عظيم  بجمهور  تليق  جديدة  اأفكار  تقدمي  اأج��ل  من  غيابي  اإن  لكم  وقلت 
وت��ل��ي��ق مب�����ص��واري ومب��ك��ان��ت��ي ك��م��ط��رب م�����ص��ري ع��رب��ي، حت�صري الألبوم 

ا�صتغرق �صنتني، وكل يوم اأعمل على تطويره(.
ليكون �صمن  امل��ب��ارك،  الأ�صحى  اق��رتاب عيد  الأل��ب��وم، مع  وتوقعوا ط��رح 

األبومات ال�صيف.

بثالث �سخ�سيات خمتلفة اأطّل حممد جمعة يف الدراما الرم�سانية الفائتة حمققًا جناحًا كبريًا مع اجلمهور، خ�سو�سًا دوره 
يف م�سل�سل )الو�سية(. يف هذا احلوار يتحّدث الفنان امل�سري عن اأعماله وال�سعوبات التي واجهته، ويتطرق اإىل م�ساريعه 

املقبلة ول ين�سى تاأكيد ع�سقه للم�سرح.

ت�ستعد منة �سلبي وروبي واأمينة خليل للظهور يف اأعمالهن ال�سينمائية اجلديدة خالل الفرتة املقبلة. وحتت ا�سم "اأفالم الرعب"، �سيطرح 
اأكرث من عمل �سينمائي جديد، يف دور العر�س ال�سينمائية لتكون عودة قوية لهذه النوعية جمّددًا للمناف�سة يف ال�سينما امل�سرية. 

روبي ومنة �سلبي تت�ساركان يف تخويف اجلمهور

اآ�سر يا�سني ومنة �سلبي

من خالل "تراب املا�ض"، يعود اآ�صر يا�صني اإىل 
ال�صينمائي ب�صخ�صية قاتل من نوع  جمهوره 
خا�ض بعد وفاة والده على يد اإحدى ع�صابات 
امل��اف��ي��ا، ف��ي��ق��رر الإن��ت��ق��ام م��ن��ه��م ع��ل��ى طريقته 
اخلا�صة.وجت�ّصد منة �صلبي من خالله �صخ�صية 

حبيبته التي ت�صاعده يف قتل اأعدائه.

روبي والفي�ساوي
خالل  فمن  قتل؛  ناري" جرمية  "عيار  فيلم  يتناول 
بطل  ي��ج�����ّص��ده  ال���ذي  ال�����ص��رع��ي  الطبيب  �صخ�صية 
اأحمد الفي�صاوي الذي يقوم بالتحقيق  الأح��داث 
للعديد  ي��ت��ع��ّر���ض  غ��ام�����ص��ة،  ق��ت��ل  يف ج��رمي��ة 
بحثه عن  رحلة  اأث��ن��اء  املرعبة  امل��ف��اج��اآت  م��ن 
تتوىل  التي  ال�صحافية  وت�صاعده  احلقيقة 
ال���ت���ح���ق���ي���ق ال�������ص���ح���ايف ب����ه����ذه اجل���رمي���ة 
وجت�����ّص��ده��ا روب����ي ل��ت��ك��ون امل����رة الأوىل 

للتعاون الفني بينهما.
واأكد اأحمد الفي�صاوي يف ت�صريحاته 
اخلا�صة اأنه يرتقب عر�ض هذا 

الفيلم ب�صدة، خا�صة اأن دوره خمتلف متاماً عما �صبق اأن قّدمه خالل م�صواره الفني، 
كما اأن العمل يقّدم دراما اجلرمية بطريقة مل ي�صبق تقدميها يف ال�صينما من قبل.

اأمينة خليل وطارق لطفي
وُيعّد فيلم 122 الذي يعود به طارق لطفي للوقوف جمدداً اأمام كامريات ال�صينما 
بعد غياب ما يقرب من ثمانية اأعوام، اأول اأعمال الرعب ال�صينمائية امل�صرية بتقنية 

رباعية الأبعاد.
وتدور اأحداثه يف ليلة واحدة يظهر من خالله توّرط اأحد اأبطال العمل يف جرمية، 

ويحاول طيلة الأحداث اإثبات براءته 
كما يظهر ف�صاد بع�ض الأطباء داخل اأحد امل�صت�صفيات التي تدور فيها بقية اأحداث 

