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كيف تخل�ص فمك من رائحة الثوم والب�صل؟

بالإ�ضافة  املختلفة  للأطعمة  لذيذة  نكهات  والب�ضل  الثوم  ي�ضيف 
لفوائدهما ال�ضحية الكبرية، لكن اأكلهما ي�ضبب رائحة كريحة للفم.

الأليل  وكربيتيد  الألييييي�ييضيين  مييادتييي  على  والب�ضل  الييثييوم  ويييحييتييوي 
ميثيل امل�ضوؤولتن عن الرائحة ال�ضادرة لدى تعر�ض الثوم والب�ضل 
للهواء بعد التقطيع، اأو بعد الأكل وو�ضول جمرى الدم، حيث تنطلق 

الرائحة عرب الرئتن اإىل خارج اجل�ضم عرب الفم.
ويوؤكد اخلرباء على اأن الرائحة القوية للب�ضل والثوم ل تعد مربرا 
لل�ضتغناء عن فوائدهما اجلمة ل�ضحة اجل�ضم، وخا�ضة اإذا ا�ضتطعنا 
التعامل بطريقة �ضحيحة للتقليل من الرائحة الكريهة. ولتحقيق 
ذلك، يعد �ضرب كوب اأو 2 من املاء طريقة رائعة لإزالة بقايا الب�ضل 
على  بييدوره  ي�ضاعد  الييذي  اللعاب  اإنتاج  ويحفز  الل�ضان،  على  والثوم 
الفم. وين�ضح اخلرباء  للبكترييا يف  الكريهة  الرائحة  التخل�ض من 
اأي�ضا بتناول كوب من احلليب، لأن منتجات الألبان قادرة على تقليل 
العلماء  يعترب  كما  الفم.  يف  الكربيت  على  املحتوية  املركبات  تركيز 
الطريقة التقليدية ال�ضعبية، التي انت�ضرت بن النا�ض للتخل�ض من 
اأو  اأو اخل�ض  النعناع  اأو  البقدون�ض  الثوم والب�ضل، بتناول  اآثار روائح 

الكزبرة، من اأف�ضل الطرق ال�ضحية الفعالة يف هذا املجال.

القهوة اخل�صراء.. حارقة للدهون!
بع�ضهم  ويكتفي  منع�ض،  قييهييوة  بفنجان  �ضباحهم  الييكييثييريون  يييبييداأ 
اآخييرون كمية كبرية من القهوة،  بفنجان واحد يوميا، فيما يحت�ضي 

ما يعر�ضهم مل�ضكلت �ضحية ب�ضبب الكافين.
ويف الجتماع الي 235 للجمعية الكيميائية الأمريكية، اأجريت درا�ضة 
برئا�ضة، جوين كين�ضون، حيث ر�ضد مع زملئه تاأثري حبوب القهوة 
زيادة  من  يعانون  �ضخ�ض   200 من  تتكون  جمموعة  يف  اخل�ضراء 

الوزن وال�ضمنة.
يف  منهم،  �ضخ�ضا   186 فقد  حيث  مذهلة،  الييدرا�ييضيية  نتائج  وكييانييت 
كلغم،   11 مقداره  ما  اخل�ضراء،  القهوة  تناولهم  من  الأول  ال�ضهر 
القهوة اخل�ضراء، وكانوا  اإعييداد  وحينها مل يكن معروفا كيف يجب 

يغلونها فقط وي�ضربونها.
كما اأن القهوة اخل�ضراء لقيت ا�ضتح�ضانا وا�ضعا يف رو�ضيا بن الذين 
يتناولونها بكرثة دون خييوف، لأنها  الزائد، حيث  الييوزن  يعانون من 

عمليا ل حتتوي على الكافين. 
كما يف�ضل تناول هذه القهوة من دون اإ�ضافة ال�ضكر، واإذا كان ي�ضعب 

تناولها مرة ميكن اإ�ضافة ملعقة ع�ضل طبيعي.
وتعتمد فعالية تناول القهوة اخل�ضراء على الفرد وخ�ضو�ضية ج�ضمه، 
كما يجب تناولها ب�ضورة �ضحيحة ويف الوقت املنا�ضب، و�ضرورة حفظ 
حبوب القهوة اخل�ضراء يف مكان بارد وجاف. كما يجب المتناع عن 

تناول امل�ضروبات الكحولية بعد تناول القهوة اخل�ضراء.

ملاذا يرتفع �صغط الدم ب�صكل فجائي؟
املرتفع  اليييييييدم  �يييضيييغيييط  اأزميييييييية  اإن  بيييييارميييييان  فيييييليييييب  الييييدكييييتييييور  قيييييال 
�ضغط  يف  مييفيياجييئ  ارتييفيياع  هييي   "Hypertensive Crisis"
الدم  �ضغط  قيم  ت�ضل  حيث  املرتفع،  الييدم  �ضغط  مر�ضى  لييدى  الييدم 
تبلغ  املثالية  القيم  اأن  حيين  يف  زئبقي،  ميلليمرت   120/220 اإىل 

.80/120
واأو�ضح اخت�ضا�ضي طب الباطنة الأملاين اأن �ضبب هذه الأزمة قد يرجع 
النف�ضي. وهنا يلزم تعاطي  التوتر  اإىل  اأو  امللح  اإىل الإفييراط يف تناول 
دواء خا�ض خلف�ض �ضغط الدم املرتفع. كما قد حتدث الأزمة ب�ضبب 
الييدم. وهنا يكفي تعاطي  املعالج لرتفاع �ضغط  الييدواء  ن�ضيان تعاطي 

الدواء، حينئذ غالباً ما يعود �ضغط الدم اإىل القيم الطبيعية.
ويف حال بقاء �ضغط الدم مرتفعا ب�ضكل غري معتاد، فاإنه يتعن على 
الدم  �ضغط  اأزميية  اأعرا�ض  وتتمثل  املعالج.  الطبيب  ا�ضت�ضارة  املري�ض 
التنف�ض،  و�ضيق  اجللد  واحييمييرار  بيييالأذن  و�ضغط  ال�ضداع  يف  املرتفع 
بالإ�ضافة اإىل التعب والهزال على نحو غري معتاد. ويف حال املعاناة من 
اآلم �ضديدة، مثل اآلم بال�ضدر و�ضلل وا�ضطرابات روؤية ودوار وغثيان، 

في�ضري ذلك اإىل حالة طوارئ ت�ضتلزم ا�ضتدعاء الإ�ضعاف فوراً. 
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لتخفيف التوتر احذف 
الفي�ص بوك من هاتفك 

اأظهرت جتارب اأجريت يف جامعة كوينزلند با�ضرتاليا انخفا�ض م�ضتوى 
هرمون التوتر )الكورتيزول( بعد حذف الفي�ض بوك ومواقع التوا�ضل 
الجتماعي من الهاتف ملدة 5 اأيام. ويرتبط ارتفاع م�ضتوى الكورتيزول 

يف اجل�ضم بعدة م�ضاكل �ضحية منها زيادة ال�ضهية والوزن.
وك�ضفت التجارب التي ُن�ضرت نتائجها يف جملة "�ضو�ضيال �ضيكولوجي" 
اأن م�ضتوى هرمون الكورتيزول يف اللعاب قد انخف�ض ب�ضكل وا�ضح بعد 
اأخذ اإجازة اإجبارية من التوا�ضل عن طريق مواقع ال�ضبكات الإلكرتونية، 
بينما مل يحدث هذا النخفا�ض لدى املجموعة التي �ضاركت يف التجربة 

وُطلب منها موا�ضلة التفاعل الإلكرتوين.
اأخذ  التجارب:  على  اأ�ضرف  الييذي  فامنان  اإريييك  الربوفي�ضور  وبح�ضب 
اإجازة ملدة 5 اأيام من الفي�ض بوك ي�ضاعد على خف�ض التوتر، وهو اإجراء 

نن�ضح باللجوء اإليه كل فرتة.
وقد  انت�ضاراً،  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  اأكييرث  بييوك  الفي�ض  ويعترب 
اأ�ضبحت هذه ال�ضبكات و�ضيلة ات�ضال وتوا�ضل اجتماعي اأ�ضا�ضية، وت�ضري 
معدلت الت�ضفح اإىل اأن الكثري من النا�ض يت�ضفحون تويرت وفي�ض بوك 

ووات�ض اأب ب�ضكل متكّرر كل يوم.
 وهو ما يعّر�ض  الإن�ضان ل�ضغوط اجتماعية من م�ضادر عديدة تنعك�ض 

على حالته املعنوية.

وفاة ت�صاك ماكان 
عن 83 عامًا

املمثل  تييويف  عيياميياً   83 يناهز  عمر  عيين 
الكوميدي الأمريكي  ت�ضاك ماكان .

نعت  الأمريكية  �ضي"  بي  "بي  �ضحيفة 
اليييراحيييل، واأ�يييضيييار ميي�ييضييدر خييا�ييض لييهييا اأن 
ميياكييان تييويف يييوم الأحيييد املييا�ييضييي نتيجة 
لق�ضور يف القلب، وذلك يف م�ضت�ضفى يف 

لو�ض اأجنلو�ض.
ولد  لل�ضحيفة:  اآخييير  ميي�ييضييدر  واأ�يييضييياف 
ماكان يف 2 �ضبتمرب اأيلول عام 1934 
يف بييروكييليين، واأ�ييضييبييح ا�ييضييمييا ميياألييوفييا يف 
متنوعا،  عر�ضا  تييوىل  عندما  نيويورك 
حيييييث قيييدم الييكييثييري ميين الييفييكيياهيية جليل 
واليييدميييى  اليينييكييتيية  الأطيييييفيييييال ذوي  ميييين 
1968، ظهر ماكان  اخلفيفة، ويف عام 
بتو�ضيع  وقييييام  ليييه،  كييبييري  فيييييلييم  اأول  يف 
املتحركة  بيياليير�ييضييوم  الييتييمييثيييييل  يف  عييمييلييه 
اإىل  بالإ�ضافة  املنا�ضبة،  الأ�ضوات  وخلق 
العامة،  للم�ضانع  التجارية  الإعييلنييات 
اأجنييلييو�ييض يف  لييو�ييض  اأقييييام �ضيفا يف  كييمييا 

�ضبعينيات القرن املا�ضي.
وختم امل�ضدر كلمه بي: كان ملاكان ابنتان 

وزوجة وا�ضمها اإليزابيث فانينغ.

جري احلوامل.. درا�صة 
املعتقدات "تن�صف" كل 

بحثية  درا�ييييييضيييييية  اأكييييييييرب  خيييلييي�يييضيييت 
احلامل  �ضحة  تناولت  بريطانية 
اآمن  اأثيينيياء احلمل  اجلييري  اأن  اإىل 
على �ضحة الأم وجنينها، لتدح�ض 
امليييعيييتيييقيييدات اليي�ييضييابييقيية واملييييخيييياوف 
للريا�ضة،  احلامل  ممار�ضة  ب�ضاأن 

واجلري على وجه اخل�ضو�ض.
وبييحيي�ييضييب اأطييييبيييياء وبييياحيييثييين من 
لندن،  يف  كوليدج"  "كينغز  كلية 
مبمار�ضة  يييتيياأثيير  ل  احلييمييل  فيييياإن 
اليييرييييا�يييضيييات اخلييفيييييفيية واجليييييري 
اإيجابا  ينعك�ض  اأنيييه  كما  املييعييتييدل، 

على عملية الو�ضع.
ميل"  "ديلي  �ييضييحيييييفيية  وذكييييييرت 
الربيطانية، اأن الباحثن �ضخ�ضوا 
6 حوامل يحرتفن ريا�ضة اجلري، 
الريا�ضة  ممييار�ييضيية  اأن  ووجييييييدوا 
قللت  احلمل  واأثيينيياء  قبل  بانتظام 
مييين خميياطيير اليييييولدة املييبييكييرة، اأو 

انخفا�ض وزن املولود.
اأ�ضفل  واآلم  التعب  من  حييدت  كما 
الييظييهيير وعيييييروق الييييييدوايل وتييييورم 

الكاحلن.
الريا�ضات  اأن  بييياحيييثيييون  ويييييييرى 
اليوغا،  هيييي  لييلييحييوامييل  امليييفيييييييدة 
دقيقة،   30 ملييدة  يوميا  والهرولة 

وال�ضباحة.
ممار�ضة  ميين  اآخيييرون  يحذر  بينما 
ريييييا�ييييضيييية اليييييوثيييييب والييييريييييا�ييييضييييات 
ال�ضلة  ككرة  والقتالية  اجلماعية 
والكاراتيه والتزلج والغط�ض، لأنها 
القلب  ع�ضلة  لإجيييهييياد  تييييوؤدي  قييد 
مما  وجلنينها،  للحامل  والرئتن 

يهدد �ضحتهما معا.
حديثة  طبية  اإحيي�ييضييائيييييات  وكييانييت 
احليييواميييل  ثيييليييث  اأن  اإىل  اأ�يييييضيييييارت 
غييري مييتيياأكييدات ميين مييدى �ضلمة 
اأثناء  ممار�ضة الأن�ضطة الريا�ضية 
احلمل، خا�ضة مع اختلف احلالة 

الطبية لكل واحدة منهن.

قريبا.. اأبل تطلق 
اآيفون 8 الأحمر

عزم  عيين  تقنية،  تييقييارييير  حتييدثييت 
ن�ضخة  اإطيييييييلق  "اأبل"،  �يييضيييركييية 
اآيفون  ميين هاتفي  الييلييون،  حييمييراء 
موقع  واأ�ضار  بل�ض.   8 واآيفون   8
اأبل  اخييتيييييار  اأن  الييتييقيينييي،  مييا�ييضييابييل 
للون الأحمر، يندرج �ضمن مبادرة 
منظمة  مع  ال�ضركة  جتمع  تعاون 
ريد التي تعني الأحمر، وتن�ضط يف 
جمال مكافحة الأيدز يف اإفريقيا.

الإ�ضدارين  بيييياأن  مييا�ييضييابييل  ونييقييل 
اآيفون  هيييواتيييف  مييين  اجليييدييييديييين 
خلل  من  �ضتتوفر  اللون  حمراء 

امل�ضبق. "الطلب 

ما الأف�صل لل�صّحة.. 
ال�صمن اأو الزيت؟

�ضائعة على  تييغييذوييية  اأفييكييار  عيييدة  هيينيياك 
اليييرغيييم مييين خييطييئييهييا تيييوؤثييير �ييضييلييبيياً على 
ال�ضكري  مليير�ييضييى  اليي�ييضييحييييية  اخليييييييييارات 
منها  املر�ض،  بهذا  للإ�ضابة  واملعّر�ضن 
اليي�ييضييميين، بينما  اأفيي�ييضييل ميين  اليييزييييوت  اأن 
اأن الكمية املعتدلة من ال�ضمن  احلقيقة 
ملعقة  تيييتيييجييياوز  ل  والييييتييييي  احليييييييييواين 
اخليار  هييي  رئي�ضية  وجبة  لكل  �ضغرية 

ال�ضحي.
ويرجع ال�ضبب اإىل اأن م�ضكلة ال�ضكري ل 
بالكبد  واإمنييا  وحييده  بالبنكريا�ض  تتعّلق 
اأييي�ييضيياً، ولييذلييك يييعييتييرب ارتفاع  ودهيييونيييه 
يف  ال�ضائعة  ال�ضمات  ميين  الكول�ضرتول 
على  ال�ضابقة  واملييرحييليية  ال�ضكري  حيياليية 

تطّور املر�ض.

با�ضتخدام  التغذية  خيييرباء  ين�ضح  ليييذا، 
اليي�ييضييميين لأنيييييه ييييرييييح الييكييبييد مييين اإفيييييراز 
كمية كبرية من الإنزميات له�ضم زيوت 
الطعام، وتوؤدي زيادة هذه الإنزميات اإىل 
اإفييراز الكبد للدهون وال�ضكر. كما  زيادة 
ال�ضراين  تلين  على  ي�ضاعد  ال�ضمن  اأن 
الكول�ضرتول  ارتيييفييياع  اآثيييييار  مييين  واحلييييد 
الذي ي�ضاحب ارتفاع خمزون الكبد من 

ال�ضكر.
يف  الإفيييراط  اأن  اإىل  النتباه  عليك  لكن 
احلد  واأن  �ييضييحييييياً،  لي�ض  ال�ضمن  كمية 
رئي�ضية  وجبة  كل  يف  لل�ضخ�ض  الأق�ضى 
هو ملعقة �ضغرية، واأن تقليل الكمية عن 
احلد الأق�ضى يف بع�ض الوجبات من اأمر 

اإيجابي.

العقاقري
ميين اأكيييرث الأ�ييضييييياء الييتييي مت ربييطييهييا بييالييتييهيياب الييقييولييون هي 
العقاقري، حيث يت�ضبب الإفراط يف تناولها يف اإ�ضابة القولون 
علج  عقاقري  خا�ضة  باملعدة  ال�ضديدة  والإلتهابات  بالتهيج 
مثل  عقاقري  تناول  نتيجة  الآلم  تلك  وتعترب  العظام.  اآلم 
الأ�ضربين والأدفيل واأليف وغريها من امل�ضكنات لذا يف�ضل 

البحث عن بدائل اأخرى بعد ا�ضت�ضارة الطبيب.

الفاكهة واخل�ضروات
اأو اخل�ضروات  الفاكهة  اأن تناول  رمبا تتعجب عندما تعرف 
على  منها  يحتوى  مييا  فيياإن  احلقيقة  يف  مبعدتك،  ي�ضر  قييد 
ومنتجاتها  مثل  فالطماطم  امليي�ييضيير.  هييو  فقط  الأحييمييا�ييض 
املعدة  على  تييوؤثيير  الييتييي  احلم�ضيات  ميين  ن�ضبة  على  حتييتييوى 
املاأكولت  بع�ض  هيينيياك  واأييي�ييضييا  الييقييولييون.  تهيج  يف  وتت�ضبب 
التي تلعب دورا يف تهيج القولون مثل ال�ضوكولتة والتوابل 

والدهون والبقول وامللفوف وامل�ضروبات الغازية والكحول.

م�ضغ العلكة
بالرغم من اأن م�ضغ العلكة ي�ضاعد اأحيانا يف حت�ضن اله�ضم 
باتري�ضيا رميوند، من كلية الطب يف ولية  الدكتورة  اأن  اإل 
وي�ضت فرجينيا، قالت يف املوقع الأمريكي "هيلث" اإن تناول 
اإ�ضابة القولون  ال�ضكر بكرثة يت�ضبب يف  العلكة اخلالية من 
بالتهيج ول ي�ضاعد يف اله�ضم. فمادة ال�ضوربيتول املوجودة يف 
اأنواع العلكة اخلالية من ال�ضكر تت�ضبب يف ا�ضطرابات املعدة 

وعدم ال�ضعور بالراحة.

الألبان
توؤدي الألبان اإىل اإ�ضابة القولون بالتهاب �ضديد ملن يعانون 
فتناول  الألبان(،  بح�ضا�ضية  )املعروفة  اللكتوز  حتمل  عدم 

الزبادي واجلنب ومنتجات الألبان بن�ضب كبرية، وخا�ضة يف 
وجبة الع�ضاء يوؤثر على الكثري من مر�ضى القولون ويوؤدي 

اإىل اإثارته.

ا�ضطراب النوم
وتت�ضبب قلة النوم اأو كرثته اأي�ضا يف اإ�ضابة القولون بالتهيج. 
باجلانب  اأي�ضا  مرتبطة  الع�ضبي  القولون  مر�ض  فطبيعة 
كلما  والهدوء  بالرتياح  ي�ضعر  ال�ضخ�ض  كان  فكلما  النف�ضي، 
حت�ضنت حالته. لذا فاإن النتظام يف النوم واأخذ ق�ضط كاف 
ليل يقلل ب�ضدة من حدة نوبات القولون. كما يجب النتباه 
لنتظام الوجبات لأن عدم النتظام يوؤدي حلدوث �ضوء ه�ضم 

وتراكم الغازات يف البطن.