العمل.
والفيلم تدور اأحداثه حول جتارة الأع�صاء داخل اأحد امل�صت�صفيات الذي تدور فيه 

اأحداث العمل كاملة، حيث يلتقي جميع اأبطال العمل هناك.
ويوؤكد طارق لطفي اأن �صبب قبوله العودة بهذا العمل اأنه �صيفاجئ اجلمهور بق�صة 
النجوم  من  ب��دءاً  وفريق عمل متمّيز  ودور خمتلف متاماً  قبل  ي�صاهدوها من  مل 
امل�صاركني معه يف الفيلم، حتى فريق الإنتاج املجتهد واملخرج املوهوب يا�صر اليا�صري، 
الذي يخو�ض جتربته الإخراجية للمرة الأوىل، ولكنه يتوقع له م�صتقباًل باهراً يف 
ال�صينما يف ما بعد.الفيلم من بطولة اأمينة خليل التي جت�ّصد �صخ�صية فتاة تدعى 
اأمنية تعمل م�صففة �صعر يف �صالون وتعاين من قلة ال�صمع، وترتبط بق�صة حب 
ب�صاب يدعى ن�صر ويج�ّصده اأحمد داوود، حيث جتعلهما الظروف يدخالن م�صت�صفى 

الرعب ولكنهما يحاولن الهروب منها دون خ�صائر.

عر  الفائت  رم�صان  يف  م�صاركتك  ج��اءت  كيف   •
ثالثة م�صل�صالت؟

- مل اأخطط للم�صاركة يف الأعمال الثالثة، بل جاء 
ال���ذي حققته م��ن خالل  ال��ن��ج��اح  بعد  ت��ب��اع��اً  الأم���ر 
املا�صي  ال��ع��ام  امل�����ص��اء(  )ه���ذا  م�صل�صل  يف  م�صاركتي 
الكبري  اجل��م��اه��ريي  ال��ف��ع��ل  ورد  ف��ي��ا���ض  ب�صخ�صية 
يف  اأع��م��ايل  اأنتقي  اأن  على  حري�صاً  كنت  ل��ذا  عليها. 
ت��خ�����ص��م من  اإيّل ول  ت�����ص��ي��ف  ك���ي  امل��ق��ب��ل��ة  اخل���ط���وة 
ر���ص��ي��دي ل���دى اجل��م��ه��ور. م���ن ث���م، وج����دت نف�صي 
م��ر���ص��ح��اً ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف اأع���م���ال درام���ي���ة مم��ي��زة مل 
اأن اأظ��ه��ر يف )اأب����و عمر  اأ���ص��ت��ط��ع رف�����ص��ه��ا، وق����ررت 
امل�صري(، و)�صد جمهول( بالإ�صافة اإىل )الو�صية(، 
اأن الأدوار حتمل تنوعاً كبرياً يف املحتوى،  خ�صو�صاً 

فيما اعتذرت عن اأعمال اأخرى.
املحامي  �صخ�صية  ج�����ص��دت  جم��ه��ول(  )���ص��د  يف   •

الذي يتالعب بالقانون، كيف وجدت العمل؟
�صيما  ل  كله،  امل�صل�صل  فريق  مع  بالتعاون  �صعدت   -
�صخ�صيات  كتب  ال���ذي  �صالمة  اأمي���ن  ال�صيناري�صت 
بالتفا�صيل  اهتّم  ال��ذي  رفعت  ط��ارق  واملخرج  ثرية، 
م اأف�����ص��ل م���ا ل����دي يف  وك����ان ح��ري�����ص��اً ع��ل��ى اأن اأق������دِّ
اأو ط��ري��ق��ة احلركة،  الن��ف��ع��الت  ���ص��واء  ال��ت�����ص��وي��ر، 
بالإ�صافة اإىل غادة عبد الرازق التي اأعترها اإحدى 

اأهم جنمات الدراما و�صعدت بالتعاون معها.
)عم  ب�صخ�صية  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  حققت   •

�صياء( التي اأ�صبحت رمزاً للكاآبة 
ال�صباب،  ل����دى  واحل������زن 

ك���ي���ف وج�������دت رد 
لفعل  ا

اجلماهريي عليها؟
تفاعل  اجلمهور  لأن  الأم��ر  بهذا  �صعيد  بالتاأكيد   -
باإطالق  فوجئت  اأنني  لدرجة  ب�صدة  ال�صخ�صية  مع 
لقب )اأمري الكاآبة( عليَّ رغم طبعي املتفائل واملحب 
اأن  خ�صو�صاً  بذلك،  �صعادتي  اأخفي  ل  لكن  للحياة. 
امل�صاهد  ف��اإن  فيها  احل��زن  م�صاحة  رغ��م  ال�صخ�صية 

تفاعل معها ب�صورة اأكر مما توقعت.
عرو�صاً  تلقيت  اأن���ك  د  ت���ردَّ  •

ل����ت����ق����دمي )ع����م 
����ص���ي���اء( يف 

ل  عما اأ

اأخرى.
ال�صخ�صية،  لتقدمي  ج��دي  ب�صكل  عر�صني  تلقيت   -
الأول يف ال�صينما والآخر يف التلفزيون لكني اعتذرت 
عنهما لرغبتي يف عدم التكرار اأو ا�صتغالل ال�صخ�صية 
اأكرث مما توقعناه من جناح ك�صانعني،  التي حققت 
بالإ�صافة اإىل اأنني ل اأريد اأن اأح�صر نف�صي بنوعية 

الأدوار الكوميدية.
جاء جناح ال�صخ�صية مع اجلمهور ا�صتثنائياً، من ثم 
اإذا رغبت يف تقدميها جمدداً ل بد من اأن اأحافظ على 
جناحها بعمل وفكرة جيدين كي تخرج ب�صورة 

لفتة، وهو ما مل يتحّقق حتى الآن.
فوجئت  ب�����اأن�����ك  ����ص���اب���ق���اً  ����ص���رح���ت   •

برت�صيحك لل�صخ�صية، فما ال�صبب؟
خالد  امل��خ��رج  م��ن  برت�صيحي  ف��وج��ئ��ت   -
احللفاوي وال�صركة املنتجة للدور رغم اأن 
اإىل  وحتتاج  عمرياً  مني  اأكر  ال�صخ�صية 
اأ�صلوب خا�ض و�صعرت باأنني غريب عليها 
حما�صتهما  راأي��ت  عندما  لكن  البداية.  يف 
معها  وال��رتك��ي��ز  عليها  ال��ع��م��ل  ب����داأت  يل 
ب�صدة لإظهار اجلانب الن�صاين فيها وكي 
اإزاء الكامريا رغم احلزن  تخرج بخفة دم 

املوجود يف داخلها.
الكامريا؟ اإزاء  معها  تعاملت  • كيف 

احلزن  م�صاهد  با�صتذكار  للدور  حت�صرت   -
التي تعر�صت لها يف حياتي كي تظهر تعابري 
���ص��اه��ده��ا اجلمهور،  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  وج��ه��ي 
ب��ع��ي��دة عني  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  اأن  خ�����ص��و���ص��اً 
ال�صخ�صي،  امل�صتوى  على 
بطبعي  لأن�������ن�������ي 
اجلوانب  اأرى 
بية  يجا لإ ا
يف احلياة 

الظروف، وهو  التغّلب على احلزن وحتدي  واأح��اول 
ما زاد من اجتهادي يف التعامل معها.

رايح(؟ )كله  عبارة  عن  •  ماذا 
من  ولكن  احل��ي��اة،  يف  مبدئي  العبارة  ه��ذه  ت�صكل   -
احلزن  حل��ظ��ات  فكل  ال�صلبي،  ل  الإي��ج��اب��ي  املنظور 
وال�صعف �صتمّر و�صتليها حلظات �صعادة وانت�صار يف 

امل�صتقبل القريب.
ويحمل  انت�صر  الذي  )الكوميك�ض(  وجدت  كيف   •

هذه العبارة؟
النجاح،  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ب��ال��ت��اأك��ي��د لأن�����ه  ب���ه  ���ص��ع��دت   -
التوا�صل  م����واق����ع  ع���ل���ى  اجل���م���ه���ور  وا����ص���ت���خ���دم���ه 
اأتابعه  جعلني  م��ا  ع����دة،  م��ن��ا���ص��ب��ات  يف  الج��ت��م��اع��ي 

واأتفاعل معه اأحياناً، خ�صو�صاً الكوميك�ض اللطيف.
على  طغت  �صياء(  )عم  �صخ�صية  باأن  ت�صعر  • هل 