احذر خطر الن�ضويات 
اأ�ييييضييييراراَ غيييري مييتييوقييعيية يف ا�ضتهلك  بييييينييت درا�يييضييية كيينييدييية 
الن�ضويات، وربطتها بزيادة معدلت الوفاة. ووفقا للباحثن 
فيياإن زيييادة ا�ضتهلك الدهون قد ل يييوؤدي اإىل زيييادة اخلطر 
يف  الكربوهيدرات  من  القادم  بال�ضرر  مقارنة  الإن�ضان  على 
هذا املو�ضوع. ك�ضفت درا�ضة حديثة عن ال�ضرر البالغ الذي 
الكربوهيدرات يف اجل�ضم، وخا�ضة يف زيادة  ت�ضببه  اأن  ميكن 
ومن  احلالية  الغذائية  للتو�ضيات  ووفقا  الوفاة.  احتمالية 
الن�ضويات  ن�ضبة  كانت  فقد  للتغذية  الأملانية  اجلمعية  بينها 
 50 مييا ن�ضبته  اإىل  الييغييذائييييية  ت�ضل  الييوجييبييات  املييقييرتحيية يف 
يف  الن�ضويات  لأهمية  وذلك  بها،  املو�ضي  الأطعمة  من  باملئة 
اأجرتها  كندية  درا�ييضيية  اأن  اإل  اجل�ضم.  يف  الطاقة  ا�ضتهلك 
جامعة ماكما�ضرت الكندية هّزت هذا الفرتا�ض، واأكدت على 
�ضرورة تقليل الن�ضويات امل�ضتهلكة يف حالة الرغبة باحل�ضول 
الييتييي ن�ضرتها جملة  لييلييدرا�ييضيية   اأفيي�ييضييل. ووفييقييا  عييلييى �ضحة 
قام  �ضنوات،   10 الي  زهاء  ا�ضتغرقت  والتي  الأملانية،  فوكو�ض 

العلماء بجمع بيانات عن العادات الغذائية حلوايل 135 األف 
م�ضارك توزعوا على 18 دولة خمتلفة. وربط الباحثون بن 
نوعية التغذية واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية والوفيات 
وعند تق�ضيم امل�ضاركن يف الدرا�ضة اإىل جمموعات، بناء على 
الكم  ي�ضتهلكون  من  وفيياة  احتمال  كان  للدهون  ا�ضتهلكهم 
الأكيييرب ميين الييدهييون ميين اأي نييوع خييلل الييدرا�ييضيية اأقيييل ممن 

يتناولون اأقل كمية من الدهون.

احتمال وفاة مرتفع
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�ضابة  احتمال  اأن  من  وبالرغم 
الدموية مل�ضتهلكي املواد الن�ضوية مل يزد عن املعدل الطبيعي، 
اأكيييرث ممييا هييو عليه  اإل اأن مييعييدل الييوفيييييات كييانييت مييرتييفييعيية 
اأنه رمبا يجب  اإىل  واأ�ضارت درا�ضة كبرية  مل�ضتهلكي الدهون. 
مبا  الغذائية  للحمية  العاملية  الإر�ضادية  التوجيهات  تغيري 
الن�ضويات،  وتقليل  الدهون  من  املزيد  بتناول  للنا�ض  ي�ضمح 
ويف بييعيي�ييض احلييييالت العييتييميياد عييلييى كييميييييات اأقييييل ميين بع�ض 
Apotheken- اأنواع الفواكه واخل�ضروات. وكان موقع
ن�ضح   قييد  الأملييييياين   اأوم�ضاو"  "اأبوتيكن   umschau
الييتييي حتتوي  اأكيييل الأطييعييميية  التوقف عيين  اأو حتى  بيياٌلإقييلل 
الدهنيات  حييرق  على  ي�ضاعد  قد  م�ضاء  الكربوهيدرات  على 
داخل اجل�ضم ب�ضكل اأف�ضل. فمن يتناول الكربوهيدرات يرفع 
بذلك من ن�ضبة ال�ضكر يف الدم ليقوم اجل�ضم باإنتاج هرمون 
دون  ويحول  الدهون  تكوين  يحفز  بييدوره  الييذي  الأن�ضولن 
حرقها. وين�ضح املوقع املتخ�ض�ض بتناول بع�ض من الأطعمة 
الأ�ضبوع  يف  مرتن  اأو  مييرة  �ضكرية  مييواد  على  حتتوي  التي 
والتقليل ب�ضكل عام من تناول الن�ضويات، وكذلك بع�ض اأنواع 
من الفواكه مثل املوز والكيوي والفواكه املجففة التي حتتوي 
على ن�ضبة عالية من الغلوكوز، علما باأنها حتوي اأي�ضا على 

الكثري من الفيتامينات الهامة للج�ضم.

خم�صة اأ�صباب جتعل 
معدتك تكرهك.. ماهي؟
الأ�ضخا�ص  لدى  القولون  وانتفاخ  املعدة  اآلم  ت�ضبب  رمبا  الأ�ضياء  من  كثري 

اآلم  ت��زداد  الع�ضبي  بالقولون  الإ�ضابة  حالة  يف  لكن  الطبيعيني، 
املري�ص. فيما يلي نعرفك ببع�ص الأمور التي توؤدي اإىل "غ�ضب" 

املعدة من �ضاحبها.
تعرب املعدة عن الأمل الذي  ي�ضيبها ب�ضبب تناول العديد من 

املاأكولت ال�ضارة وذلك اإما بالتقل�ضات ال�ضديدة 
اأو ال�ضعور بالغثيان وحرقة املعدة وغريها من 
الأعرا�ص. ولكن اإذا كنت تعاين من القولون 
الع�ضبي، مثل الكثريين، فغالبا �ضتجد معظم 

والإم�����ض��اك  الن��ت��ف��اخ  ت�ضبب  الأط��ع��م��ة 
والتقل�ضات واأحيانا الإ�ضهال.

وطبقا للمركز الطبي جلامعة مرييالند 
الأمريكية ، فيعتقد اخلرباء اأن القولون 
بالأع�ضاب  مرتبطا  يكون  قد  الع�ضبي 
احل�ضا�ضة يف القناة اله�ضمية وبالتغريات 

اأيًا  ولكن  املعوية.  للبكترييا  حتدث  التي 
الع�ضبي  بالقولون  الإ�ضابة  وراء  ال�ضبب  كان 

فقد اأو�ضح موقع "ومنز هيلث"، نقال عن خرباء من جامعة مرييالند، ما هي 
الأمور التي توؤدي اإىل ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي:
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�ص الدولة

حممد بن را�صد ي�صهد حفل تخريج الدفعة 37 من طالب جامعة الإمارات �صباح اليوم

ا�ضتقطب طلبة املدار�ص يف 16 موؤ�ض�ضة بكافة الإمارات

بالدولة حياتية  مهارات  التقني.  ظبي  اأبو  برنامج  من  ي�صتفيدون  ومواطنة  مواطنا   1322
مبارك ال�ضام�ضي: هدفنا اإعداد املواطنني لوظائف امل�ضتقبل ومتطلبات الذكاء ال�ضناعي

بتنظيم دار زايد للثقافة الإ�ضالمية

وفد من املهتدين اجلدد يغادر لأداء منا�صك العمرة

خدمات املزارعني يدعو اأ�ضحاب املزارع اإىل �ضرعة الإبالغ عند الإ�ضابة 

بدء حملة مكافحة احلمرية وحلم الغبار وتوقعات بر�ص مليوين نخلة خالل �صهرين

•• العني - الفجر

زايد  بيين  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ييضيياحييب  رعيياييية  حتييت 
�ضاحب  ي�ضهد  اهلل،  حفظه  الييدوليية  -رئي�ض  نهيان  اآل 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم – نائب رئي�ض 
الدولة، رئي�ض جمل�ض الييوزراء، حاكم دبي )رعاه اهلل( 
طلب  ميين  والثلثن  ال�ضابعة  الدفعة  تخريج  حفل 
اجلامعة، بح�ضور عدد من ال�ضيوخ والوزراء وال�ضفراء 

وكييبييار امليي�ييضييوؤوليين واأولييييييياء اأمييييور اخلييريييجيين، وذلك 
بالقاعة  اليييييوم الربييعيياء  يف احلييادييية ع�ضرة ميين �ضباح 
مبدينة  اجلامعي  احلييرم  يف  الهليل  باملبنى  الكربى 

العن. 
ويبلغ عدد الطلب احلا�ضلن على درجاتهم العلمية 
من  العليا  والدرا�ضات  البكالوريو�ض  يف  طالباً   507
طالب   72 ميينييهييم  والييكييليييييات،  التخ�ض�ضات  خمييتييلييف 
اإجييمييايل عدد  ي�ضبح   37 الدفعة  ومييع طييلب  امتياز، 

اخلييريييجيين مييين )اليييطيييلب فييقييط( اليييذيييين قدمتهم 
جامعة الإمارات اإىل �ضوق العمل منذ عام 1981 هو 
بهذه  برنامج  اجلامعة  اعدت  وقد  16541خريجاً. 
ال�ضمو  �ضاحب  احلييفييل  راعيييى  بييو�ييضييول  يييبييداأ  املنا�ضبة 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبى اىل قاعة الأحتفالت 
الوطنى  ال�ضلم  يعزف  الهلىل حيث  باملبنى  الكربى 
لييدوليية الأمييييارات وميين بييعييده يتم عيير�ييض فيلم ق�ضري 

عيين اجلييامييعيية وميين بييعييده يلقى مييعيياىل الييدكييتييور على 
را�ضد النعيمى الرئي�ض الأعلى للجامعة كلمة ثم كلمة 
وو�ضط  اخلريجن.  الطلب  احييد  يلقيها  اخلريجن 
الحييتييفييالييييية الييتييى انييتييظييرهييا الأبييينييياء ميين اخلريجن 
نائب  ال�ضمو  �ضاحب  يقوم  الأمييور  اأولياء  قبلهم  ومن 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبى بتكرمي 
اخلريجن وم�ضافحتهم وال�ضد على اأيديهم لي�ضكلوا 

لبنة جديدة ت�ضهم فى بناء الوطن.

•• ابوظبي - الفجر

التقني  والييتييدريييب  للتعليم  ظبي  اأبيييو  مييركييز  احتفل 
واملهني، بختام فعاليات برناجمه التخ�ض�ضي "مهارات 
ومواطنة  مواطن   1322 ا�ضتقطب  حياتية" الييذي 
من طلبة املدار�ض احلكومية واخلا�ضة، الذين �ضاركوا 
يف الفعاليات التي ا�ضتمرت ملدة اأ�ضبوع يف 16 موؤ�ض�ضة 
الدولة. اإميييارات  مبختلف  وجامعية  ثانوية   تعليمية 
وقال �ضعادة مبارك �ضعيد ال�ضام�ضي مدير عام مركز 
خلل  واملييهيينييي  التقني  والييتييدريييب  للتعليم  اأبييوظييبييي 
اأقيم يف جممع زايد التعليمي التابع  الحتفال الذي 
للمركز يف اأبوظبي اأن برنامج "مهارات حياتية" ياأتي 
طوال  املييركييز  ينفذها  التي  املتطورة  الييربامييج  �ضمن 
باأعداد  اليير�ييضيييييدة،  الييقيييييادة  تييوجيييييهييات  لتنفيذ  الييعييام 
ومتطلبات  امل�ضتقبل،  لوظائف  الوطن  وفتيات  �ضباب 
%70 من  نييحييو  تختفى  حيييييث  اليي�ييضيينيياعييي،  اليييذكييياء 
عن  اليينيياجت  الكبري  التقدم  بفعل  احلالية،  الوظائف 

ظهور  اىل  كذلك  �ضيوؤدي  والييذي  ال�ضناعي،  الييذكيياء 
 ،2020 الييعييام  الييوظييائييف اجلييديييدة بحلول  مييلييين 
وهي الوظائف التي تتطلب موا�ضفات جديدة يف فكر 
وعمل ال�ضباب ليكونوا قادرين على العمل والبداع يف 
هذه الوظائف التي تتك�ضف يوميا، داعيا الطلبة ايل 
العمل الفوري للتفاعل مع متطلبات الذكاء ال�ضناعي 

الذي يحظى برعاية تامة من القيادة الر�ضيدة.
ثم  "ومن  فييقييال  ال�ضام�ضي  مييبييارك  �ييضييعييادة  واأ�يييضييياف 
العمل  حتييقيييييق  ييي�ييضييتييهييدف  حياتية"  "مهارات  فيييياإن 
مب�ضتويات  الدائم  الرتييقيياء  ل�ضمان  وامل�ضتمر  املبدع 
التفكري و الأداء ل�ضباب وفتيات الإمييارات، من خلل 
نخبة من الربامج التكنولوجية والتقنية التي تعمل 
واملهارى  والتقني  العلمي  بامل�ضتوى  الرتييقيياء  على 
جميييالت  يف  ميييواطييينييين،  وطييالييبيية  طييياليييب  ل1322 
مييتيينييوعيية ميينييهييا �ييضيييييانيية اليييطيييائيييرات، وميييهيييارات اللغة 
الإجنييليييييزييية، وت�ضميم مييواقييع الإنيييرتنيييت، والأزييييياء، 
وتكنولوجيا  الييغييرافيييييك،  والت�ضميم  وامليييجيييوهيييرات، 

وميكانيكا  ال�ضحية،  والعلوم  والكمبيوتر،  املعلومات 
وغريها  بالكمبيوتر  املتحركة  واليير�ييضييوم  اليي�ييضيييييارات، 
ميييين الأنييي�يييضيييطييية اليييرييييا�يييضييييييية واليييتيييكييينيييوليييوجييييييية ذات 
ومتطلباته. اليي�ييضيينيياعييي  بييالييذكيياء  الييوثيييييقيية   اليي�ييضييليية 
ومن جهته قال عي�ضى املرزوقي رئي�ض اللجنة املنظمة 
لربنامج "مهارات حياتية" مدير ثانوية التكنولوجيا 
التطبيقية والثانوية الفنية فرع عجمان اأن الربنامج 
ابييريييل اجلاري،   5-1 ميين  الييفييرتة  مت تنفيذه خييلل 
ال�ضرتاتيجين،  ال�ضركاء  تقديره جلهود  معربا عن 
و كافة امل�ضوؤولن يف املوؤ�ض�ضات الي 16 امل�ضاركة ومنها 
والعن،  اأبييوظييبييي  يف  ال�ضحية  للعلوم  فيياطييميية  كلية 
اأبوظبي  ميين  كييل  يف  اأبييوظييبييي  وبوليتكنك  وعييجييمييان، 
والعن، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات 
الفنية مبختلف اإمارات الدولة ومركز اأبوظبي للتعليم 
والتطوير املهني، لفتا اىل اأن الطلبة ح�ضلوا كذلك 
خلل الربنامج على تدريب عملي يف ال�ضحة العامة 
وبرجمة  وت�ضنيع  ت�ضميم  و  واملييونييتيياج  والييتيي�ييضييوييير 

التي  الهند�ضية  التخ�ض�ضات  الروبوتات وغريها من 
مع  تتنا�ضب  التي  التخ�ض�ضات  اختيار  يف  ت�ضاعدهم 
واأولياء  الطلبة  داعيييييا  امل�ضتقبل،  ووظييائييف  ميولهم 
الأمييور ايل  امل�ضاركة يف الييدورة املقبلة من الربنامج 
التي تقام خلل الإجازة ال�ضيفية ويتم الإعلن عنها 

قريباً.
تفقد  بجولة  قييام  قد  ال�ضام�ضي  مبارك  �ضعادة  وكييان 
خللها معر�ض امل�ضروعات العلمية وال�ضناعية التي 
قدمها امل�ضاركون خلل فعاليات الربنامج، حيث اأ�ضاد 
ال�ضام�ضي بجهود الطلبة داعيا اجلميع اىل موا�ضلة 
البداع والبتكار يف خمتلف التخ�ض�ضات مبا ي�ضاهم 
الوثيقة  العلقة  ذات  ومواهبهم  مهاراتهم  تنمية  يف 

بامل�ضتقبل القريب والبعيد.
ويف خييتييام الحييتييفييال قييام مييدييير عييام مييركييز اأبيييو ظبي 
ال�ضركاء  بتكرمي  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
واملييي�يييضييياركييين خريجي  واخليييييييرباء  ال�ييضييرتاتيييييجييييين 

برنامج مهارات حياتية.

•• العني - الفجر

املهتدين  وفييداً من  الييدويل  ال�ضارقة  غييادر عرب مطار 
اجلدد اإىل الديار املقد�ضة لأداء منا�ضك العمرة، �ضمن 
للثقافة  زايد  دار  تنظمه  الذي  والعمرة  احلج  برنامج 
املهتدين  ميين  ملنت�ضبيها  الييعييام  مييدار  على  الإ�ضلمية 
جت�ضد  التي  الت�ضغيلية  خطتها  �ضمن  وذلييك  اجليييدد، 
التعريف  يف  رائيييدة  موؤ�ض�ضة  تييكييون  اأن  يف  اليييدار  روؤيييية 
املهتدين  ا�ييضييتيييييعيياب  و  الإ�ييضييلمييييية  الييثييقييافيية  بييجييوهيير 
اجلدد  املهتدين  من  عدد20  الرحلة  و�ضمت  اجلييدد. 
ويرافق  اأيييام،  ثمانية  ملدة  الرحلة  وت�ضتمر  وم�ضرفن، 
لتعريف  الييييدار،  ميين  خمت�ضون  م�ضرفون  املعتمرين 
مت  حيث  العمرة،  منا�ضك  لأداء  وتوجيههم  املعتمرين 
بينها  من  الدينية  بالن�ضاطات  حافًل  برنامج  اأعيييداد 
زيارة اأهم الأماكن واملعامل الدينية والتاريخية يف كل 

اأهمية  للتعرف على  املنورة  واملدينة  املكرمة  من  مكة 
ومييكييانيية هيييذه امليييييزارات مييثييل مييزدلييفيية وعيييرفيييات ومنى 
اأحد  وجييبييل  القبلتن  اأوىل  وميي�ييضييجييد  قييبيياء  وميي�ييضييجييد 
ومقربة البقيع ، وتعريف املهتدين اجلدد على املكانة 

الدينية والتاريخية.
زايد  لييدار  العام  املدير  الطنيجي  د.ن�ضال  واأو�ضحت 
تاأتي  الدينية  الرحلة  هييذه  بيياأن  الإ�ضلمية   للثقافة 
 ، العمرة  منا�ضك  بييياأداء  اجلييدد  املهتدين  لآميييال  تلبية 
اإ�ضافة اإىل غر�ض القيم الإ�ضلمية والأخلق احلميدة 
مناذج  على  والطيييلع  الرحلة  يف  امل�ضاركن  نفو�ض  يف 

من التاريخ الإ�ضلمي.
بتنظيم ور�ضة تعريفية  الييدار قامت  اأن  بالذكر  جدير 
للمهتدين  وف�ضلها  واأحييكييامييهييا  الييعييمييرة  منا�ضك  عيين 
ملب�ض  ت�ضمنت  حقائب  بت�ضليمهم  وقييامييت  اجليييدد 

الإحرام وبرنامج تف�ضيلي للرحلة.

•• اأبوظبي - الفجر  

بداأ مركز خدمات املزارعن باأبوظبي حملة مكثفة ملكافحة 
اأ�ضجار  ت�ضيب  الييتييي  الغبار  وحييلييم  احلييمييرية  ح�ضرة  اآفيييات 
اأبريل ومايو،  النخيل، حيث ت�ضتمر احلملة خلل �ضهري 
بهذه  الإ�ضابة  خماطر  من  النخيل  اأ�ضجار  حماية  بهدف 
وجودة  الإنتاجية  الكفاءة  على  كييثييرياً  تييوؤثيير  التي  الآفيييات 
اأن يتم ر�ض نحو  املزارعن  التمور.  وتوقع مركز خدمات 
ال�ضارة خلل  الآفييات  بهذه  مليوين �ضجرة نخيل م�ضابة 
التي  املكافحة  عمليات  على  قيا�ضاً  وذليييك  احلملة،  فييرتة 
متت العام املا�ضي، و�ضملت نحو 8 اآلف مزرعة يف خمتلف 
2.9 مليون  اأبوظبي ومت خللها ر�ض نحو  اإمييارة  مناطق 

�ضجرة نخيل م�ضابة باحلمرية وحلم الغبار.  ويدعو املركز 
جميع املزارعن اإىل �ضرعة الإبلغ عن الإ�ضابة بهذه الآفات 
تتحرك  حيث  ال�ضنة،  من  الفرتة  هذه  خلل  تنت�ضر  التي 
فرق املكافحة وفقاً للبلغات الييواردة من اأ�ضحاب املزارع، 
الإ�ضابة  وا�ضتك�ضاف  مبراقبة  املييزارع  اأ�ضحاب  ين�ضح  كما 
بح�ضرة احلمرية واآفة حلم الغبار على عذوق النخيل ومن 
ثييم التوا�ضل مييع اأقيييرب مركز ار�ييضيياد زراعيييي لييلإبييلغ عن 
الإ�ضابة، حيث يقوم مهند�ضو الإر�ضاد باإجراء م�ضح �ضامل 
فرق  دور  ياأتي  ثم  ومن  الإ�ضابة  ن�ضبة  وحتديد  للمزرعة 
املكافحة التابعة للمركز لإجراء عمليات املكافحة اللزمة 
72 فرقة  الآفييات. وي�ضارك يف احلملة  للق�ضاء على هذه 
مكافحة ت�ضم كل واحدة منها �ضيارة و 4 عمال، بالإ�ضافة 

اإىل مهند�ضي الإر�ضاد الذين قاموا بعملية امل�ضح وحتديد 
بطريقة  املييزرعيية  ر�ييض  يتم  الإ�ييضييابيية، حيث  ون�ضب  مناطق 
اآمنة ت�ضمن الق�ضاء على هذه الآفات ومبا ل ي�ضر بالبيئة. 
بنية حول  بقع  وجييود  الغبار  بحلم  الإ�ضابة  وميين مظاهر 
القمع اأو على �ضكل خطوط حول الثمرة نتيجة امت�ضا�ض 
الع�ضارة مما ي�ضبب جفاف وت�ضقق الثمار وتكون غري قابلة 
لل�ضتهلك اأو الت�ضويق. يف املراحل املتقدمة للإ�ضابة يتم 
اإفراز خيوط عنكبوتية تغطي كامل العذوق مما يوؤدي اإىل 
جتمع الغبار والأتربة واحل�ضرات حول الثمار وت�ضبح غري 
�ضاحلة لل�ضتهلك.  اأما بالن�ضبة حل�ضرة احلمرية فيكرث 
انييتيي�ييضييارهييا يف املييييزارع خيييلل �ييضييهييور مييار�ييض واأبيييرييييل ومايو 
العقد  بداية  يف  للثمرة  الداخلي  اللب  على  تتغذى  حيث 

وت�ضتمر حتى مرحلة الرطب، وهي تنت�ضر ب�ضورة وا�ضحة 
اأ�ضجار  اأو التي يوجد بها عدد كبري من  املييزارع املهملة  يف 
ت�ضاقط  يف   يت�ضبب  ممييا  املييكييرب  وغييري  املت�ضابك  النخيل 
عدد كبري من الثمار من العذوق و اأحيانا تبقى ملت�ضقه 
بالعذق ويتحول لونها اإىل اللون البني املائل اإىل احلمرة. 
ولتفادي الإ�ضابة بهذه الآفات والوقاية منها ين�ضح مركز 
من  النخلة  وتنظيف  بالنخيل  بالعناية  املزارعن  خدمات 
بقايا الثمار من املو�ضم ال�ضابق وتكريب النخيل يف الوقت 
وري  ت�ضميد  من  الزراعية  بالعمليات  والهتمام  املنا�ضب 
وتردمي وعمل الحوا�ض حول اأ�ضجار النخيل وازالة الثمار 
املت�ضاقطة من العذوق واإزالة العذوق �ضديدة الإ�ضابة بحلم 

الغبار واتلفها بالطرق ال�ضحيحة .

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي 
تطلق نظام تذاكر الفعاليات

•• اأبوظبي - الفجر

اأطييلييقييت دائييييرة الييثييقييافيية واليي�ييضييييياحيية – اأبييوظييبييي نييظييام تييذاكيير الفعاليات 
الإلييكييرتونييييية والييييذي ييينييدرج �ضمن نييظييام تييراخييييي�ييض الييفييعيياليييييات، بهدف 
بناء  على  عييلوة  الفعاليات،  وترخي�ض  ت�ضجيل  اإجيييراءات  وت�ضهيل  تقليل 
قاعدة بيانات للأداء ال�ضياحي وتوجهات النمو ونوعية الفعاليات وتوثيق 
وعر�ض  لها  املييرافييقيية  والأنيي�ييضييطيية  بييهييا،  واملتحدثن  وفقراتها  معلوماتها 

ملوؤ�ضرات جناحها ومدى حتقيقها لأهدافها.
وقد عقدت دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي جمموعة من ور�ض العمل 
املتخ�ض�ضة مع املعنين واملهتمن يف ا�ضتخدام نظام تذاكر الفعاليات ومن 
التجارية  واملييراكييز  الفعاليات  تنظيم  و�ضركات  الفندقية  املن�ضاآت  بينهم 

ومالكي قاعات الحتفالت.
الفعاليات  تذاكر  اإ�ضدار  عملية  تنظيم  اإىل  الفعاليات  تذاكر  نظام  يهدف 
قيمة  ميين جمموع   10% تبلغ  التي  اليير�ييضييوم  قيمة  دفييع  بعد  اإلييكييرتونييييياً 
النظام  ا�ضتخدام  وميكن  للفعاليات،  املييوحييد  النظام  خييلل  ميين  الييتييذاكيير 
املبدئية من  املوافقة  على  بعد احل�ضول  تذاكر  فيها  تباع  التي  للفعاليات 
تباع  التي  للفعاليات  اإ�ضافية  بيانات  قاعدة  النظام  يوفر  و�ضوف  النظام، 
يف  والرتاخي�ض  الرقابة  اإدارة  مدير  الريامي  نا�ضر  وقييال  تييذاكيير.   فيها 
دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي يعد هذا النظام نقطة انطلق جديدة 
�ضمن نظام تراخي�ض الفعاليات الذي ت�ضرف عليه دائرة الثقافة وال�ضياحة 
لأن�ضطته،  الييداعييميية  التحتية  والبنية  احلييلييول  لتوفري  �ضعياً  اأبييوظييبييي   -
وتعك�ض  كما  الإمييييارة.  يف  ال�ضياحة  لقطاع  املييطييرد  النمو  على  واملحافظة 
وتر�ضيخ  الإلكرتونية،  اخلييدمييات  لتبني  بالتحول  التزامنا  اخلطوة  هييذه 
اقت�ضادي عاملي. وي�ضهم  �ضياحية م�ضتدامة ومركز  اأبوظبي كوجهة  ريادة 
ويت�ضمن هذا النظام بتوفري جمموعة كبرية من احللول الإ�ضافية، مثل 
وت�ضويق  وتوزيع  باإ�ضدار  تقوم  التي  الإلكرتونية  الفعاليات  تذاكر  خدمة 

التذاكر بعد املوافقة على الفعاليات.
اجلدير بالذكر، اأّن دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي كانت قد اأطلقت يف 
مار�ض 2017 نظاماً موحداً لرتخي�ض جميع الفعاليات يف اأبوظبي، وهو 
عبارة عن من�ضة اإلكرتونية متكاملة توفر حلوًل �ضريعة وفعالة لت�ضجيل 
جميع الفعاليات املقامة يف الإمارة، واحل�ضول على تراخي�ضها، اإىل جانب 

العديد من اخلدمات الأخرى.
حدة،  على  متخ�ض�ضة  جهة  كل  من  الييلزميية  املوافقات  اأخييذ  من  وعو�ضاً 
املن�ضة  تلك  اإىل  يدخل  الفعاليات  منظم  فيياإن  جهة،   22 عددها  والبالغ 
الإلكرتونية، ويقدم طلباً لرتخي�ض الفعالية، والوثائق املطلوبة، ويح�ضل 
اأق�ضى، حيث يعتمد  اأيام كحد  على املوافقات يف مدة ترتاوح بن 3 حتى 7 

ذلك على نوعية الفعالية.

م�صروع كلمة للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�صياحة 
- اأبوظبي ي�صدر املجرة: ر�صم خارطة الكون

•• اأبوظبي - الفجر

الييفييرتة من  اليييدويل للكتاب الييذي يقام خييلل  اأبييوظييبييي  ا�ييضييتييعييداداً ملعر�ض 
يف  "كلمة" للرتجمة  م�ضروع  اأ�ضدر   ،2018 مايو   1 ولغاية  اأبريل   25
دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي الرتجمة العربية لكتاب "املجرة: ر�ضم 
خارطة الكون" لعامل الفلك الربيطاين جيم�ض غيت�ض، ونقله اإىل العربّية 
حت�ضن اخلطيب، وراجعه الدكتور اأحمد خري�ض. يطرح الكتاب حماولت 
للإجابة عن اأ�ضئلة مازال يجري الردُّ عليها من طرف العلماء: ما املجرات؟ 
اأنييواع خمتلفة منها؟ وكيف  ومليياذا يوجد  يبلغ حجمها؟  وكييم  ن؟  تتكوَّ وممَّ 
الكيفيَّة  يف  اأ�ضا�ضيَّة،  ب�ضورة  املييوؤلييف،  يبحث  كما  الييزمييان؟  مييرِّ  على  تبدلت 
لت مبوجبها املجرات وتطورت، يف الف�ضاء الكوينِّ املرتامي خلف  التي ت�ضكَّ
"درب التبَّانة"؛ املجرة الأقرب اإىل كوكب الأر�ض، واأية اأ�ضرار دفينة تك�ضفها 
"الكيانات"  "وحدات بناء" الكون— تلك  تنظم حيوات  التي  "القوانن" 
الديناميَّة التي ل تكفُّ عن احلركة— واأيَّة اآليات حتكم فناءها. ول يقت�ضر 
الفيزيائية،  الناحية  من  الكيفية،  هييذه  "حماولة" فهم  على  البحث  هييذا 
اها اإىل  البحث يف ماهية الوهج الكوين، ومن اأين جاء،  فح�ضب؛ واإمنا يتعدَّ
ية والتكوينات  وكيف انبعث؛ وكذلك ا�ضتق�ضاء اأنواع النجوم والعناقيد املجرِّ
"الأحداث" الكونيَّة  اأطييوار  و�ضرب  اجلزيئيَّة؛  وال�ضحب  كال�ضدم  الأخييرى، 
العنيفة، كامل�ضتعرات العظمى، منذ الفرتة التي اأعقبت "النفجار العظيم" 
حتى اللحظة الراهنة. ولي�ض هذا الكتاب، يف حدِّ ذاته، كتاباً عن خ�ضائ�ض 
الف�ضاء  يف  حدث  ملا  ا�ضتك�ضاف  رحلة  ييا  واإمنَّ "الكوزمولوجيا"،  اأو  الكون، 
اإىل طرائق متكِّن علماء  اأجل الو�ضول  الَبْدئي، من  وا�ض  ال�ضُّ ، منذ  الكوينِّ
التي  والتحديَّات  بالأ�ضئلة  الإحيياطيية  من  ات،  املييجييرَّ خييارج  الباحثن  الفلك 
العلماء— را�ضدين  الراهن. فلقد كانت غاية هوؤلء  الزمن  تواجههم يف 
رين— منذ اخلطوات الأوىل، هي التحديق عميقاً يف املا�ضي الكوينِّ  ومنظِّ
ل فيها الف�ضاء الكوينُّ  ال�ضحيق، ملعرفة "ماهية" تلك "اللحظة" التي ت�َضكَّ
قبل نحو 14 بليون �ضنة. ياأخذنا املوؤلف يف رحلة �ضيقة، ل�ضتك�ضاف اأنواع 
النجمي،  ل  الت�ضكُّ واآليَّات   ، املحليِّ ف�ضائنا  نطاق  من  اأبعد  الواقعة  ات  املجرَّ
امل�ضفوفات  اأحييدث  عن  مف�ضلة  �ضورة  وتقدمي  الييكييوين،  الن�ضيج  وطبيعة 
التل�ضكوبية امل�ضتخدمة يف �ضرب اأغوار الكون، والبحث يف مناذج الكون، واأ�ضل 
املمعن  الكوين  للف�ضاء  الديناميكية  اخل�ضائ�ض  ويف  العظيم،  ال�ضطراب 
ال�ضخمة،  الفلكية  امل�ضوح  الدقيق،  بالبحث  الكتاب،  يتناول  كما  القدم.  يف 
ي، وعمليات التخليق النووي  ل املجرِّ ومدى تاأثري املادة املظلمة على الت�ضكُّ
ات. ول يقت�ضر جهد املوؤلف، يف هذا الكتاب، على  التي حتدث يف داخل املجرَّ
تقدمي اآخر ما ر�ضده العلم من ملحظات، وما قدمه على �ضبيل النظرية، 
فح�ضب، ولكنه ي�ضعى اأي�ضاً اإىل البحث العميق يف اجلوانب العملية للبحوث 

الفلكية ومكّوناتها الأ�ضا�ضيَّة.



امل�ضروبات ال�ضكرية 
ال�ضودا،  اأو  الييفيياكييهيية  عيي�ييضييري  كييييان  �يييضيييواء 

امل�ضروبات ال�ضكرية خطر على الدماغ؛
 حيييييث يييييييوؤدي ال�يييضيييتيييهيييلك امليينييتييظييم لهذه 
اأ�ضرار  اإحلييياق  اإىل  ال�ضكر  عالية  امل�ضروبات 
اأ�ضرارًا  ويييحييدث  امليييدى  قيي�ييضييرية  بييالييذاكييرة 
اليييدمييياغ  يف  ميينييطييقيية  وهيييييي  بي"احُل�ضن"، 

م�ضوؤولة عن اكت�ضاب املعلومات، 
وبديلًا عن امل�ضروبات ال�ضكرية، يف�ضل تناول 

الفواكه الطازجة.

احل�ضاء ال�ضناعي
احل�ضاء ال�ضناعي غني بالدهون وال�ضوديوم، 
وهذا يعني "اأن ال�ضوديوم الزائد له عواقب 
ارتفاع  ذليييك  يف  مبيييا  اليي�ييضييحيية،  عييلييى  �ضلبية 
ريت�ضارد  اليييدكيييتيييور  ييح  يييو�ييضّ الدم"،  �ييضييغييط 
لي  التغذية  يف  متخ�ض�ض  عييام  طبيب  حيييداد، 

."Medisite"
وي�ضيف ارتفاع �ضغط الدم هو عامل اخلطر 
له  الذي  الأمر  الدماغية،  لل�ضكتة  الرئي�ضي 

عواقب وخيمة على الدماغ.

القهوة
تناولها  عييدم  فيجب  فييوائييد،  للقهوة  كييان  اإذا 
دوتري�ض  بيييرنيييارد  لييلييطييبيييييب  فييوفييقييًييا  بيييكيييرثة، 
"الكافين املوجود يف القهوة يزيد من خطر 
القلق، والرتباك، وتهيج والأرق، اإذ يجب األ 
من  ملليجرامًا   250 عن  ا�ضتهلكنا  يزيد 
الكافين يوميًا، حوايل كوبن من القهوة اأو 

اأربعة اأكواب من ال�ضاي.

ماء ال�ضنبور
لي�ض كل املياه �ضاحلة لل�ضرب، وك�ضفت درا�ضة 
الطبية  والأبييحيياث  لل�ضحة  الوطني  للمعهد 
الإ�ضابة  خييطيير  اأن  عيين    ،)INSERM(
مبر�ض الزهامير اأعلى 1.99 مرة يف املناطق 
التي تعتمد على ماء ال�ضنبور مبا�ضرة وذلك 

لحتوائها على الألومنيوم بن�ضبة عالية.

امل�ضروبات الغازية
كن حذرًا، هذه امل�ضروبات ل تخلو من خطر 
على ال�ضحة، وفقًا للباحثن يف علم الأع�ضاب، 
التي  امليي�ييضييروبييات  ا�ضتهلك  بيين  �ضلة  هيينيياك 

اليي�ييضييكييرالييوز ...(  حتييتييوي على )الأ�ييضييبييارتييام، 
ومر�ض الزهامير. 

باحثون  اأجييراهييا  درا�ضة  التحديد،  وجييه  على 
ال�ضتهلك  بيين  ارتييبيياط  وجيييود  عيين  ك�ضفت 
اليومي من ال�ضودا الدايت و�ضعف الذاكرة، 
وانييخييفييا�ييض حجم الييدميياغ واحليييّد ميين حجم 

احل�ضن.

م�ضروبات الطاقة
فكن  الطاقة،  م�ضروبات  حمبي  من  كنت  اإذا 

على ثقة باأنها ت�ضكل خطرًا على ال�ضحة، 

الييدميياغ، وبح�ضب وكيياليية الأمن  مبييا يف ذلييك 
،)ANSES( الوطني لل�ضحة

لييلييميي�ييضييروبييات الطاقة  امليينييتييظييم   ال�ييضييتييهييلك 
ميكن اأن ي�ضبب ارتفاع �ضغط الدم، 

ال�ضكتة  بييداييية  يف  رئي�ضي  خطر  عييامييل  وهييو 
م�ضتويات  على  حتتوي  اأنها  كما  الدماغية. 

عالية من الكافين، التورين، الغوارانا،
على  �ضلًبا  تاأثر  التي  وال�ضكريات  اجلين�ضنج   

وظائف اأع�ضاء اجل�ضم.

الكحوليات

عدو  اأنييواعييهييا  بجميع  الكحولية  امليي�ييضييروبييات 
ل�ضحتك، ويقول اأخ�ضائي التغذية الك�ضندرا 
الذاكرة،  نفقد  يجعلنا  الكحول  اإنَّ  ريتيون 
الدماغية،  ال�ضكتة  خطر  ميين  يزيد  اأنييه  كما 
وهيينيياك اأييي�ييضييًييا عييلقيية بيين تييعيياطييي الكحول 
وخطر اخلييرف. وقييد اأجييريييت درا�ييضيية حديثة 
اأعمارهم  متو�ضط  يبلغ  �ضخ�ضًا   550 على 
43 عامًا،  من م�ضتهلكي الكحول، حتى عند 
�ضمور  يف  ذليييك  ت�ضبب  مييعييتييدليية،  ميي�ييضييتييويييات 
الكحول،  ا�ضتهلك  ارتييفييع  وكلما  احل�ضن، 

ارتفع خطر الإ�ضابة باخلرف.

�شحة وتغذية
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الوجبات  مائدة  على  الطعام  تناول  يحبون  العديد  اأنَّ  رغم 
ال�ضريعة باأنواعها واأ�ضكالها املختلفة التي تعفيهم من جمهود 
موقع  ح��ذر  املميزة،  نكهتها  ب�ضبب  وكذلك  الطعام،  حت�ضري 
خلطرها  املطاعم  من  وجبات  عدة  تناول  "medisite" من 
يف  بالفرن�ضية  الناطق  املوقع  الإن�ضان.ور�ضد  �ضحة  على 
تقرير 8 اأنواع من الأطعمة تعترب قنابل موقوتة اإذا تناولها 
ال�ضخ�ص من املطعم؛ ب�ضبب الدهون، اأو ال�ضكريات الكثرية، اأو 

قلة النظافة، داعًيا اإىل جتنبها.

بع�ص امل�ضروبات التي تتواجد بكرثة يف منازلنا لها تاأثري �ضلبي على الدماغ عن طريق 
زيادة خطر ال�ضكتة الدماغية، وفقدان الذاكرة، ومر�ص الزهامير والتدهور املعريف.

عدة  تناول  من  فيه  حّذر  تقريًرا-  ن�ضر  بالفرن�ضية،  الناطق   "medisite" موقع 
م�ضروبات للحفاظ على الدماغ.

تتواجد بكرثة يف منازلنا

املخ ر  تدمِّ �صهرية  م�صروبات   7

ال�َضلطات
املطعم،  يف  لتناولها  خيار  اأف�ضل  لي�ضت  ال�ضلطات 
عيييدم نييظييافييتييهييا بيي�ييضييكييل جيييييد ميييكيين اأن ييي�ييضييبييب داء 
تييلييوث )عييييدوى( ي�ضببه كييائيين حّي  املييقييو�ييضييات، هييو 
طفيلي اأحادّي اخللية يوؤثر على العديد من اأع�ضاء 
اجل�ضم املختلفة، عادة ت�ضمل اجلهاز التنف�ضي، وقد 

ي�ضبب اللتهاب الرئوي.
رافيييائيييييييل جرومان:  الييتييغييذييية  اأخيي�ييضييائييي  وييييقيييول 
وامل�ضابن مبتلزمة  الن�ضاء احلوامل  "يجب على 
كروموزوم اإك�ض اله�ض جتنب ال�ضلطات يف املطاعم 
جيدا  املطهوة  باللحوم  وين�ضحهم  خا�ض"،  ب�ضكل 

مع اخل�ضار.