اأدوارك الأخرى؟
ه��ي �صيف  )ال��و���ص��ي��ة(  ���ص��ي��اء( يف  )ع���م  �صخ�صية   -
التوا�صل  �صرف يف الأ�صا�ض، واإن كان جمهور مواقع 
الجتماعي تفاعل معها، فهذا اأمر جيد. لكن اأدواري 
الأخرى اأي�صاً ح�صلت على ن�صيبها من رد الفعل بني 

اجلمهور.
واأكرم  اأمني  اأحمد  مع  العمل  كوالي�ض  عن  ماذا   •

ح�صني؟
- كانت الكوالي�ض مليئة بالكوميديا، خ�صو�صاً اأنهما 
مم��ث��الن ك��وم��ي��دي��ان، و���ص��ع��ي��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع��ه��م��ا، ل 
لي�صت  العمل  يف  قدمناها  التي  الكوميديا  اأن  �صيما 

مبتذلة.
امل�صري(؟ عمر  )اأبو  يف  • وم�صاركتك 

مو�صى،  خ��ال��د  اأح��م��د  امل��خ��رج  للم�صل�صل  ر�صحني   -
ال�صابقة  اأدواري  ع��ن  خمتلفة  ال�صخ�صية  ووج���دت 
وفر�صة لتقدمي دور جديد. لذا حتم�صت ل�صخ�صية 
جاءت  عليها  ال��ف��ع��ل  ردود  اأن  هلل  واحل��م��د  ب��ح��ريي 

ايجابية.
امل�صتقبلية؟ م�صاريعك  عن  • ماذا 

زلت  فما  املقبلة،  على خطوتي  اأ�صتقر  الآن مل  حتى 
تكون  كي  التاأين  على  واحر�ض  الختيار  مرحلة  يف 

الختيارات املقبلة كما يتمنى اجلمهور مني.
اإنه )بيتي الذي  بامل�صرح، يقول جمعة  ويف ما يتعلق 
بداأت فيه. �صحيح اأن الدراما اأخذتني خالل الفرتة 
ع��ل��ى خ�صبة  ل��ل��وق��وف  مت�صوقاً  اأب��ق��ى  ل��ك��ن  امل��ا���ص��ي��ة 

امل�صرح جمدداً بعمل جيد(.
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هل ت�سعر ب�سيق التنف�س والغثيان 
عند روؤيتك للعناكب؟ هذا ال�سبب

اأن  دون  الأ�صخا�ض،  اأم��ر يحدث لكثري من  العناكب(  روؤي��ة  )اخل��وف عند 
يكون لديهم علم اأنهم بذلك يعانون من)اأراكيبرتوفوبيا(  اأو )اخلوف من 

العناكب(.
هذا ما اأكده موقع thesun، يف تقرير له حيث اأو�صح، اأن اأعرا�ض الإ�صابة 
ب�)اأراكيبرتوفوبيا(، هو اأن ي�صعر املري�ض ب�صيق يف التنف�ض، ي�صاحبه زيادة 
يف معدل �صربات القلب، الغثيان، التعرق، والقلق واخلوف حتى من روؤية 
بيت العنكبوت بال�صور، مما يت�صبب يف اإ�صابته باأ�صرار نف�صية واجتماعية.

ويعود �صبب الإ�صابة، وفقا للتقرير املن�صور، اإىل ت�صبب العنكبوت فى اإحلاق 
باأحداث �صيئة، لذلك ي�صعر املري�ض  اأو ارتباط روؤيتها  �صرر يف الطفولة، 

باخلوف من العناكب عند م�صاهدته اأو م�صاهدة اأي �صيء يخ�صها.
بالعناكب، عن طريق اخل�صوع جلل�صات عالج  العالج من اخلوف  وميكن 

�صلوكي معريف، اأو التنومي املغناطي�صي، وهذا ما ن�صح به التقرير.

ال�سرطان واأمرا�س القلب الأكرث 
فتًكا يف البلدان النامية

يف  كوليدج"  "اإمريال  جامعة  من  باحثون  اأجراها  حديثة  درا�صة  اأثبتت 
اململكة املتحدة ون�صرت يف جملة "نيت�صر" العلمية، اأن ال�صرطان واأمرا�ض 

القلب وال�صكري وال�صطرابات النف�صية، اأكرث فتًكا يف البلدان النامية.
وبح�صب ما ذكرت �صحيفة "ربوبليكا" الإ�صبانية فاإن معدلت الوفيات يف 
اأعلى مقارنة  الأمرا�ض،  الدخل جراء هذه  واملتو�صطة  املنخف�صة  البلدان 