الكباب
ملاذا يف�ضل عدم تناول الكباب من املطاعم؟ غالبا ما 
تكون هناك م�ضاكل �ضحية مع اللحوم وال�ضل�ضات، 

ويف املييطيياعييم يييوجييد الييكييثييري ميين املييخييالييفييات فيما 
يخ�ض معايري النظافة التي حددتها 

ال�ضحية،  ال�ضلطات 
خيييييا�يييييضييييية خيييييلل 

اإعييييييييييداد هيييذه 
الوجبة.

البطاط�ص املقلية
من  تطلبه  األ  عليك  واحيييد  طبق  هيينيياك  كييان  اإذا 
 3/1" املقلية!  البطاط�ض  فهو  الييطييعييام، 
الييبييطيياطيي�ييض املييقييلييييية تييكييون عييبييارة عن 
دهون، ووفقا لأخ�ضائي التغذية 
البطاط�ض  تيييينيييياول  يييفيي�ييضييل 
اأو  امليييييييييياء  يف  امليييي�ييييضييييلييييوقيييية 

النا�ضجة يف الفرن.

الربجر
الييييييييييييربجيييييييييييير ميييين 
الوجبات ال�ضهرية 
وامليييييينييييييتيييييي�ييييييضييييييرة، 
تكون  ما  وغالبا 
على  ميييييوجيييييودة 
قائمة املطاعم، 
جرومان  لكن 
من  يييييييحييييييذر 
اأنه، حتى واإن 
معظم  كييانييت 
املييييييييطيييييييياعييييييييم 
تقدمه، فهذه 
اليييييوجيييييبييييية 

ال�ضعرات  فييائييقيية  اإنييهييا  لي�ض اخليييييار اجليييييد، حيييييث 
وال�ضل�ضات،  ب�ضبب كمية اخلبز واجلنب  احلرارية 

ويوؤكد اأن اللحوم امل�ضوية خيار اأكرث حمية بكثري.

�ضتيك اللحم اأو "التارتار"
اإذا كنت من حمبي هذه الأكلة، فمن الأف�ضل جتنب 
تيينيياولييهييا يف املييطييعييم، تييارتييار وجييبيية ميين الييلييحييوم اأو 
الأ�ضماك تتطلب نظافة عالية جًدا، وهذا ل يتوفر 

غالًبا يف املطاعم.
قبل  يكون  غالًبا  التارتار  اإعيييداد  جييرومييان،  ويقول 

طلب الزبون، 
وبالتايل  البكتريي،  التلوث  خطر  من  يزيد  وهييذا 
فمن  الوجبة  هييذه  عا�ضقي  ميين  كنت  اإذا  الت�ضمم، 

الأف�ضل اإعدادها بنف�ضك.

كرمي بروليه اأو "الكرمية املحروقة"
التي  الوجبات  من  املعجنات،  اأو  الكرميات  حلوى 
ل ين�ضح بتناولها يف املطاعم لأنها حلوة جًدا وقد 

ت�ضكل خطًرا على ال�ضحة. 

اللحوم املطهوة يف ال�ضل�ضات
�ضواء اللحوم اأو احل�ضاء... ل ين�ضح خبري التغذية 

رفائيل جرومان بتناولها من املطاعم؛ 
وذلك لأن ال�ضل�ضة دائما حتتوي على ن�ضبة عالية 

من الدهون، 
اللحوم  تناول  الأف�ضل  اأنييه من  اإىل  وي�ضري 

امل�ضوية اأو الأ�ضماك.

ال�ضو�ضي
اليي�ييضييو�ييضييي ميين الييوجييبييات الييلييذيييذة لكن 
فالأ�ضماك  اأييي�ييضييا،  خييطييرية  تييكييون  قيييد 
اأن حتييتييوي على  بييداخييلييهييا ميييكيين  الييتييي 

الطفيليات، 
مبا يف ذلك اأني�ضاكي�ضي�ض، وبالتايل اإ�ضابة 

ال�ضخ�ض بالعدوى.
ورغم اأنَّ جرومان يوؤكد اأن جتميد الأ�ضماك 

يقتل هذه الطفيليات، 
ي�ضري اإىل اأنه من امل�ضتحيل معرفة ما اإذا كانت 

هذه الأ�ضماك ُجمدت اأم ل.

حفاًظا على �صحتك.. 8 وجبات ل تاأكلها من  املطاعم

تلوث الهواء يقلل 
من  خ�صوبة الرجال

ميكن اأن ي�ضبب تلوث الهواء انخفا�ض معدل اخل�ضوبة بن الرجال، هذا 
ما اأكدته درا�ضة حديثة ن�ضرت يف دورية الطب البيئي واملهني موؤكدة علي 
انت�ضار الأ�ضرار التي ت�ضببها اجلزيئات الدقيقة املوجودة يف الهواء امللوث. 
وقد فح�ض فريق من الباحثن يقودهم زياجن كيان لو من مدر�ضة جوكي 
كلوب لل�ضحة العامة والرعاية الأولية التابعة للجامعة ال�ضينية يف هوجن 

كوجن عدد 6،475 رجل ترتاوح اأعمارهم ما بن 15 و49 عام.
التي  الدقيقة  اجلزيئات  خا�ضة  وب�ضفة  الييهييواء-  بتلوث  الييدرا�ييضيية  قالت 
ت�ضتخدم غالباً لقيا�ض مدى جودة الهواء، والتي تاأتي من امللوثات املنبعثة 
واملداخن،  والبناء،  الإن�ضاءات  ومواقع  وال�ضيارات،  الطاقة،  حمطات  من 
اإىل  الييدرا�ييضيية  وتو�ضلت  الييهييواء.  يف  كيميائية  تفاعلت  ت�ضبب  واحلييرائييق 
ارتباط تلوث الهواء بانخفا�ض حجم و�ضكل احليوان املنوي. ومن املحتمل 
اأن يتعر�ض الرجال الذين يتنف�ضون هواءاً مليء باملواد الكيميائية والدخان 
اإىل ت�ضوه �ضكل احليوان املنوي و�ضغر حجمه. وب�ضكل مثري  اأكرب  بدرجة 
كانت هناك  املنوي،  �ضكل وحجم احليوان  تغري  الرغم من  للنتباه، على 
يف  الباحثون  ا�ضتبه  الييذي  املنوية  للحيوانات  الكلي  العدد  يف  كبرية  زيييادة 

امكانية تعوي�ض اجل�ضم عنهم باإنتاج حيوانات منوية منخف�ضة اجلودة.
واخل�ضوبة  الن�ضاء  اأمرا�ض  م�ضت�ضفى  مدير  �ضريفا�ضتاف،  د.بانكاج  يقول 
بال�ضن  "توؤكد الدرا�ضة الأخرية ما كنا ن�ضتبه فيه ملدة طويلة، يف املناطق 
احل�ضرية، نتعر�ض للجزيئات الدقيقة ال�ضارة املنبعثة من خملفات هدم 
ميكننا  وبينما  م�ضتمر.  ب�ضكل  الرمال  وجزيئات  املركبات،  وعييادم  املواقع، 
احلد من تعر�ضفنا للملوثات ال�ضناعية، من امل�ضتحيل حماية اأنف�ضنا من 

الدخان املنبعث من دخان ال�ضجائر والرنجيلة."
اإنتاج احليوانات  اأن دخان ال�ضجائر معروف بتاأثريه املبا�ضر على  وي�ضيف 
درجة  زادت  كلما  للرجل،  بالن�ضبة  التدخن  معدلت  زادت  وكلما  املنوية. 
املنوية )ال�ضكل اخلارجي(، مع انخفا�ض كمية احليوانات  ت�ضوه حيواناته 

املنوية، وكذلك انخفا�ض قدرة احليوانات املنوية على احلركة.
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قد  خ��ان  حممود  خ��ان  اأم��ري  ال�ضيد/  ب��اأن  نعن  بهذا 
بتاريخ  �ص.ذ.م.م  للمقاولت  هيبكو  �ضركة  ببيع  قام 
2017/7/6م ولذلك فاأن ال�ضركة غري م�ضوؤولة عن 
اأية  2017/7/6م  التاريخ  هذا  قبل  مطالبات  اأية 
مطالبات يرجى الت�ضال على ق�ضم ال�ضوؤون القانونية 

خالل 15 يومًا من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
ال�ضيد/ �ضعيد اإبراق هاتف: 971556441881+  مكتب رقم 602 بناية حمدان 

�ضارع الرقة دبي.
ن�صر هذا الإعالن على م�صوؤولية املعلن �صركة هيبكو

اإىل من يهمة الأمر

فييقييد امليييدعيييو / حيييييات خان 
حممد �ضاهر خان ، باك�ضتان   
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
6176033AC ( من   (
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0567089232

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / عبداهلل �ضامل 
اليمن      ، اليييرقيييابيييي  نييا�ييضيير 
�ضفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييضييييية 
 )04907393( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييضيييال 

0504188667

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / اخرت ح�ضن 
باك�ضتان     ، احييمييد  نييذييير 
�ضفره  جيييواز   - اجلن�ضية 
 )6900981( رقييييييم 
مييييييييييين ييييييييييجيييييييييده عييييليييييييييه 
التيي�ييضييال بييتييليييييفييون رقم  

0505271656

فقدان جواز �صفر
روىل   / امليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
ميييونيييتيييييييمييياييييور �يييضيييييييبيييوج ، 
جواز   - اجلن�ضية  الفلبن 
 )109895( رقييم  �ضفره 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييضيييال 

0521607832

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / حممد رازال 
باك�ضتان     ، خان عبدالعزيز 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
) 4125661 ( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0555525120

فقدان جواز �صفر
فيييييييقيييييييد امليييييييييييدعيييييييييييو/ كيييييا�يييييضيييييا 
اثيوبيا   ، انيييييييليييى  ايييجيييييجييو 
اجليينيي�ييضييييية جييييواز �ييضييفييره رقم 
)EP2635159( - يرجى 
ت�ضليمه  عييليييييه  ييييعيييرث  مميييين 
اقرب  او  الثيوبية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / ان�ضار عبا�ض 
باك�ضتان     ، �يييضيييروار  غيييلم 
�ضفره  جييييواز   - اجلن�ضية 
 )1016632( رقيييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييضيييال 

0525873253

فقدان جواز �صفر
مو�ضى  عبداهلل  املدعو/  فقد 
الردن   ، جيييييفيييييال  �ييييضييييالييييح 
اجليينيي�ييضييييية جييييواز �ييضييفييره رقم 
يرجى   -  )940851T(
ت�ضليمه  عييليييييه  ييييعيييرث  مميييين 
اقرب  او  الردنييييية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 585
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ برمي �ضينغ موختيار �ضينغ - هندي  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد جميل �ضري 
حممد - باك�ضتاين اجلن�ضية  يف الرخ�ضة با�ضم )مطعم الظفرة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة  

مبوجب رخ�ضة رقم )752476( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العلن 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 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 586
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ا�ضامه ال�ضمندي - فنزويل اجلن�ضية ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ ف�ضل اور رحمن - باك�ضتاين 
اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )بيت العمر لل�ضت�ضارات الهند�ضية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 

مبوجب رخ�ضة رقم )708970( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العلن 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 12298 بتاريخ 2018/4/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 584

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد ح�ضن كبري بنجلدي�ضي  اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىلال�ضيد/ حممد عبدالرزاق حممد احمد 
امل�ضماة با�ضم )بلتنيوم لتنجيد مقاعد  اإماراتي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة املهنية  قناطي 

ال�ضيارات(  تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة مهنية رقم )753340( 
مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية. 

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعن  بعد  اليه  امل�ضار 

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 12298 بتاريخ 2018/4/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 587

هندي    - تويبان  كوتيكا  فرجي�ض  فرجي�ض  اليك�ض  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�ضيد/  اىل  وذلك    %  50 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
برا�ضاد كاروفادى برابهاكاران - هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )كافترييا الجواء( 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )502915( 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العلن 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 12298 بتاريخ 2018/4/11   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 2018/222

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضامل ح�ضن ابراهيم احمد جا�ضم - اإماراتي 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
ال�ضيد/ ماجد جمعة خليفة جمعه معراج - اإماراتي اجلن�ضية يف )�ضالون امللك 

والوزير للحلقة( مبوجب رخ�ضة رقم )549811( 
تعديلت : 

املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة   وعملبن�ض 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم 

الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العلن . 
 مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اىل من يهمه المر

ذات  حرة  منطقة  �ضركة  – ذ.م.م،  حرة  منطقة  اي�ضت  ميدل  ام  بية  بية  انتريجراف   ، نحن 
م�ضوؤولية حمدودة تا�ض�ضت و فقاً لقانون ال�ضركات اخلا�ضة يف منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا 
البند رقم 9 من  ال�ضركات اخلا�ضة”( نود الخطار بانه و مبوجب  والعلم 2003 )“قانون 

قانون ال�ضركات اخلا�ضة، قررنا تغيري ا�ضم ال�ضركة اىل: 
هيك�ضاجون بية بية ام ميدل اي�ضت منطقة حرة – ذ.م.م  

على من يرغب بالعرتا�ض على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�ضه كتابة خلل اربعة ع�ضر )14( 
يوماً من تاريخ ن�ضر هذا ال�ضعار على العنوان التايل :  دائرة الت�ضجيل و الرتاخي�ض 

�ضلطة دبي للمجمعات البداعية
�ض.ب: 478844 - دبي، المارات العربية املتحدة

 Info@dcca.gov.ae :الربيد اللكرتوين
انتريجراف بية بية ام ميدل اي�ضت حرة – ذ.م.م

لعناية مدير الت�ضجيل و الرتاخي�ص

 ا�صعار تغيري ا�صم �صركة منطقة حرة
ذات م�صوؤولية حمدودة

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 
ا�ضم ال�ضركة : فيجن لعمال جتميع زيوت التزليق امل�ضتعملة - �ص ذ م م      

 - ديييره   - عبدالرحمن  عبدالرزاق  عبدالرحمن  ملك   104 رقم  مكتب   : العنوان 
ال�ضغايه - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 636350  رقم 
القيد بال�ضجل التجاري : 1056150 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحلل ال�ضركة املذكورة اأعله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/3/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/3/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
املعن  �ضكور بل�ص لتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة 
 حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - ديرة - بور�ضعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  - م�ضطحباً   04-2973071 فاك�ض: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي/ �ضكور بل�ص لتدقيق احل�ضابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب 
- ديرة - بور�ضعيد - هاتف  2973060-04  فاك�ض: 2973071-04   مبوجب هذا 
املذكور  امل�ضفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائييرة  تعلن 
�ص   - امل�ضتعملة  التزليق  زي��وت  جتميع  لعمال  فيجن  لت�ضفية   اأعيييله 
وذلييك مبوجب قييرار حماكم دبييي بتاريخ 2018/3/14 واملييوثييق لدى  ذ م م  
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/3/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 يف الدعوى  رقم  2017/7256 جتاري جزئي

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية  

املعلن اإليه / املدعي عليه  احمد ابراهيم يو�ضف عبيد الق�ضري 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�ضارقة لأعمال اخلربة احل�ضابية 
 2018/4/18 املوافق  الربعاء  يوم  حددنا  فقد  اأعله  الدعوى  يف 
ال�ضاعة اخلام�ضة لعقداجتماع اخلربة احل�ضابية وذلك يف دبي �ضارع 
ال�ضيخ زايد برج ن�ضيمه الدور الرابع ، لذا يطلب ح�ضوركم او من 
ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات 

املتعلقة بالدعوى
اخلبري احل�صابي / طارق ال�صرباوي )0505703789( 

دعوة حل�صور الإجتماع الأول 
للخربة احل�صابية 

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
انذار عديل بالن�صر

 رقم 2018/1/2295     
ابو  �ضفيق  حممد  وميثله/  ال�ضركة  مدير  ب�ضفته  عبا�ض  نبيل  �ضيد  وميثلها  للعقارات  بيورو   : املنذر 
ال�ضعود ، مبوجب وكالة م�ضدقة رقم املحرر )2014/1/43162( وميثلها ، رجاء ادري�ض ت�ضويل 
مبوجب وكالة م�ضدقة. رقم املحرر )2017/1/17439(  عنوانه : دبي - انرتنا�ضيونال �ضيتي احلي 

الفرن�ضي  بناية P20 حمل رقم 14 ور�ضان الوىل  ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه : مطعم ميموري لن - عنوانه : مر�ضى دبي بناية مان�ض�ضرت 1 �ضقة 2305 رقم الر�ض 

  392-432 البلدية  ورقم    125-0
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة الخلء التام للعقار )�ضقة رقم 2305 بناية مان�ض�ضرت 1( و �ضداد 
من  �ضهر  اق�ضاها  مييدة  يف  كله  وذلييك  وامليياء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�ضافة  امل�ضتحقة  اليجار  قيمة 
تاريخ ن�ضر هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة 
ب�ضداد كامل القيمة اليجارية وم�ضاريف الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىل ال�ضلطات املخت�ضة 
فيها  مبا  التقا�ضي  وم�ضاريف  ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�ضائية  واجلهات 

اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/2296 

وكالة  ، مبوجب  �ضلمان  ال�ضعود  ابييو  �ضفيق  - وميثلها/حممد  �ييضييردار ح�ضن  رفيياق ح�ضن  امليينييذر/   
وكالة  مبييوجييب  ت�ضويل  ادرييي�ييض  رجييياء  وميييثييلييه/   )2017/1/113325( املييحييرر  رقييم  م�ضدقة 
م�ضدقة. رقم املحرر )2017/1/17439(  عنوانه : دبي - انرتنا�ضيونال �ضيتي احلي الفرن�ضي  

بناية P20 حمل رقم 14 ور�ضان الوىل  ت : 0555564669 - 042958825 
 z- 01 املنذر اليه : �ضاهد اقبال - عنوانه : ور�ضان الوىل - انرتنا�ضيونال �ضيتي احلي الجنليزي بناية 
حمل رقم 20 رقم  - ينذر املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره)42000( درهم )اثنان واربعون الف 
درهم( اىل رفاق ح�ضن �ضردار ح�ضن يف مقره املعروف لديكم وذلك خلل )5( يوما من تاريخ هذا 
النذار ويف حال امتناعكم عن الوفاء �ضوف ي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
الخرى  القانونية  احلقوق  كافة  حفظ  مع  اداء  امر  ا�ضت�ضدار  ومنها  كافة  حقوقه  بحفظ  الكفيلة 

للمنذر مع الزامكم بكافة الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1/2297 

وكالة  مبوجب   ، �ضلمان  ال�ضعود  ابييو  �ضفيق  وميثلها/حممد   - بييوت  فهيم  الييدييين  قمر  زهييرا  امليينييذر/   
م�ضدقة رقم املحرر )2017/1/113325( وميثله/ رجاء ادري�ض ت�ضويل مبوجب وكالة م�ضدقة. 
 P20 رقم املحرر )2017/1/17439(  عنوانه : دبي - انرتنا�ضيونال �ضيتي احلي الفرن�ضي  بناية

حمل رقم 14 ور�ضان الوىل  ت : 0555564669 - 042958825 
املنذر اليه :  �ضيد �ضكيل اور ريهمن ، عنوانه : بردبي - املنخول بناية الري�ض 2 �ضقة 306 رقم الر�ض 
درهييم )ثلثمائة وخم�ض  بيياداء مبلغ وقدره)325.650(  اليه  املنذر  املنذر  ينذر    -317  1026  :
املعروف لديكم  الدين فهيم بوت  يف مقره  الف و�ضتمائة وخم�ضون درهما(  اىل زهرا قمر  وع�ضرون 
وذلك خلل )5( يوما من تاريخ هذا النذار ويف حال امتناعكم عن الوفاء �ضوف ي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه كافة ومنها ا�ضت�ضدار امر اداء مع حفظ كافة 

احلقوق القانونية  الخرى للمنذر مع الزامكم بكافة الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/463 امر اداء    
اىل املدعى عليه : 1- حميد ح�ضن احمد ح�ضن ال ب�ضر  جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �ضركة احلبتور لل�ضيارات - �ض ذ م م 
بتاريخ   البتدائية  دبي  قييررت حمكمة  فقد  اداء  امر  ا�ضت�ضدار  طلب 
الف  وثمانون  )واحييد  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعى  الييزام   2017/11/13
وامل�ضاريف. والر�ضوم  للمدعي  درهييم(  و�ضبعون  وخم�ضة  وثلثمائة 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف التظلم من 

المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/95  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-كون�ضيبت 260 - �ض م ح - ذ م م - حاليا - فورمول  
�ييض م ح - ذ م م - �ضابقا  جمهول حمييل القيياميية مبييا ان امل�ضتاأنف /  - 360

حممد  ا�ضماعيل  علي   / وميثله  م  م  ذ   - حييرة  منطقة  لل�ضتثمارات  تيكوم 
 : رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد    - الزرعوين  عبداهلل 
2017/600 مدين كلي بتاريخ 2018/1/23 وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�ض 
 ch2.E.23 رقييم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/4/26 املييوافييق 
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/4054  جتاري جزئي              

اىل اخل�ضم املدخل/ 1- مطعم روثز كري�ض �ضتيك هاو�ض  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اأدفان�ضد بيكنج كون�ضبت )اآي بي �ضي ( - �ض ذ م م وميثله / حكمت 
حممود فيا�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )22731.38 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2018/5/10  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/490  جتاري جزئي              

�ييضييونييداري مورايل   2-�ضيفاكاما  �ييض  م  د  م   - بيييرتودام   -1  / عليه  املييدعييي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضتار ورلد للتجارة العامة - �ض ذ م م 
وميثله / فتيحة حممد برجو قوراري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والت�ضامن مببلغ وقدره )287320  بالت�ضامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ  ال�ضتحقاق 
احلا�ضل يف 2017/8/3.  وحييددت لها جل�ضة يوم الحييد  املوافق  2018/4/22  
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 يف الدعوى  رقم  2017/2620 جتاري كلي  

ال�ضادة / 
1- كومبا�ض اأو�ضن لل�ضحن - �ض ذ م م 

2- كومبا�ض او�ضن لل�ضحن - �ض ذ م م  منطقة حرة جبل علي 
3- �ضوبرمي فوود �ضريف�ض - م م ج 

نخطركم باأن ال�ضركة / جونيبو ميدل اي�ضت - م م ج - قد اقامت عليكم الدعوى اأعله 
ومت ندب اخلبري ، د/ را�ضد علي املرزوقي خبريا منتدبا بالدعوى وتقرر عقد اجتماع 

خربة بتاريخ 2018/4/18 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضرة �ضباحا 
لذا نرجو منكم ح�ضور الجتماع لتقدمي ما لديكم من دفاع

وذلك يف مكتب اخلبري الكائن يف منطقة املمزر - بناية ال�ضعايل امللحقة  ملول املمزر 
- مكتب رقم 103     

اخلبري
د/ را�صد علي املرزوقي  

اإعالن بالن�صر 

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 لدى حمكمة دبي 

الق�صية رقم )2018/74( نزاع جتاري  
املرفوعة من / ابيك�ض جلف للتجارة 

�ضد / اأنور عبداهلل حممد علي بدري - برج ال�ضعادة للعقارات 
املتنازع �ضدهم/ اأنور عبداهلل حممد علي بدري - برج ال�ضعادة للعقارات 

�ضباحا  والن�ضف  العا�ضرة  عقده  املقررة  احل�ضابية  اخلربة  لجتماع  للح�ضور  مدعوين 
يوم الربعاء املوافق 2018/4/11 ...... وذلك مبقر مكتب اخلبري / حممد �ضعيد ال�ضبلي 
لتدقيق احل�ضابات والكائن بدبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري 
- خلف الإمارات للعطلت - بناية بري�ضم - بجوار اأومنيات 1 - الطابق ال�ضاد�ض مكتب رقم 

607 م�ضطحبن معكم كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�صابي / �صامل حممد �صامل بالعمى 
رقم القيد 144  

اإعالن بالن�صر 

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/415  جتاري جزئي              
البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1- دبل كييراون ملقاولت 
مبا ان املدعي/ م�ضنع اخلليج الهند�ضي - �ض ذ م م وميثله / امريه ابراهيم عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام  عبدالواحد كمال بور الب�ضتكي - قد 
املحاماة  واتييعيياب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهييم(   199500( وقييدره  مببلغ  عليها  املدعي 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/4/26   ال�ضاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيييام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1012   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- احمد حممد علي لزيق  جمهول حمل القامة مبا 
عبداهلل   / وميثله  ع  م  �ض   - التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد   - علي  اآل  الناخي  غييريييب  خمي�ض 
 )374989.92( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك  اعييله  املييذكييورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/784   تنفيذ جتاري  
جمهول  حممد   عبداللطيف  كامل  م�ضطفى  �ييضييده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف الهلل - �ض م ع وميثله 
الدعوى  عليك  اأقييام  قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل   /
بييه وقدره  امليينييفييذ  املييبييلييغ  بييدفييع  اعيييله واليييزاميييك  امليييذكيييورة  التنفيذية 
)44825.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الجييراءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/179  تنفيذ عقاري   
جاني�ض  كورانا  �ضارو   -2 كهورانا  راج  بلديب  كهورانا  جاني�ض  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
كهورانا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  
وميثله/ عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي -  نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى 
بتاريخ  الحييد  يوم   102/2017 رقم  بال�ضتئناف  واملعدل  كلي   عقاري   2015/381 رقم 
2017/9/13  باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم بالت�ضامن ب�ضداد مبلغ وقدره 
اىل  وت�ضليمه  ال�ضداد  متام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )4642617.44(
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العييلن.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 يف الدعوى  رقم 2017/2686  جتاري كلي

املدعي / بلوم بنك فرن�ضا 
املدعي عيهم / 1-فواز عبدالغفار حممد العلوي بني ها�ضم 

2- عبداهلل عبدالغفار حممد العلوي بني ها�ضم 
 "يعلن اخلبري الدكتور / عقيل حممد هادي ح�ضن الهادي ، واملعن من قبل حمكمة دبي البتدائية  يف الدعوى 
رقم 2017/2686  جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بلوم بنك فرن�ضا -  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم 
ال�ضيد/ فواز عبدالغفار حممد العلوي بني ها�ضم وال�ضيد/ عبدالغفار حممد العلوي بني ها�ضم  - مدعوان 
حل�ضور اجتماع اخلربة امل�ضرفية او بوا�ضطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2018/4/16 م 
يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر والن�ضف ظهرا موعدا للجتماع  يف مقر مكتبنا الكائن يف  اإمارة دبي - ديرة - 
بور�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�ض �ضنرت - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق 
التا�ضع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعله 

، واإح�ضار جميع الأوراق وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�صريف 
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اىل من يهمه المر

ذات م�ضوؤولية حمدودة  �ضركة منطقة حرة   ، م  م  ذ   - / كلريتاج منطقة حرة  نحن 
للتكنولوجيا  احلرة  دبي  منطقة  من  يف  اخلا�ضة  ال�ضركات  لقانون  وفقا  تاأ�ض�ضت 
والإعلم  2003 )قانون ال�ضركات اخلا�ضة( نود الخطار باأنه ومبوجب البند رقم 9 

من قانون ال�ضركات اخلا�ضة ، قررنا تغيري ا�ضم ال�ضركة اىل :
مريم منطقة حرة - ذ م م 

على من يرغب بالعرتا�ض على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�ضه كتابة خلل اربعة 
ع�ضر)14( يوما من تاريخ ن�ضر هذا ال�ضعار على العنوان التايل : دائرة  الت�ضجيل 

والرتاخي�ض - �ضلطة دبي للمجمعات البداعية - �ض ب : 478844  
 info@dcca.gov.ae : دبي ، المارات العربية املتحدة  - الربيد اللكرتوين

لعناية مدير الت�ضجيل والرتاخي�ض 
لعناية مدير الت�ضجيل والرتاخي�ص

ا�صعار تغيري ا�صم �صركة
 منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة  
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املال والأعمال

مليارات درهم مكا�صب الأ�صهم املحلية   4
•• اأبوظبي-وام:

ام�ض،  التوايل،  على  الثاين  لليوم  الإماراتية حت�ضنها  املال  اأ�ضواق  وا�ضلت 
بلوغ م�ضتويات  التي جنحت يف  والبنوك  العقار  اأ�ضهم  �ضريحة من  بقيادة 
اأرباح  اأ�ضبوعن.. حيث جتاوزت  اأكرث من  الأعلى منذ  �ضعرية جديدة هي 
القيمة ال�ضوقية لأ�ضهم ال�ضركات املتداولة يف نهاية التعاملت 4 مليارات 
درهم. وعزز املوؤ�ضر العام ل�ضوق اأبوظبي للأوراق املالية من مكا�ضبه �ضاعدا 
ل�ضوق  العام  املوؤ�ضر  اأغلق  فيما  نقطة..   4711 م�ضتوى  اإىل   1% بن�ضبة 
%0.25 مقارنة مع  3089 نقطة بنمو ن�ضبته  دبي املايل عند م�ضتوى 
اجلل�ضة ال�ضابقة. وقال و�ضطاء يف ال�ضوق اإن الرتكيز الأكرب للمتعاملن ل 
زال على قطاعي العقار والبنوك.. اإ�ضافة اإىل �ضريحة من الأ�ضهم ال�ضغرية 
يف  امل�ضجل  التح�ضن  وبرغم  اأنييه  موؤكدين   .. درهييم  عن  قيمتها  تقل  التي 
اأن اأحجام ال�ضيولة بقيت دون امل�ضتويات املطلوبة ول بد من  اإل  ال�ضوقن 
بنك  �ضهم  وا�ضتمرت جنومية  الدعم.  بع�ض  الأ�ضواق  ملنح  املحافظ  تدخل 
اأبوظبي الأول املتداول يف �ضوق العا�ضمة والذي قفز اإىل م�ضتوى 12.65 
درهم وان�ضم �ضهم بنك اأبوظبي التجاري اإىل قائمة الأ�ضهم الن�ضطة بالغا 
6.93 درهم يف خطوة متهد بح�ضب معطيات التحليل الفني لك�ضر حاجز 
7 دراهم ب�ضهولة.. فيما �ضارف �ضهم اأبوظبي للطاقة على ا�ضتعادة قيمته 
.. وا�ضل  املايل  98 فل�ضا. ويف �ضوق دبي  اإىل  ال�ضمية وذلك بعدما و�ضل 
�ضهم اإعمار قيادة الدعم مرتفعا اإىل 5.66 درهم بنمو ن�ضبته %1.2 اإىل 
املغلق عند  العقارية  درهييم والحتيياد   2.11 اإعمار مولز عند  �ضهم  جانب 
87 فل�ضا.. ويف قطاع البنوك وا�ضل �ضهم بنك دبي الإ�ضلمي �ضعوده اإىل 
بلغت قيمة  ال�ضيولة.. فقد  التفا�ضيل اخلا�ضة بحجم  درهييم. ويف   5.48
عدد  وو�ييضييل  تقريبا  درهييم  مليون   335 ال�ضوقن  يف  املييربميية  ال�ضفقات 
الأ�ضهم املتداولة اإىل 185 مليون �ضهم نفذت من خلل 3107 �ضفقات. 
وبلغ عدد اأ�ضهم ال�ضركات املتداولة 63 �ضهما خلل جل�ضة اليوم.. اأغلقت 
اأ�ضهم 25 �ضركة منها على ارتفاع فيما انخف�ضت اأ�ضعار اأ�ضهم 25 �ضركة 

اي�ضا ومل يطراأ تغيري على اأ�ضعار اأ�ضهم 13 �ضركة.

 15.4  مليار درهم الناجت املحلي 
الإجمايل للفجرية 2017 

•• الفجرية-وام:

الناجت  ان   2017 لعام  الفجرية  لإمييارة  ال�ضنوي  الإح�ضائي  الكتاب  بن 
فيما  درهيييم  مييليييييار   15.4 بييلييغ   2017 عيييام  للفجرية  الإجيييميييايل  املييحييلييي 
بلغت قيمة التجارة اخلارجية املبا�ضرة 6.4 مليارات درهم، وعرب املنطقة 
احلرة نحو 8 مليارات درهم، باإجمايل 14.4 مليار درهم. ويربز الكتاب 
الذي ا�ضدر مركز الفجرية للإح�ضاء، اأم�ض الن�ضخة ال 21 منه خمتلف 
جوانب التطور احلا�ضلة لإمارة الفجرية، يف ظل توجيهات �ضاحب ال�ضمو 
الفجرية،  حاكم  الأعييلييى  املجل�ض  ع�ضو  ال�ضرقي،  حممد  بن  حمد  ال�ضيخ 
ويل  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ  ل�ضمو  احلثيثة  واملتابعة 
عهد الفجرية. وح�ضب الكتاب و�ضل عدد ال�ضكان بنهاية 2017 اإىل نحو 
236.81 األف ن�ضمة فيما �ضهد العام املا�ضي 3924 حالة ولدة و260 
رحييلت طريان،   9204 الييدويل  الفجرية  �ضجل مطار  كما   . وفيياة  حالة 
يف  ويييتييوزع  فندقي،  نزيل  اآلف   706.32 نحو  الفنادق  نييزلء  عييدد  وبلغ 
و�ضرافة.  بنكاً   31 بواقع  وال�ضرافات  العاملة  البنوك  من  عييدد  الإميييارة 
اأعداد املوظفن العاملن يف الدوائر احلكومية احتادية وحملية  وو�ضلت 
 70 واخلا�ضة  احلكومية  املييدار�ييض  اأعيييداد  وبلغت  مييوظييف،  األييف   15.86
بلغ  األييف طييالييب، يف حيين   40.7 اإىل  عييدد طلبة ي�ضل  بيياإجييمييايل  مدر�ضة 
 244 وهناك  و�ضواحيها،  الإميييارة  يف   8 العليا  والكليات  اجلامعات  عييدد 
رخ�ضة  األييف   12.32 واإجمايل  بييالإمييارة،  العاملة  ال�ضناعية  املن�ضاآت  من 

للمن�ضاآت التجارية .

 74 �صركة مدرجة قررت

 توزيع اأرباح على م�صاهميها 
•• اأبوظبي-وام:

ارتفع عدد ال�ضركات امل�ضاهمة العامة التي قررت توزيع اأرباح على م�ضاهميها 
عن العام 2017 اإىل 74 �ضركة مدرجة يف �ضوقي اأبوظبي ودبي املالين 

وذلك بح�ضب اأحدث الأرقام الر�ضمية وحتى 9 اأبريل اجلاري. 
ن�ضبته  بنمو  درهييم  مليار   37.3 ال�ضركات  لهذه  التوزيعات  قيمة  وبلغت 

%14.7 مقارنة مع 2016.
العمومية  اجلمعيات  ونتائج  الإف�ضاحات  بحركة  اخلا�ض  الر�ضد  ويظهر 
قررت  التي  ال�ضركات  عدد  حيث  من  الأول  باملركز  جاء  التاأمن  قطاع  اأن 
البنوك  قطاع  تييله  �ضركة   19 عددها  وبلغ  م�ضاهميها  على  اأربيياح  توزيع 
بواقع 13 بنكا.. يف حن و�ضل العدد يف قطاع ال�ضتثمار والتمويل اإىل 7 
�ضركات اإ�ضافة لي6 �ضركات مدرجة يف قطاع اخلدمات وتوزعت بقية العدد 

على القطاعات الأخرى.
ومع نهاية تاريخ 9 اأبريل.. و�ضل متو�ضط العائد ال�ضنوي على ال�ضتثمار 
اإىل  النقدية  توزيعاتها  عيين  اأعلنت  التي  الإميياراتييييية  ال�ضركات  لإجييمييايل 
%5.22.. يف حن بلغ عائد التوزيعات ن�ضبة اإىل عدد الأ�ضهم احلرة يف 

.% ال�ضركات التي قررت توزيع اأرباح على امل�ضاهمن نحو 49.83 
الأول  باملركز  البنوك  قطاع  زال  ل  توزيعا..  الأكييرث  قائمة  �ضعيد  وعلى 
بقيمة بلغت نحو 18 مليار درهم عن العام 2017 وبنمو ن�ضبته 5.9% 

مقارنة مع التوزيعات عن 2016.
وحل قطاع الت�ضالت باملرتبة الثانية وبقيمة بلغت 8.543 مليار درهم 
العقاري  القطاع  ويف  الييتييوزيييعييات..  اإجييمييايل  ميين  تقريبا   23% وبن�ضبة 
2017 وبنمو  3.6 مليار درهم خلل العام  اإىل  و�ضلت قيمة التوزيعات 

ن�ضبته %2.2 مقارنة مع العام 2016.
ويف قطاع النقل واللوج�ضتيك.. بلغت قيمة التوزيعات ملياري درهم فيما 
 1.42 درهم ونحو  1.6 مليار  اإىل  والتمويل  ال�ضتثمار  و�ضلت يف قطاع 

مليار درهم لقطاع ال�ضيافة والرتفيه.
ي�ضار اإىل اأن 70 �ضركة م�ضاهمة عامة وزعت اأرباحا نقدية بقيمة 30.64 
اأ�ضهم منحة  �ضركات   4 وزعييت  حيين  2016.. يف  الييعييام  عيين  درهييم  مليار 
بقيمة 730.5 مليون درهم و5 �ضركات اأرباحا نقدية واأ�ضهم منحة بقيمة 
الأوراق  هيئة  عن  ال�ضادرة  للإح�ضاءات  وفقا  وذلييك  درهييم  مليار   1.11

املالية وال�ضلع.
 