بالدول الغربية.
واأظ���ه���رت ال��درا���ص��ة اجل���دي���دة، اأن م��ع��دلت ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن هذه 
البلدان  الكلى والكبد واخلرف، يف  اأمرا�ض  ا  اأي�صً الأمرا�ض، والتي ت�صمل 
ب�61  �صخ�ض، مقارنة  األ��ف   100 لكل  وف��اة  90 حالة  اإىل  ت�صل  النامية 

حالة وفاة لكل 100 األف �صخ�ض يف البلدان ذات الدخل املرتفع.
كما اأ�صارت الدرا�صة، اإىل اأن معدلت الوفيات الناجمة عن ال�صكتة الدماغية 
بلغت 49 حالة وفاة على الأقل لكل 100 األف �صخ�ض يف الدول النامية، 

مقارنة ب�22 حالة وفاة لكل 100 األف �صخ�ض يف الدول املتقدمة.
ال�صتوائية  البلدان  يف  ال�صكري  مر�ض  ب�صبب  الوفيات  معدلت  وارتفعت 
ذات الدخل املنخف�ض واملتو�صط مقارنة بالدول الأكرث ثراء، حيث بلغ 32 

حالة وفاة لكل 100 األف مقارنة ب�11 حالة وفاة لكل 100 األف.
ووجد الباحثون اأن من بني 25.3 مليون حالة وفاة يف املناطق ال�صتوائية 
اأو الظروف  2016، كان %34 ب�صبب الأمرا�ض املعدية والطفيلية  عام 
املتعلقة باحلمل والولدة ونق�ض التغذية، يف حني كان %55 من حالت 
الوفاة من الأمرا�ض غري املعدية مثل ال�صرطان واأمرا�ض القلب. وك�صفت 
الأمرا�ض  عن  الناجمة  الوفيات  معدلت  ارتفاع  اأ�صباب  اأحد  اأن  الدرا�صة، 
اكت�صافها يف  يتم  الأمرا�ض  اأن هذه  الدخل،  املنخف�صة  البلدان  املزمنة يف 

مرحلة اأكرث تقّدًما مقارنة بالبلدان الغربية ذات الدخل املرتفع.

فزح؟  قو�س  الوان  • ماهي 
 األوان قو�ض قزح هي التالية : البنف�صجي ، النيلي، الأزرق ، الأخ�صر، 
الأ�صفر ، الرتقايل . اأي ما جمموعه �صبعة األوان رغم اأنها تبدو لنا 

اقل من هذا العدد  
؟ قزح  قو�س  ينتهي  • اأين 

ما مر  اإذا  املمطرة  الغيوم  وم��ن  املنهمر  املطر  ق��زح من  يتكون قو�ض   
املطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�ض  ف��اإن  وبالتايل  ال�صم�ض عرها  �صوء 
والغيمة وهو ينتهي )ويبداأ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�ض قزح 

ينبغي ان تكون ال�صم�ض خلفك  

الت�صمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�صان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�صمع حا�صة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�صلة  هي  الإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �صمعاً  اأ�صعف  الي�صرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والزبدة  البي�ض  و�صفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�صمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  هل   •
والق�صدة واخل�صروات ال�صفراء طويلة الأوراق واجلزر والكمرثى لزم لنمو الطفل ونق�صه يعوق 
ال�صعر  الدماغ ودوار و�صداع وت�صاقط  تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف  النمو والف��راط يف  عملية  

وي�صقق اجللد وال�صفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�صل

التاجر ال�صغري
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فوائد ل تتوقعها لـلمكرونة

اأظهرت درا�صة ن�صرتها جامعة بويزيل الإيطالية، اأن تناول املعكرونة عدة 
مرات يف الأ�صبوع لي�ض له تاأثري على زيادة الوزن، بل على العك�ض من ذلك، 
من  امل�صنوعة  خا�صة  املعكرونة،  لتناول  �صحية  ف��وائ��د  ال��درا���ص��ة  ر���ص��دت 
الكول�صرتول  ت�صاعد على خف�ض م�صتوى  اأنها  تبني  الكامل، حيث  القمح 
ال�صار يف اجل�صم، واأكدت اأن اإ�صافة الزيوت ال�صحية لها مثل زيت الزيتون 

يح�صن �صحة القلب وال�صرايني، ويحمي الدماغ من اخلرف.
وقد اأجريت اأبحاث الدرا�صة يف جامعة بوزيلي الإيطالية، وقامت بتحليل 
البيانات ال�صحية والتغذوية ل� 1.5 مليون �صخ�ض على مدى 10 �صنوات، 
اإىل جانب مراجعة نتائج درا�صتني عن التغذية �صارك يف اإحداها 25 األف 

�صخ�ض والأخرى 23 األف �صخ�ض.