اأبوظبي تعلن عن مزايدة تناف�صية ملنح تراخي�ص ل�صت مناطق ل�صتك�صاف وتطوير واإنتاج النفط والغاز

تفعيل دور مبادرة دولة الإمارات حول و�ضع برامج مبتكرة لدعم البلدان العربية

وزارة املالية ت�صارك يف اجتماعات الهيئات املالية العربية امل�صرتكة 

املالية  اخليييطيييط  مليينيياقيي�ييضيية  مييتييخيي�ييضيي�ييضيية 
والقت�ضادية يف الدول العربية، لتطوير 
جميييييييالت اليييتييينيييمييييييية وتيييعيييزييييز مييي�يييضيييارات 
ال�ضتدامة يف هذه الدول. وقال معاليه: 
“تعد دولة الإمارات العربية املتحدة من 
منظومة  اإدارة  يف  كييفيياءة  الأكيييرث  اليييدول 
هيييذه الجتماعات  املييييايل، ومتييثييل  الييعييمييل 
الإماراتية  التجربة  ل�ضتعرا�ض  فر�ضة 
يف جمال العمل املايل احلكومي، والإدارة 
املالية وتطبيق نظم احلوكمة وفق اأف�ضل 

املمار�ضات العاملية.« 
حماور  تفعيل  “يعد  مييعيياليييييه:  واأ�يييضييياف 

املتحدة  العربية  الإمييييارات  دولييية  مييبييادرة 
حول و�ضع برامج مبتكرة لدعم البلدان 
اليييعيييربييييييية والييييتييييي تيييقيييدميييت بيييهيييا خيييلل 
عام  يف  للهيئات  اليي�ييضيينييوييية  الجييتييميياعييات 
2016 مبملكة البحرين خلل املرحلة 
امل�ضاهمات  على  جييديييداً  تيياأكيييييداً  القادمة 
الييهيياميية الييتييي تييقييدمييهييا اليييدولييية يف هذه 
الجييتييميياعييات، ودورهيييا يف الرتييقيياء باأطر 

املالية العامة يف املنطقة.« 
وناق�ضت اجتماعات الهيئات املالية العربية 
امل�ضرتكة جمموعة من القرارات العادية 
الييتييي اتييخييذتييهييا هيييذه الييهيييييئييات واخلطط 

العمومية،  امليزانيات  واعتماد  ال�ضنوية 
وا�ضتعرا�ض الربامج امل�ضتقبلية مع اإقرار 
الهيئات،  هييذه  �ضتنفذها  الييتييي  الييربامييج 
التي  امليي�ييضييائييل  مييين  عيييدد  اإىل  بييالإ�ييضييافيية 
تتعلق بييدعييم تييعيياون هييذه املييوؤ�ييضيي�ييضييات مع 
العمل  اإطييار  يف  الأع�ضاء  الييدول  خمتلف 

العربي امل�ضرتك.
املالية  اليييهيييييييئيييات  اجيييتيييمييياعيييات  وتييي�يييضيييم 
كيييل مييين الجتماع  امليي�ييضييرتكيية   الييعييربييييية 
حمافظي  مليييجيييلييي�يييض  الي47  اليييي�ييييضيييينييييوي 
القت�ضادي  لييلإمنيياء  العربي  ال�ضندوق 
الي42  ال�ضنوي  والجتماع   والجتماعي، 

دولر  مييليييييارات   8.87 جيييذب  ميين   2017
)نحو 32.7 مليار درهم( من ال�ضتثمارات 
م�ضروعاً،   17 يف  ا�ضتثمرت  الييتييي  املحلية، 
لفتاً اإىل اأن اإجمايل الوظائف التي وفرتها 
ال�ضارقة  يف  والأجنبية  املحلية  ال�ضتثمارات 

جتاوز 5000 وظيفة خلل العام املا�ضي.
وقال حممد جمعة امل�ضرخ، املدير التنفيذي 
املبا�ضر  الأجنبي  لل�ضتثمار  ال�ضارقة  ملكتب 
الأرقيييييام  “توؤكد  الييي�يييضيييارقييية(:  يف  )ا�ييضييتييثييميير 
ال�ضرتاتيجية  جناح  اليوم  عنها  اأعلنا  التي 
ال�ضتثمارية العامة لإمارة ال�ضارقة يف جتاوز 
جييميييييع الأهيييييداف امليييحيييددة ميي�ييضييبييقيياً، ويرجع 
الف�ضل يف ذلك اإىل التعاون والتكامل القائم 
العاملة  اليييدوائييير احلييكييومييييية  بيين خمييتييلييف 
ال�ضارقة  يف الإمييييييارة، مييا عيييزز ميين جيياذبييييية 
مبا�ضرة  مييكييا�ييضييب  وحيييقيييق  ال�يييضيييتيييثيييمييياريييية، 

لقت�ضادها«.
العام  خلل  ال�ضارقة  “ا�ضتطاعت  واأ�ييضيياف: 
اإىل  و�ضلت  ا�ضتثمارات  ت�ضتقطب  اأن  املا�ضي 
عن  وا�ضحة  زيييادة  يف  دولر،  ملين   819
 803 بييلييغييت  الييتييي   2016 الييعييام  مييعييدلت 
م�ضاعفاً  منيييييواً  �ييضييّكييل  ميييا  دولر،  ميييليييين 
يح�ضب لإمارة ال�ضارقة التي مت�ضي بقوة يف 
ودولياً كواحدة من  اإقليمياً  �ضمعتها  تر�ضيخ 

اأف�ضل الوجهات لل�ضتثمار يف املنطقة«.
يف  الأجنبية  “ال�ضتثمارات  امليي�ييضييرخ:  وتييابييع 
مييين خلل  اليي�ييضييارقيية  دخيييليييت   2017 عييييام 

•• البحر امليت – الفجر:

 يف اإطار �ضعيها للم�ضاهمة لتعزيز علقات 
دولة الإمارات العربية املتحدة مع الدول 
واملوؤ�ض�ضات  اجلييهييات  وخمييتييلييف  الييعييربييييية 
املالية الإقليمية والدولية، ت�ضارك وزارة 
املالية يف اجتماعات الهيئات املالية العربية 
امل�ضرتكة والتي انطلق جدول اأعمالها يف 
اململكة الأردنية الها�ضمية، بح�ضور وزراء 
البنوك  وحمييافييظييي  والتخطيط  املييالييييية 
امليييركيييزيييية يف الييييييدول الييعييربييييية، وميييييدراء 
موؤ�ض�ضات التمويل العربية، وممثلن عن 
البنك  النقد الدويل وجمموعة  �ضندوق 
الدويل واخلرباء واملخت�ضن يف املجالن 

املايل والقت�ضادي. 
وتراأ�ض معايل عبيد حميد الطاير، وزير 
الدولة لل�ضوؤون املالية، وفد دولة الإمارات 
معايل  ع�ضويته  يف  �ضم  اليييذي  امليي�ييضييارك 
مبارك را�ضد املن�ضوري حمافظ م�ضرف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي، و�ضعادة 
يون�ض حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية، 
وعدد من الوكلء امل�ضاعدين وجمموعة 
اليييوزارة ويف  ميين اخليييرباء واملخت�ضن يف 

امل�ضرف املركزي. 
اإىل  الييطيياييير  عبيد حميد  مييعييايل  واأ�ييضييار 
املالية  اليييهيييييييئيييات  اجيييتيييمييياعيييات  اكيييتييي�يييضييياب 
اليييعيييام لأهمية  امليي�ييضييرتكيية هيييذا  الييعييربييييية 
ي�ضهدها  التي  للمتغريات  نظراً  خا�ضة، 
املنطقة  �ضعيد  على  القت�ضادي  القطاع 
والييعييامل، واأهييمييييية الجييتييميياعييات كمن�ضة 

ملجل�ض حمافظي �ضندوق النقد العربي، 
ملجل�ض  الي45  الييي�يييضييينيييوي  والجييييتييييميييياع 
ل�ضمان  الييعييربييييية  املييوؤ�ييضيي�ييضيية  ميي�ييضيياهييمييي 
ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات، والجتماع 
ال�ضنوي الي43 ملجل�ض حمافظي امل�ضرف 
اأفريقيا،  يف  القت�ضادية  للتنمية  العربي 
ملجل�ض  الي42  الييي�يييضييينيييوي  والجييييتييييميييياع 
لل�ضتثمار  الييعييربييييية  الييهيييييئيية  ميي�ييضيياهييمييي 
والإمنييييييييياء اليييييزرعيييييي، واجيييتيييمييياع الييييييدورة 
املالية  وزراء  ملجل�ض  التا�ضعة  العتيادية 

العرب.
وقد حققت جميع الهيئات املالية العربية 
نتائج   2017 عيييييام  خيييييلل  املييي�يييضيييرتكييية 
ايييجييابييييية مييقييارنيية بييالييعييام املييا�ييضييي، نظراً 
العاملية  املالية  الأ�ييضييواق  اأداء  يف  للتح�ضن 
واإيرادات املحافظ ال�ضتثمارية، مع تعزيز 
وحققت  الإداري.  النيييفييياق  يف  الييتييحييكييم 
امل�ضرتكة  العربية  املالية  الهيئات  جممل 
2017 مقداره  عام  نهاية  ربح يف  �ضايف 
مقارنة  اأمييريييكييي  دولر  مليون   824.4
 476.0 مبييجييمييل �يييضيييايف ربييييح ميييقيييداره 

مليون دولر اأمريكي.
املقر  ت�ضت�ضيف  الإميييارات  دوليية  اأن  يذكر 
الييرئييييي�ييضييي ليي�ييضيينييدوق اليينييقييد الييعييربييي يف 
للهيئة  القليمي  املكتب  وكذلك  اأبوظبي 
الزراعي  والأمنييييياء  لل�ضتثمار  الييعييربييييية 
فعال يف  ب�ضكل  الييدوليية  وت�ضاهم  دبييي.  يف 
روؤو�ض اأموال وم�ضاريع ومبادرات الهيئات 
العمل  لتعزيز  امل�ضرتكة  العربية  املالية 

العربي امل�ضرتك.  

جناحاً  ذلييييك  ييي�ييضييكييل  مميييا  مييي�يييضيييروعييياً،   18
على  الييقييائييميية  ف�ضيا�ضتنا  لييليي�ييضييارقيية،  كييبييرياً 
الييرتكيييييز عييلييى الييينيييوع ل الييكييم اأثيييميييرت منو 
يف  الإميييارة  اإىل  املتدفقة  ال�ضتثمارات  حجم 
الوظائف  %102، ومنو  بن�ضبة  واحييد  عام 
املرتبطة بها بن�ضبة %174، وهو ما يوؤكد 
به  امل�ضي  يف  �ضن�ضتمر  الييذي  نهجنا  �ييضييواب 

قدماً خلل العام اجلاري والأعوام املقبلة«.
وتيي�ييضييهييد خمييتييلييف اليييقيييطييياعيييات احليييييييويييية يف 
بالقطاع  يتعلق  وفيما  لفتاً،  منييواً  ال�ضارقة 
اليييعيييقييياري فييقييد حييقييق يف الأعيييييييوام الأخيييييرية 
قفزات كبرية، على �ضعيدي النوعية ون�ضب 
املناف�ضة  ميين  الييرغييم  على  وا�ضتطاع  النمو، 
القوية يف املنطقة اأن يربز بقوة، وي�ضتقطب 
واجهة  م�ضروع  اآخرها،  كان  مهمة،  م�ضاريع 
واملم�ضى،  مييرمي،  وجييزيييرة  املييائييييية،  ال�ضارقة 
امل�ضاريع  وهييييذه  تييييلل،  ومييدييينيية  واجليييييييادة، 
وغريها، اأ�ضافت معايري جديدة اإىل ال�ضوق 
العقارية يف الإمييارة، اأعييادت ر�ضم ملحمها، 

وعززت اأمناط احلياة الع�ضرية فيها.

% منواً يف ناجت ال�ضارقة 2017  5
من جانبها، اأكدت دائرة التنمية القت�ضادية 
ال�ضارقة  اإميييارة  اأن  ال�ضحايف  املييوؤمتيير  خييلل 
اقت�ضادياً متقدماً على �ضعيد  تعي�ض مناخاً 
وال�ضراكات  وال�ييضييتييثييمييار،  الأعيييميييال  قييطيياع 

ال�ضرتاتيجية املهمة حملياً وخارجياً.

% عن العام ال�ضابق وفرت من خاللها 2815 وظيفة بنمو 174 

ال�صارقة جتذب 6 مليارات درهم من ال�صتثمارات الأجنبية يف 2017.. والإجمايل يرتفع اإىل 36 مليارًا
•• ال�شارقة-الفجر:

الأجنبي  لل�ضتثمار  ال�ضارقة  مكتب  اأعييليين 
لهيئة  التابع  ال�ضارقة(،  يف  )ا�ضتثمر  املبا�ضر 
اأن  )�ضروق(،  والتطوير  ال�ضارقة لل�ضتثمار 
ا�ضتثمارات  بييجييذب  جنحت  اليي�ييضييارقيية  اإمييييارة 
اأجنبية بقيمة 1.622 مليار دولر )5.97 
املا�ضي، مقارنة  العام  مليارات درهم( خلل 
مليار   2.95( دولر  مييلييين   803 ميييع 
درهم(، ا�ضتقطبتها الإمارة يف العام 2016، 
واحد  عييام  خييلل  عف  بال�ضِّ يعادل منييواً  مبا 
ال�ضتثمارات  اأن  املييكييتييب  واأو�ييييضييييح  فيييقيييط. 
فر�ضة   2815 توفري  يف  اأ�ضهمت  اجلديدة 

 ،174% بن�ضبة  بنمو  املييا�ييضييي،  الييعييام  عمل 
مقارنة بي 1025 وظيفة وفرتها ا�ضتثمارات 
قوياً  دعييميياً  ي�ضكل  مييا  وهيييو   ،2016 الييعييام 
للعجلة القت�ضادية يف الإمارة، وتاأكيداً على 
املوارد  حمورية اجلهود احلكومية يف تنويع 
وتييعييزيييز ميي�ييضييادر اليينييمييو. جيييياء ذلييييك خلل 
موؤمتر �ضحايف عقده )ا�ضتثمر يف ال�ضارقة( 
يف  القت�ضادية  التنمية  دائييرة  مع  بالتعاون 
دوائر حكومية  اأربعة  ال�ضارقة وممثلن عن 
حملية اأخرى من الإمارة، هي: غرفة جتارة 
للبيئة  ال�ضارقة  و�ضركة  ال�ضارقة،  و�ضناعة 
)بيئة(، ومدينة ال�ضارقة للإعلم )�ضم�ض(، 
والتكنولوجيا  للبحوث  اليي�ييضييارقيية  وجمييمييع 

نائب  هيبريت،  مييياري  وبح�ضور  والبييتييكييار، 
من�ضة  يف  وايييفييتيييييك،  ل�ضركة  الأول  رئييييي�ييض 
ال�ضتثمار  “ملتقى  يف  امليي�ييضيياركيية  الإمييييييارة 
خلل ثاين اأيام احلدث  ال�ضنوي 2018”، 
اأبريل( يف  الييذي تختتم فعالياته غييداً )11 

مركز دبي التجاري العاملي.
وك�ضف )ا�ضتثمر يف ال�ضارقة(، خلل املوؤمتر، 
اليي�ييضييادرة عيين الهيئة  الييبيييييانييات الأحييييدث  اأن 
اأ�ضارت  والإحييي�يييضييياء  للتناف�ضية  الحتييياديييية 
التي  الأجنبية  ال�ضتثمارات  جمموع  اأن  اإىل 
جنحت الإمييارة يف جذبها على مدار الأعوام 
بنهاية  درهييم  مليار   30 اإىل  و�ضل  املا�ضية 
عام 2016، م�ضرياً اإىل اأنه باإ�ضافة الأرقام 
اجلديدة ي�ضبح اإجمايل اأر�ضدة ال�ضتثمارات 
درهم  مييليييييار   36 نييحييو  الإميييييارة  يف  املجمعة 

بنهاية العام 2017.
واأفاد املكتب باأن قطاع “الت�ضنيع والهند�ضة 
دولر  مليون   725 بجذب  جنييح  واملعادن” 
ال�ضتثمارات  ميييين  درهيييييييم(  ميييليييييييار   2.7(
بذلك  ليييييتيي�ييضييدر   ،2017 يف  الأجييينيييبييييييية 
للم�ضتثمرين،  ا�ضتقطاباً  الأكييرث  القطاعات 
وماكينات  والإنيي�ييضيياء  “الزراعة  قييطيياع  تييله 
دولر  مليون   356 جييذب  الييذي  التعدين” 
)1.3 مليار درهم(، ثم قطاع العقارات الذي 
مليون   344 بقيمة  ا�ضتثمارات  ا�ضتقطب 

درهم )1.26 مليار درهم(.
العام  خييييلل  الإميييييييارة متييكيينييت  اأن  واأ�ييييضيييياف 

قيمة  يقدمون  �ضركاء  مع  التعاون  على 
املييجييالت، مبييا يف ذلك  اإ�ييضييافييييية يف �ضتى 
املعرفة  ونقل  القت�ضادي،  العائد  زيييادة 
والتكنولوجيا املتطورة، وتدريب الكوادر 
اإىل  منتجاتها  و�ضول  وتعزيز  املواطنة، 

اأ�ضواق جديدة.  
اأن اآخر موعد لتلقي العرو�ض  ي�ضار اإىل 
�ضتقوم  ثييم   2018 اأكييتييوبيير  يف  �ييضيييييكييون 
املحددة  للمعايري  وفقاً  بتقييمها  اأدنييوك 
املجل�ض  و�ضيقوم  الييتييقييدمي،  تعليمات  يف 
امليينيياطييق على  لييلييبييرتول برت�ضية  الأعييلييى 
الييينييياجيييحييية. ومن  الييييعييييرو�ييييض  ميييقيييدميييي 
الأوىل لهذه  اأن تختتم اجلولة  املخطط 

املزايدة التناف�ضية خلل العام احلايل.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت �ضركة برتول اأبوظبي 
بالنيابة  “اأدنوك”،  الوطنية 
عن املجل�ض الأعلى للبرتول، 
اجلولة  تفا�ضيل  عيين  اأميي�ييض 
مناطق  �ييضييت  لييطييرح  الأوىل 
واإنتاج  وتطوير  ل�ضتك�ضاف 
الييينيييفيييط والييييغيييياز ميييين خلل 
وذليييك يف  تناف�ضية،   مييزايييدة 
اأبوظبي  ا�ضرتاتيجية  اإطيييار 
املناطق  تييراخييييي�ييض  لإ�يييضيييدار 
اجلييييييديييييييدة. يييييياأتيييييي ذلييييييك يف 
اأعقاب اإعلن معايل الدكتور 
وزير  اجلييابيير،  اأحمد  �ضلطان 
التنفيذي  الييرئييييي�ييض   - دوليييية 

ال�ضهر  �ييضييركيياتييهييا،  لأدنيييييوك وجمييمييوعيية 
املييا�ييضييي اعيييتيييزام اأبييوظييبييي طيييرح مناطق 
لييل�ييضييتييكيي�ييضيياف والإنييييتيييياج للمرة  جيييدييييدة 

الأوىل من خلل مزايدة تناف�ضية.
الرتخي�ض  ا�يييضيييرتاتيييييييجييييييية  وتييي�يييضيييكيييل 
اأدنوك  جهود  يف  كبرياً  تقدماً  اجلييديييدة 
الهيدروكربونية  املييييوارد  قيمة  لتعزيز 
اأنييهييا تتوافق  وخييلييق فيير�ييض جييديييدة، كما 
ال�ضراكات  اأدنوك لتو�ضيع نطاق  مع نهج 
ال�يييضيييرتاتيييييييجييييييية يف جيييميييييييع جميييييالت 
العرو�ض  مييقييدمييو  و�ييضيييييقييوم  الأعييييمييييال. 
حق  متنحهم  اتفاقيات  باإبرام  الفائزون 
حتقيق  حال  ويف  وال�ضتك�ضاف،  التنقيب 
الأهداف املحددة يف مرحلة ال�ضتك�ضاف، 
�ضيكون لديهم فر�ضة حمتملة للتطوير 
والإنيييييتييييياج مييين الكيييتييي�يييضيييافيييات اجليييدييييدة 
بال�ضراكة مع اأدنوك وفقاً لل�ضروط التي 
�ضيتم حتديدها يف حزمة تعليمات تقدمي 

العرو�ض
الدكتور  مييعييايل  قيييال  امليينييا�ييضييبيية،  وبيييهيييذه 
“تنفيذاً  اجليييييابييييير:  اأحيييييميييييد  �يييضيييليييطيييان 
ت�ضتمر  اليير�ييضيييييدة،  الييقيييييادة  لييتييوجيييييهييات 
اأق�ضى  عييلييى حتييقيييييق  الييعييمييل  اأدنييييييوك يف 
قيمة ممكنة من املوارد الهيدروكربونية. 

التنقيب  تيييراخييييييي�يييض  اإطيييييييلق  وييي�ييضييكييل 
خطوة  جديدة  مناطق  يف  وال�ضتك�ضاف 
مييهييميية جييييداً لأبيييوظيييبيييي واأدنييييييييوك، حيث 
مبتكرة  ا�ضرتاتيجيات  خييلل  من  نعمل 
الأمثل  ال�ييضييتييغييلل  حتييقيييييق  يف  تيي�ييضييهييم 
للموارد وتعزيز القيمة من خلل اإ�ضدار 
الرتاخي�ض عن طريق مزايدة تناف�ضية، 
وكذلك ت�ضريع وترية ا�ضتك�ضاف وتطوير 

فر�ض جتارية جديدة«
الأ�ضا�ضية  اخلطوة  هذه  “تاأتي  واأ�ضاف: 
نطاق  لتو�ضيع  ا�ضرتاتيجيتنا  اإطييييار  يف 
اإتاحة  اإىل  تيييهيييدف  واليييتيييي  الييي�يييضيييراكيييات 
مييزيييد ميين الييفيير�ييض اجلييديييدة يف الوقت 
وتنويع  لتو�ضيع  قدماً  فيه  الذي من�ضي 
نبداأ  وفيما  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  �ضركائنا. 
اأعيييميييالييينيييا يف جمال  بييتييو�ييضيييييع حمييفييظيية 
�ضت�ضهم  والييبييرتوكيييييميياويييات،  الييتييكييرييير 
امليينيياطييق اجليييدييييدة يف تعزيز  تييراخييييي�ييض 
على  والنمو  بالإنتاج  املتعلقة  طموحاتنا 
حققناه  مييا  على  والييبيينيياء  البعيد،  امليييدى 
مييين اإجنييييييييازات كيييلعيييب رائيييييد يف جمال 

ال�ضتك�ضاف والتطوير والإنتاج«.
اأكييرب منتج  وتعترب دوليية الإميييارات �ضابع 
للنفط يف العامل، ويوجد حوايل 96% 
ول  اأبوظبي.  اإمييارة  يف  احتياطياتها  من 

م�ضتك�ضفة  غيييري  اإميييكيييانيييات  هيينيياك  تييييزال 
املكامن  مييين  الييعييديييد  ميييطيييورة يف  وغيييري 
الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع يف واحد 
باملوارد  تزخر  التي  الأحييوا�ييض  اأكييرب  من 

الهيدروكربونية على م�ضتوى العامل. 
اإلكرتوين  اأدنوك بتاأ�ضي�ض موقع  وقامت 
www.adnoc.ae/Block-(

اللزمة  املييعييلييومييات  كييافيية  يييوفيير   )Bid
ت�ضمل  الييييتييييي  اجليييييدييييييدة  املييينييياطيييق  عيييين 
واأربع مناطق برية،  منطقتن بحريتن 
األف   30 اإجمالية تقارب  تغطي م�ضاحة 
بوابة  املوقع  يوفر  كما  مربع.  كيلومرت 
ت�ضجيل  لييلييمييهييتييميين  تييتيييييح  اإليييكيييرتونييييييية 
املييييزايييييدة، حيث  بييامليي�ييضيياركيية يف  رغييبييتييهييم 
دقيقة  تاأهيل  لعملية  الت�ضجيل  يخ�ضع 

ت�ضرف عليها اأدنوك.
ويوفر املوقع الإلكرتوين كذلك تفا�ضيل 
اجلولة العاملية املقرر اإجراوؤها للتعريف 
اخلا�ضة  والييتييجييارييية  الفنية  باملعلومات 
بتاريخ  �ضتبداأ  والتي  اجلييديييدة  باملناطق 
لتنطلق  اأبوظبي،  2018 يف  اأبريل   23
الأ�ضابيع  يف  اليييدولييية  خييييارج  اإىل  بييعييدهييا 
العرو�ض  مليييقيييدميييي  ومييييكييين  اليييتيييالييييييية. 
واملزايدات تاأكيد م�ضاركتهم بعد اجلولة 
الييتييعييريييفييييية ميييين خيييييلل تيييقيييدمي طلب 

باإمكانهم  و�ضيكون  بامل�ضاركة”،  “اهتمام 
املناطق  عن  �ضاملة  بيانات  حزمة  �ضراء 
اليي�ييضييت اجليييدييييدة. وتيي�ييضييم هيييذه احلزمة 
الييكييامييليية اخلييا�ييضيية بتقدمي  الييتييعييليييييمييات 
جيولوجية،  وميييعيييليييوميييات  الييييعييييرو�ييييض، 
وبيانات الآبار وامل�ضح الزلزايل يف املناطق 
الأولية  املعلومات  ذلييك  وي�ضمل  ال�ضت، 
با�ضتقبال  اأدنيييييوك  وتيييرحيييب  واملُيييفييي�يييّضيييرة. 
طييلييبييات الييتيي�ييضييجيييييل مييين اليي�ييضييركييات التي 
متتلك اخلربات والتقنيات املنا�ضبة التي 
اجلديدة  الفر�ض  يف  امل�ضاهمة  لها  تتيح 
ا�ييضييتييكيي�ييضيياف وتطوير  عييمييليييييات  لييتيي�ييضييريييع 
التقليدية  والييغيياز  النفط  ميييوارد  واإنييتيياج 
اأدنوك حر�ضها  وغري التقليدية. واأكدت 

•الفائزون �ضيحظون بفر�ضة للتنقيب وا�ضتك�ضاف ومن ثم تطوير واإنتاج املوارد املكت�ضفة بال�ضراكة مع اأدنوك
•ال�ضركاء املحتملون مدعوون لت�ضجيل اهتمامهم حل�ضور جولة العرو�ص التو�ضيحية العاملية عن املناطق اجلديدة املطروحة
• زيادة العائد القت�ضادي، ونقل املعرفة والتكنولوجيا املتطورة وتدريب الكوادر املواطنة، وتعزيز و�ضول منتجات اأدنوك اإىل اأ�ضواق جديدة

• مناطق برية وبحرية متاحة اأمام املزايدة التناف�ضية والتقديرات ت�ضري اإىل احتواء املناطق على كميات كبرية من النفط والغاز

•اأدنوك ت�ضعى للتعاون مع �ضركاء يقدمون قيمة اإ�ضافية يف �ضتى املجالت
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املال والأعمال
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العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
   يف  الدعوى 2017/2028 جتاري كلي

اخلبري املنتدب : يو�ضف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

املدعي عليهم : �ضركة �ضيلي ويلي التجارية - �ض ذ م م - واآخرون 
مت ندبنا خبري ح�ضابيا يف الدعوى املذكورة اأعله واملرفوعة من البنك التجاري الدويل  �ض م ع  
�ضد 1- �ضركة �ضيلي ويلي التجارية )�ض ذ م م(  2-�ضيلي ويلي فود اأند بيفرياج اأند�ضرتيز - �ض 
ذ م م  )فرع( 3-�ضاتي�ضا فينكاتر امانا  4- مامتا �ضاتي�ضا كومبا�ضي جاجاناث جانيجا -  وعليه 
على  مكتبنا  مقر  يف  �ضيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  اخلربة   اجتماع  حل�ضور  ندعوكم 
العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم الثنن  املوافق 2018/4/16  يف متام ال�ضاعة 00 : 12 ظهرا ، 

ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم للجتماع.   
1B1 : دبي - مركز حمر عن ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 ي فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

يف  الدعوى 2017/2201 جتاري كلي - دبي
املدعية / مان�ض�ضرت لل�ضتثمار - �ض ذ م م وميثلها مديرها / مايكل درموت باتريك ماكجريفر 

- بوكالة املحامي / عبدالعزيز الهنائي للمحاماة 
كينج  باول   / مديرها  وميثلها  م   م  ذ  �ض  جوبرني  وود  نايت�ض   / عليها  املدعي   / اليه  املعلن 

ديفري�ض  ، اخل�ضم املدخل / مايكل ديرموت باتريك مكجريفر 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم 
الثاين  العا�ضرة �ضباحا لعقد الجتماع اخلربة   ال�ضاعة  املوافق 2018/4/16  يف متام  الثنن 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع املطار ، مبنى الفجر للأعمال ، 
مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار 
ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�ضتندات  كافة 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتلم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
    الجتماع الثاين للخربة

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/1304 مدين جزئي 

اىلاخل�ضم املدخل / ماهرى جمال نورييفا 
حيث ان املدعي :  عبد العزيز بن علي بن حممد املحرزي 

قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعله ويعلنك فيها : 
اعادة اعلن اخل�ضم املدخل 

التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك 
الثنن   يوم  ون�ضف من �ضباح  الثامنة  ال�ضاعة  151 يف متام  رقم  القاعة  الثانية( 
2018/4/29م    وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف 
حال تخلفكما عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فاإن املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكما. حرر يف 2018/4/4 م 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اإعادة اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/111  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه / رو�ضن جون انتوين جون 
نعلمك بان املدعي / الركن الأمين للمقاولت الفنية - ذ م م 
يف الدعوى رقم 2018/111 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

قد رفعت الدعوى املذكورة اعله تطالب فيها : 
والفائدة  درهم(  الف  وثلثون  درهم( )خم�ضة   35000( وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  بالزام 
وامل�ضروفات  بالر�ضوم  والزامه   ، ال�ضداد  متام  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 القانونية 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلفون  انتم 

بتاريخ 2018/4/22 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حتريرا يف  2018/4/9 

 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

      المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
    اإعالن مدعي عليهما بالن�صر بورود التقرير  

يف الق�صية رقم 2017/4099  - مدين جزئي 
اىل املدعى عليهما :-  1/ حممد علي حممود عبداهلل الديواين - اإماراتي اجلن�ضية 

2- �ضلح حممد اخلياط - �ضوداين اجلن�ضية 
حيث ان املدعي / متام ا�ضماعيل يون�ض - �ضوري اجلن�ضية 

قد اقامت عليكما لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة ويعلمكما بورود تقرير اخلربة 
ويقت�ضي ح�ضوركما امام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم 137  الطابق 
ل�ضتلم  وذلك   2018/4/23 يوم  �ضباح  من  والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف  الأول 
ن�ضختكما من التقرير وتقدمي ما لديكما من بيانات ويف حالة تخلفكما عن احل�ضور او 
عدم اإر�ضال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكما. 

حرره / عبا�ض حمجوب  2018/4/5 
اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اإخطار للح�صور امام حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية  
 يف الدعوى رقم 2018/1079 - املطالبات الب�صيطة  

بناء على طلب املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة - �ض ذ م م   - موطنه / ال�ضارقة - مبنى 
النقل واملوا�ضلت - الزاهراء  رقم الهاتف : 065119999  - فاك�ض رقم : 065356060 

�ضندوق بريد رقم : 30330  ال�ضارقة - الإمارات العربية املتحدة  الربيد اللكرتون 
اىل املدعى عليه / قدو�ض �ضياء �ضياء اهلل حمل عمله او اقامته / ال�ضارقة - املنطقة 
ال�ضناعية    رقم الهاتف : 0507169709  - انت مكلف باحل�ضور لدى دائرة املطالبات 
الب�ضيطة مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك 
يف ال�ضاعة 8.30 من يوم  11 من �ضهر 4 �ضنة 2018 وذلك للنظر يف الدعوى بو�ضفك 

مدعي عليه رقم قاعة املحكمة : قاعة املحكمة 154 
حرر بتاريخ : 2018/3/26

مكتب ادارة الدعوى

       الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل  

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اإعالن بالن�صر- بالحالة  

 2018/50 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ ر�ضوان عبداحلافظ ابراهيم اجلن�ضية / العراق 

حيث ان املدعي / علي عبدالإله عبداجلبار 
قد اأقام عليك الدعوى احلقوقية املرفوعة �ضدك رقم 2018/50 جتاري جزئي 
ال�ضباحية  الوىل  اجلزئية  التجارية  الييدائييرة  اىل  ح�ضورك  يقت�ضى  وعليه   -
مبحكمة راأ�ض اخليمة يوم الحد املوافق 2018/4/22 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا 
، ويف حالة  9.00 وللجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفييوع 
تخلفك عن احل�ضور او اأر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر 

نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2018/4/9 
   مكتب اإدارة الدعوى - حممد ال�صيد الدوح 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اإعالن بالن�صر
رقم 2018/2294   

املنذر : اأحمد حممد اأحمد �ضمري - اأردين اجلن�ضية 
املنذر اليه : رعد ع�ضام عبدالكرمي العزب - اأردين اجلن�ضية 

املو�ضوع : الإخطار العديل رقم 2017/1/678312 
الييف درهم  درهييم - ثلثون  وقييدره / 30.000  بييياأداء مبلغ  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
اإماراتي قيمة ال�ضيك رقم 000022  ، خلل مدة اق�ضاها )5( خم�ضة ايام من تاريخ 
القانونية  اأ�ضف اىل اتخاذ كافة الجييراءات  املنذر  ، وال �ضي�ضطر  الإنييذار  ن�ضر هذا 
الأداء  اأمييير  وا�ضت�ضدار  الق�ضائية  الييدعيياوى  اقيياميية  ذلييك  يف  مبييا  باملبلغ  للمطالبة 
الر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  وال�ضرر مع حتميل  للعطل  بالتعوي�ض اجلابر  واملطالبة 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
مذكرة اعادة اعالن املدعى عليهم بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/ مطعم مزاج - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعي عليهم املذكورين قد اقاموا عليك الدعوى املذكورة ادناه   وحددت 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/4/19 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا �ض بالقاعة رقم )1(     

لذا فانتم مكلف باحل�ضور او من ميثلك  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلث ايام على القل

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
 2017/6176 عمايل جزئي 
2017/6180 عمايل جزئي 

2017/17038 عمايل جزئي 

م
1
2
3

ا�ضم املدعي
ر�ضا �ضرور احمد حممد عمر 

جاجنانا موتهى 
رام �ضينغ   

مبلغ املطالبة
39211  درهم + تذكرة العودة
17099  درهم + تذكرة العودة
17038  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اإعالن بالن�صر
رقم 2018/2341   

املنذر : اأ�ضوان ديفليوبرز اينكوبريت 
وميثله بالتوقيع املحامي / �ضامل النعيمي - مبوجب وكالة م�ضدقة ا�ضول 

املخطر اليه : عائ�ضة �ضامل كرامة  
فان املنذر ينبه على املنذر اليها ب�ضرورة ت�ضوية او�ضاعها القانونية و�ضداد قيمة 
ر�ضوم التربيد والتكييف وفواتري امييكوا امل�ضتحقة على املكتب رقم )214( الكائن 
باإمارة دبي - ندا ال�ضبا - موتور �ضيتي - بناية اإبك�ض اتريوم - الطابق الرابع - 
والبالغة 13.082 درهم وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا الإعييلن وال 
�ضي�ضطر اأ�ضفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية لخلوؤه من العن املوؤجرة مع 

حفظ كافة حقوق الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
    يف الق�صية رقم 63 ل�صنة 2018 مدين جزئي - الفجرية      

املطلوب اإعلنه : احمد حممد علي حممد ال�ضاعر 
مو�ضوع الدعوى : دعوى تعوي�ض مببلغ 100000 درهم )مائة الف درهم( 

اأنت مكلف باحل�ضور �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد اىلمقر مكتب اخلبري الهند�ضي 
 ، املنتدب وذلك يوم الربعاء املوافق 11 ابريل 2018 م يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا 
مكان الجتماع - مقر اخلبري الهند�ضي باملركز الإداري خلف العمل والعمال - بناية 
الربيد املركزي - الطابق الثاين - العن ، وذلك لبحث مو�ضوع الدعوى املرفوعة من 
بالتعوي�ض مببلغ وقدره  والتي تطالبكم  فيها  املعلم   �ضامل ح�ضن  املدعية / �ضاحلة 
اإجراءاتها وفقا  ، ويف حال عدم احل�ضور فان اخلييربة �ضوف تبا�ضر  :- 100000 درهييم 

لل�ضلحيات املخولة لهاأ. 
 اخلبري الهند�صي املنتدب / م. كتاب �صعيد الحبابي   
هاتف : 0503333004 

اإعالن للح�صور  
   اأمام اخلربة الهند�صية 

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : جرايت واترز للخدمات الهند�ضية والبحرية - �ص ذ م م      
ال�ضناعية  القوز   - بردبي   - ال�ضعفار  عبداهلل  علي  ملك   -  201 مكتب   : العنوان 
الوىل -  ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 724410  رقم 
القيد بال�ضجل التجاري : 1151458  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
املذكورة  ال�ضركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي 
اأعييله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/3/20  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
 : العنوان  احل�ضابات   ملراجعة  الها�ضمي  ح�ضني  املعن   امل�ضفي  اإىل  التقدم 
 مكتب رقم 308 ملك نا�ضر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف  04-3885518 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-3885519 فاك�ض: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : ارب ايتال لل�ضحن - �ص ذ م م  
ال�ضكل  الييكييراميية -   بيييردبيييي -  لييلييعييقييارات -  الييوليييييد  الييعيينييوان : مييكييتييب رقيييم 303 - مييلييك 
بال�ضجل  الييقيييييد  رقيييم    531323 : الييرخيي�ييضيية  رقيييم  ميي�ييضييوؤولييييية حميييييدودة.  ذات   : الييقييانييوين 
بيياأنييه قييد مت  بييدبييي  تييعييليين دائييييرة التنمية القييتيي�ييضييادييية  الييتييجيياري : 89669 مبييوجييب هيييذا 
مبوجب  وذليييك  اأعييييله،  املييذكييورة  ال�ضركة  بيياإنييحييلل  لديها  الييتييجيياري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
قيييرار حميياكييم دبييي بتاريخ 2018/2/28   واملييوثييق لييدى كيياتييب الييعييدل حميياكييم دبييي بتاريخ 
ات�ص  املييعيين   امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييض  اأي  لديه  ميين  وعلى    2018/3/8
ال�ضيخه  مييلييك   )1801( مييكييتييب    : الييعيينييوان  قانونيون  حما�ضبون  هامت  بي  ال 
 04-3277775 هاتف    - التجاري   املركز   - بردبي   - مكتوم  ال  جمعة  بن  مكتوم  بنت   هند 
فاك�ض : 3277677-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ضم امل�ضفي/ح�ضني الها�ضمي ملراجعة احل�ضابات  
- هاتف   ام هرير   - ديييرة   - لييوتيياه  احمد  نا�ضر  رقييم 308 ملك  : مكتب  الييعيينييوان 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن  فاك�ض: 3885519-04 مبوجب هذا   04-3885518
بدبي باأنه قد مت تعين امل�ضفي املذكور اأعله لت�ضفية  جرايت واترز للخدمات 
بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  م    م  ذ  �ص   - والبحرية  الهند�ضية 
وعلى من   2018/3/20 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2018/3/20
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأعيييله،  املييذكييور  العنوان 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي/ال بي هامت حما�ضبون قانونيون 
مكتوم  ال  بن جمعة  مكتوم  بنت  هند  ال�ضيخه  ملك   )1801( مكتب    : العنوان 
 -  04-3277677 : هيياتييف  3277775-04 فاك�ض  الييتييجيياري  -  املييركييز   - بييردبييي   -
امل�ضفي  باأنه قد مت تعين  التنمية القت�ضادية بدبي  دائييرة  مبوجب هذا تعلن 
املذكور اأعييله لت�ضفية  ارب ايتال لل�ضحن - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2018/2/28 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2018/3/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/361  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة �ضي�ضنت ميدل اي�ضت منطقة حرة - ذ م م 2-حممد نا�ضر 
�ضعيداهلل وميثله  �ضعيد  �ضهناز  نو�ضن  املييدعييي/  ان  القيياميية مبا  اخييرت  جمهويل حمل 
ا�ضم  اأقييام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  برفع  الريامي - قد  / ح�ضن علي مطر 
املدعية من ادارة ال�ضركة املدعي عليها الوىل وخماطبة �ضلطة دبي للبداع لرفع ا�ضم 
املدعية من الرخ�ضة التجارية واعتبار ذلك من تاريخ تقدمي ا�ضتقالتها يف 2016/12/6 
املوافق   اتعاب املحاماة.    وحييددت لها جل�ضة يوم الثنن   والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
2018/4/16  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/928 تنفيذ جتاري
ميثلها  �ضابقا(  اك�ض  )كومباك  الذكي  التقدم  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
�ضادي �ضلح الدين عجور جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اللم�ضة الذكية للكمبيوتر �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8710( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/131  ا�صتئناف مدين    

ال�ضياحية   للمنتجعات  الو�ييضييط  ال�ضرق  انيييوار   -1 �ييضييده/  امل�ضتاأنف  اىل 
�ضليمان  بيين  �ضالح  بنت  /منى  امل�ضتاأنف  ان  مبييا  القيياميية  حمييل  جمهول 
النف�ضية وميثله:حميد غلم دروي�ض ابراهيم  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 

ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/970 مدين جزئي بتاريخ:2018/1/28     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنن  املوافق 2018/4/23 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  ميين  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رقييم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
               يف  الدعوى 2018/39  احوال نف�س غري م�صلمني

اىل املييدعييي عليه / 1- ايفيلن اجنييياب اليييوب  جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان 
اأقام  قد  املازمي   عبداهلل  حممد  ح�ضن  وميثله:احمد  فيجايان  الييوب  املدعي/ 
بال�ضماح  عليها  املييدعييي  اليييزام  م�ضتعجلة  ب�ضفة  ومو�ضوعها  الييدعييوى  عليك 
بروؤية وا�ضطحاب ابنته منها يف ايام الجازات والعطلت الر�ضمية واملبيت معه 
بالر�ضوم وامل�ضاريف  املدعي عليها  والزام  الدعوى  الييواردة بلئحة  وبالطلبات 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم  الحد املوافق  2018/4/22   ال�ضاعة 
القرهود  منطقة  يف  ال�ضخ�ضية  الحييوال  مبنى  يف   )3( رقم  بالقاعة  �ض   9.30
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/47  تظلم �صرعي

ان  القامة مبا  ابادير جمهول حمل  ابادير حليم  / 1-اجمييد  املتظلم �ضده  اىل 
الكثريي قد  املتظلم / ماريان كمال عبدامللك �ضحاته وميثله:�ضوق حم�ضن بدر 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى 
رقم 177/2018 امر على عري�ضة �ضرعي والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة رقم )1( يف مبنى  املوافق 2018/4/16    يوم الثنن 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  القرهود لذا  ال�ضخ�ضية مبنطقة  الحييوال 
قبل اجلل�ضة  للمحكمة  او م�ضتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/688  مدين جزئي