بدلة الف�ساء اجلديدة التي �سريتديها رواد الف�ساء يف وكالة الف�ساء الأمريكية )نا�سا( خالل اأوىل رحالتهم 
الف�سائية يف مركبة الف�ساء Crew Dragon.   )رويرتز( 

خرج بيرت واخته �صوزي اإىل احلقول اخل�صراء لح�صار بع�ض كيزان الذرة ال�صفراء ل�صلقها لتكون غذاء لهم، 
وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�صع فيه ال�صعادة ال ان حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك كان الب يعمل طوال 
احلنون  ال��زوج  بتلبية طلبات  تكتفي  فكانت  الم  اما  ال�صغرية  عائلته  ليكفي طلبات  اج��ريا يف احلقول  اليوم 
اليوم قررت الخت احلنون ان تطعم دجاجاتها بع�ض  ال��ذرة هذا  وال�صغار، وعندما جاء بيرت واخته بكيزان 
الذرة فقامت بفرط احد الكيزان واخذت تلقي احلبات لت�صتقر يف الفرن ال�صاخن فخافت �صوزي من القرتاب 
منها لكنها لحظت ان احلبة بداأت تكر قليال قليال حتى ا�صتقرت مت انتف�صت وكاأنها قطعة قطن ببيا�صها 
فاح�صت  لتتذوقها  فمها  و�صعتها يف  ومع حرارتها  �صوزي  يد  �صاخنة يف  اخ��رى  لت�صتقر مرة  وط��ارت  ال�صاهق 
بحالوة الطعم وا�صرعت لتخر والدتها مبا حدث فجاءت الم وو�صعت بع�ض احلبات على الفرن لتتحول بعد 
قليل اإىل ف�صار فما كان من بيرت ال ان قرر ان ي�صبح بائعا للف�صار بدون ان يخر من حوله كيف ي�صنعه وقد 
ابدع يف �صنعه فوجد اقبال كبريا من ال�صغار وا�صبح �صانع الف�صار ال�صغري من مي�صوري احلال وا�صبح لديه 

وعائلته ما يكفي ل�صراء بع�ض حقول الذرة وحتويلها اإىل ف�صار .

اأن  النتفاخ(،  اأكدت )مليف مادين( موؤلفة كتاب )انت�صر على 
املعدة،  انتفاخ  الفواكه قد تكون بدياًل للزبدة لتجنب  اإح��دى 

كالأفوكادو مثال ميكن اأن تكون البديل.
نقال  الريطانية،  )اإك�صري�ض(  �صحيفة  ذكرته  ما  وبح�صب 
ن�صبة عالية  الأف��وك��ادو حتتوي على  ف��اإن ثمرة  )مل��ادي��ن(  عن 
من الدهون ال�صحية، وذات قيمة غذائية عالية كما اأن نكهتها 

جيدة ون�صيجها غني بالبوتا�صيوم.
ولفتت، اإىل اأن وزارة الزراعة الأمريكية تقول ‘‘اإن كل 100 
و15  حرارياً،  �صعراً   160 على  يحتوي  الأفوكادو  جرام من 

جراًما من الدهون، و485 ملليجراًما من البوتا�صيوم. كما 
حتتوي الفاكهة على فيتامني C و B6 و A، بالإ�صافة اإىل 

بع�ض احلديد واملغني�صيوم.
املتخ�ص�ض يف  اآك�ض،  الدكتور جو�ض  ال�صحيفة عن  نقلت  كما 
التغذية ال�صريرية، قوله اإنه يجب ت�صنيف الأفوكادو على اأنه 

واحد من اأف�صل 5 اأطعمة �صحية على كوكب الأر�ض.
وتابع: اأعرف القليل من الأطعمة الأخرى التي حتتوي على 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة، خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا تفكر يف كيفية طعم  م���واد م��غ��ذي��ة 

الأفوكادو الرائع.

الأفوكادو حل �سحري ملواجهة 
انتفاخ املعدة