حمل  جمهول  املطرو�ضي  ابراهيم  عبدالرحمن  ان�ض  عليه/مرمي  املدعي  اىل 
اأقيييام عليك  قييد  الييكيياف  عييبييداهلل عمر حم�ضن  املدعي/في�ضل  ان  القيياميية مبييا 
مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  بالزام  المر  با�ضدار  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
اخلمي�ض  ييييوم  جل�ضة  لييهييا  وامليي�ييضيياريييف.وحييددت  واليير�ييضييوم  درهيييم   )450000(
فاأنت  لييذا   ch.2.D.18:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�ض  امليييوافيييق:2018/4/19 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/859  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/خيال اكرب خالد خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام عليك الدعوى  �ضركة التاأمن العربية ال�ضعودية �ييض.م.ب.م فرع دبي قد 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهييم   )374.680( وقييدره  مببلغ  للمدعية  يوؤديا 
املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/4/22 ال�ضاعة:08:30�ض 
قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�ضور  مكلف  فيياأنييت  لييذا   ch.2.D.17:بالقاعة
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/254  جتاري كلي

�ييييض.ذ.م.م جمهول حمل  املييحييدودة  العقارية  ابيييواب  �ضركة    -1  / املييدعييي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �ضركة المارات ملقاولت الطرق - حمر عن والذيب ذ.م.م 
اأقييام عليك  - فرع دبي وميثله:عبداهلل مييروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي قد 
 )1550878.54( وقييدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق  2018/4/17   ال�ضاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/3973  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ريد �ضتارووك كوم م.د.م.�ييض 2- ماريك هوج ميتلند والكر 3- 
�ضيل كيبول�ضكي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ترو وود لعمال تنفيذ الت�ضميم 
الدعوى  عليك  اأقييييام  قييد  املييطييوع  حمييمييد  ح�ضن  وميييثييلييه:عييبييدالييرحييميين  ذ.م.م  الييداخييلييي 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والنفراد مببلغ وقدره )240000( 
وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهييم 
الثنن  يوم  لها جل�ضة  وحييددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد 
املوافق  2018/4/23   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

بنك دبي التجاري يطلق حلوًل جديدة 
�صمن حلول اإدارة النقد واملدفوعات 

••  دبي – د.حممود علياء

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  التجاري حلول فريدة لعملئه من  دبي  بنك  اأطلق 
التجارية متكنهم من اإدارة ال�ضيولة املالية وزيادة التحكم بامل�ضتحقات وذلك 
�ضمن جهوده لتلبية احتياجات العملء يف اإدارة النقد واملدفوعات من خلل 
 )LMS( التقنيات املبتكرة. كما ياأتي اإطلق حلول اإدارة ال�ضيولة املتكاملة
يكون  بيياأن  البنك  م�ضاعي  مع  متا�ضياً   )RMS( امل�ضتحقات  اإدارة  وحلول 
رقمياً. وقال الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�ض التنفيذي للبنك: “نحن 
يف بنك دبي التجاري �ضعداء لإ�ضافة حلول اإدارة ال�ضيولة واإدارة امل�ضتحقات 
اإىل جمموعة املنتجات التي تقدمها اإدارة النقد واملدفوعات لعملئنا من 
مبتكرة  م�ضرفية  حلول  لتطوير  با�ضتمرار  البنك  ي�ضعى  حيث  ال�ضركات، 
لتلبية املتطلبات املتنامية للعملء يف اإدارة النقد واملدفوعات. ومن خلل 
رقميًا«.  بنكاً  ن�ضبح  بيياأن  روؤيييتيينييا  لتحقيق  جاهدين  ن�ضعى  احلييلييول،  هييذه 
بالبنك:  واملدفوعات  النقد  اإدارة  رئي�ض  باهوغونا،  اأمييول  قييال  جهته  من 
امل�ضتحقات  اإدارة  وحلول   )LMS( املتكاملة  ال�ضيولة  اإدارة  حلول  “تتيح 
متطلبات  تعزيز  التجارية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  من  للعملء   )RMS(
ال�ضيولة وزيادة الرقابة والتحكم بامل�ضتحقات وحت�ضن التدفقات النقدية 
عرب ح�ضابات ال�ضركات املتعددة. ونهدف من خلل اإطلق هذه احللول اإىل 
امل�ضتهدفة من  ال�ضريحة  اأعمالهم خ�ضو�ضاً  م�ضاعدة عملئنا على تنمية 

ال�ضركات العائلية الإماراتية«.
الإمارات  دوليية  الييرائييدة يف  البنوك  التجاري واحييداً من  دبييي  ويعترب بنك 
امل�ضرفية  احللول  وتقدمي  النقد  اإدارة  حلول  جمييال  يف  املتحدة  العربية 
يف  النقد”  اإدارة  يف  بنك  “اأف�ضل  جائزة  على  البنك  ح�ضل  وقد  املبتكرة. 
ميدل  “بانكر  جملة  من  وذلييك  النقد  اإدارة  يف  املبتكرة  حللوله  الإميييارات 

اإي�ضت” لعامي 2017 و 2018. 

جمل�ص الوزراء يعتمد موا�صفة قيا�صية 
اإلزامية ملكافحة اأ�صرار »الدوخة«

•• اأبوظبي- وام :

الييقييرارات التي  اأم�ض عييددا من  اليييوزراء خييلل جل�ضته اول  اعتمد جمل�ض 
الدولة  اأ�ييضييواق  يف  الغذائية  املنتجات  من  عييدد  �ضلمة  �ضمان  اإىل  تهدف 
ومنتجات  بالتبغ  تتعلق  اإلزامية  قيا�ضية  موا�ضفات  اعتماد  اإىل  بالإ�ضافة 
الأنظمة  واإحييكييام  املنتجات  تلك  جييودة  رفييع  ي�ضتهدف  م�ضعى  يف  الييدوخيية 
احلياة  جييودة  وتعزز  الدولة  يف  امل�ضتدامة  التنمية  تدعم  ب�ضورة  الرقابية 
اقت�ضادي مهم  اإقليميا وعامليا كمركز  الدولة  ب�ضكل عام كما تدعم موقع 
وحيوي. وقال معايل املهند�ض �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري وزير القت�ضاد 
رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض “موا�ضفات” اإن 
ب�ضورة  الإمييارات م�ضتمرة  دولة  امل�ضتدامة يف  التنمية  م�ضاعي دعم جهود 
حتوز على اهتمام لفت من قبل موؤ�ض�ضات الدولة كما اأن رفع جودة املنتجات 
التي يح�ضل عليها امل�ضتهلكن يف الإمارات متثل هدفا ا�ضرتاتيجيا لهيئة 

الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض �ضمن ا�ضرتاتيجيتها 2021-2017.
واأكد معايل الوزير اأن تطوير وحتديث الأنظمة والقوانن ي�ضتند ب�ضكل دائم 
على درا�ضات وتقارير عاملية وحملية تتعلق بجودة املنتجات املتداولة فيما 
ت�ضتهدف الهيئة تعزيز دور اجلهات املخت�ضة وتوحيد اإجراءات الرقابة على 
هذه املنتجات وحماية امل�ضتهلك كما تن�ضجم مع روؤية حكومة دولة الإمارات 
من حيث القت�ضاد املعريف عايل الإنتاجية ورفع جودة املنتجات والأنظمة 
مبا يدعم التنمية امل�ضتدامة. ونوه معاليه باعتماد جمل�ض الوزراء املوقر 
للموا�ضفة القيا�ضية الإماراتية الإلزامية ب�ضاأن التبيغ ومنتجاته - الدوخة 
والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الع�ضائر وامل�ضروبات وكذا النظام 
الإماراتي للرقابة على منتجات احلليب والألبان ب�ضورة �ضتدعم م�ضرية 
التنمية يف الدولة وتعزز من اجلهود الوطنية املبذولة حلماية امل�ضتهلك. 
وحدثت الهيئة موا�ضفة قيا�ضية اإلزامية للتبغ ومنتجات الدوخة ملواجهة 
الييدوليية وحيير�ييضييا على  اأ�ييضييواق  بيي�ييضييورة ع�ضوائية يف  املنتجات  هييذه  تيييداول 
حماية ال�ضحة العامة للم�ضتهلكن و�ضعيا اإىل �ضبط جودة هذه املنتجات 
التبغ  تركيبة  احتواء  للتاأكد من عدم  الأ�ييضييواق يف م�ضعى  قبل طرحها يف 
لتكمل  حمييظييورة  اأو  خطرة  اإ�ييضييافييات  اأو  مكونات  على  للدوخة  املخ�ض�ض 
املوا�ضفة القيا�ضية ال�ضادرة يف وقت �ضابق بخ�ضو�ض التبغ واملع�ضل املنكه 
الإطارية  التفاقية  مع  املحدثة  املوا�ضفات  وتتما�ضى  وغريها  وال�ضجائر 
ل�ضنة   15 والقانون الحتييادي رقم  التبغ  ملكافحة  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة 
24 ل�ضنة  الييوزراء رقم  2009 يف �ضاأن مكافحة التبغ وكذا قرار جمل�ض 

2013 يف هذا ال�ضاأن.

اكتمال اأعمال الإن�صاء يف قبة 
مبنى اآخر مفاعالت » براكة » 

•• اأبوظبي-وام:

اإجنييازا هاما جديدا يف م�ضرية  النووية  الإمييارات للطاقة  حققت موؤ�ض�ضة 
الإن�ضائية  الأعمال  با�ضتكمال  وذلك  الإماراتي  ال�ضلمي  النووي  الربنامج 
الرابعة والأخييرية يف م�ضروع  املفاعل اخلا�ض باملحطة  لقبة مبنى احتواء 
حمطات براكة للطاقة النووية ال�ضلمية مبنطقة الظفرة باأبوظبي اإ�ضافة 
املفاعل  تربيد  بحلقات  اخلا�ضة  الأنييابيييييب  تو�ضيل  اأعييمييال  ا�ضتكمال  اإىل 
ا�ضتكمال  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأو�ييضييحييت  املحطة.  يف  الأ�ضا�ضية  املييعييدات  وتركيب 
القبة ميثل العن�ضر الإن�ضائي الأخري يف مبنى احتواء املفاعل الذي ي�ضل 
ارتفاعه اإىل نحو 70 مرتا.. وتعترب مباين احتواء املفاعل من اأكرث املباين 
الإن�ضائية تطورا يف العامل بالنظر اإىل ت�ضميمها الذي ي�ضتمل على مزيج 
املبنى  وي�ضم  املعزز  ال�ضلب  واحلديد  ال�ضميكة  اخلر�ضانية  اجلييدران  من 
اأخرى. ويعترب  حاوية املفاعل النووي ومولدات البخار ومكونات رئي�ضية 
النتهاء من اأعمال تو�ضيل الأنابيب اخلا�ضة بحلقات تربيد املفاعل التي 
تعمل على نقل احلرارة املوجودة داخل حاوية املفاعل اإىل املولدات العاملة 
املفاعل  الرئي�ضية ملبنى احتواء  املكونات  اإىل جانب تركيب معظم  بالبخار 
الرابعة  املحطة  يف  الرئي�ضية  البناء  اأعمال  ا�ضتكمال  عن  الإعييلن  مبثابة 
يعد  كما  املحطة.  لأنظمة  الرئي�ضية  الختبارات  بييدء  نحو  هامة  وخطوة 
م�ضروع  مفاعلت  اآخيير  احييتييواء  مبنى  لقبة  الإن�ضائية  الأعييمييال  ا�ضتكمال 
الأعمال  غالبية  اكييتييمييال  على  مييوؤ�ييضييرا  اليينييووييية  للطاقة  بييراكيية  حمييطييات 
الإن�ضائية الرئي�ضية يف امل�ضروع واإجنازا كبريا يف م�ضرية تطوير الربنامج 
و�ضديقة  وموثوقة  اآمنة  طاقة  اإنتاج  اأجل  من  الإماراتي  ال�ضلمي  النووي 

للبيئة ل�ضبكة كهرباء دولة الإمارات.

يعر�ص م�ضاريعهن النا�ضئة ل�ضتقطاب امل�ضتثمرين

جمل�ص �صيدات اأعمال ال�صارقة يدعم 5 رائدات اأعمال خالل ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 2018
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة،  اأعيييميييال  �ييضيييييدات  اأعييليين جمييليي�ييض 
عن  باملراأة،  للرتقاء  مناء  ملوؤ�ض�ضة  التابع 
مييين �ضاحبات  رييييادييييات  رعييايييتييه خلييميي�ييض 
املييي�يييضيييارييييع والييي�يييضيييركيييات اليينييا�ييضييئيية، خلل 
النا�ضئة”  ال�ضركات  “ملتقى  يف  م�ضاركته 
من  الثامنة  اليييدورة  �ضمن  اآب(  )�ييضييتييارت 
الذي   ،2018 ال�ضنوي  ال�ضتثمار  ملتقى 
يقام خلل الفرتة من 9 وحتى 11 اأبريل 
اجلييياري يف مييركييز دبييي الييتييجيياري العاملي، 
م�ضاريعهن  لعر�ض  لهَن  الفر�ضة  لإتاحة 
واأ�ضحاب  امليي�ييضييتييثييمييرييين  اأميييييام  اليييريييياديييية 
منوها  يف  ت�ضهم  ل�ضراكات  �ضعياً  الأعمال، 

ومتويل تو�ضعاتها م�ضتقبلً.
اخلم�ض  الأعمال  لرائدات  املجل�ض  ويوفر 
والتوا�ضل  الييعييمييل  ور�يييض  حيي�ييضييور  فيير�ييضيية 
اأ�ضحاب  مييين  املييحييتييمييليين  الييي�يييضيييركييياء  ميييع 
الأعيييييميييييال وامليي�ييضييتييثييمييرييين املييي�يييضييياركييين يف 
هيييذا احليييدث الأكييييرب ميين نييوعييه يف جمال 
عدداً  يجمع  والييذي  وال�ضتثمار،  الأعمال 
ال�ضتثمار  جمييتييمييع  اأقيييطييياب  مييين  كيييبيييرياً 
اليييقيييرار، وقييييادة الأعمال  الييعيياملييي، و�ييضيينيياع 
والدولين،  الإقييليييييمييييين  وامليي�ييضييتييثييمييرييين 
ال�ضوء  لت�ضليط  البارزين،  والأكادميين 
عيييليييى اآخيييييير الييييتييييطييييورات يف جميييييال رييييييادة 
الأعمال، كما يتيح امللتقى فر�ض التوا�ضل 
واخلربات  الآراء  وتبادل  امل�ضتثمرين  مع 
الأجنبي  ال�ضتثمار  ا�ضتقطاب  جمييال  يف 

املبا�ضر.
ويعُد “ملتقى ال�ضركات النا�ضئة” )�ضتارت 
تقام  التي  الرائدة  املن�ضات  اأبييرز  اآب(، من 
�ضمن فعاليات ملتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي، 
حيث يتاح من خلله للم�ضاركات اخلم�ض 
وابتكاراتهن  م�ضروعاتهن  عر�ض  فر�ضة 
ومنتجاتهن اإىل جانب 200 �ضركة نا�ضئة 
الفاعل  التوا�ضل  حتقيق  بييهييدف  اأخييييرى، 
و�ضركاء  وامل�ضتثمرين  ال�ضركات  هذه  بن 
اأنييحيياء الييعييامل، و�ييضييط تفاوؤل  الأعييمييال يف 
ب�ضاأن م�ضتقبل قطاع ال�ضركات النا�ضئة يف 
�ضيدات  جمل�ض  ويهدف  الأو�ضط.  ال�ضرق 
التابعة  املوؤ�ض�ضات  اأحييد  ال�ضارقة،  اأعييمييال 
خلل  من  باملراأة،  للرتقاء  مناء  ملوؤ�ض�ضة 
الرائدة،  العاملية  املن�ضة  هذه  يف  م�ضاركته 
ومييييبييييادراتييييه  بييييراجمييييه  ا�يييضيييتيييعيييرا�يييض  اإىل 
واإجنازاته والأهداف امل�ضتقبلية التي يرنو 
اإىل حتقيقها اأمام الآلف من زوار امللتقى 

من خمتلف اأنحاء العامل.
امللتقى  اأعمال  من  يومن  اأول  خلل  ومت 
فييييرز واخيييتيييييييار الييي�يييضيييركيييات اليينييا�ييضييئيية بعد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة اإىل الهند 
امليييا�يييضيييي، حيييييث حر�ض  اليييعيييام  يف مييطييلييع 
بن  التعاون  عييلقييات  تعزيز  على  �ضموه 
القطاعات  خمتلف  يف  والهند  الإمييييارات 
واملجالت ومن بينها القطاع القت�ضادي 
وال�ييضييتييثييميياري، حيييييث اأن الييعييلقييات بن 
نوعية  نقلة  �ضهدت  ال�ضديقن  البلدين 
ال�ضنوات  خييلل  كافة  املييجييالت  يف  كبرية 
املا�ضية، مدعومة باإرادة �ضيا�ضية م�ضرتكة 

من قيادتي البلدين.
اأبوظبي حر�ضت  اأن غرفة  املحمود  وذكر 
اقت�ضادي كبري  امل�ضاركة �ضمن وفد  على 
اأ�ضبوع  فعاليات  يف  اأبوظبي  اإميييارة  ميثل 
اأبييوظييبييي يف الييهيينييد اليييذي اأقيييييم يف  �ضهر 
فيييربايييير امليييا�يييضيييي، و�ييضييعييت اليييغيييرفييية اإىل 
وال�ضتثمار  الييتييعيياون  فيير�ييض  ا�ضتعرا�ض 
بن موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض يف كل من 
الرتقاء  على  والعمل   ، والهند  اأبوظبي 

بها .
دليييييل على مييا ت�ضهده  اأكيييرب  اأن   واأو�ييضييح 
العلقات التجارية بن الإمارات والهند 
اأرقييييييام التبادل  مييين منيييو مييتييوا�ييضييل هيييو  

الييبييلييدييين ، حيييييث �ضهدت  بييين  الييتييجيياري 
مليار   191 اإىل  لت�ضل  كييبييرية  قييفييزات 

درهم يف العام 2016.
الإمييييارات  دولييية  املحمود:” تعترب  وقيييال 
من اأكرث دول العامل جذباً لل�ضتثمارات 
الهنود  امل�ضتثمرين  اأن  حيييييث  الييهيينييدييية، 
القت�ضادية  اأنييي�يييضيييطيييتيييهيييم  ميييييار�ييييضييييون 
وال�ييضييتييثييمييارييية بييحييرييية تيييامييية، كييمييا اأن 

التحكيم  جلنة  قبل  ميين  عرو�ضها  تقييم 
وامل�ضتثمرين، للح�ضول على الدعم املايل 
بييجييوائييز مييالييييية، كييمييا مت ترتيب  واليييفيييوز 
النا�ضئة  اليي�ييضييركييات  جلييميييييع  اجييتييميياعييات 
امل�ضتثمرين  ميييع  امليي�ييضييابييقيية  يف  امليي�ييضيياركيية 
وممثلي  الأعييييييمييييييال  و�ييييضييييركيييياء  امليييعييينييييييين 

ال�ضركات العاملية واجلهات احلكومية.
وقالت ال�ضيخة هند بنت ماجد القا�ضمي، 
ال�ضارقة  اأعيييميييال  �ييضيييييدات  جمل�ض  رئييييي�ييض 
زيادة  الأخييرية  الآونيية  “�ضهدت  بالوكالة: 
كييبييرية يف عيييدد اليي�ييضييركييات اليينييا�ييضييئيية التي 
متييتييلييكييهييا وتيييدييييرهيييا اليينيي�ييضيياء مبيييعيييدل مل 
الكثريات  حققت  قييد  و  مييثيييييل،  لييه  ي�ضبق 
ميينييهيين جنيييياحيييياٍت غيييري ميي�ييضييبييوقيية. اليوم 
رائدات  ميين  اأميييام جمموعة جييديييدة  نحن 
يتجزاأ  ل  جيييزءاً  ي�ضكلن  الييلئييي  الأعييمييال 
من القت�ضاد الوطني، ونواة فاعلة ت�ضهم 
يف حتييقيييييق الييييرخيييياء والزدهيييييييييار يف دولييية 

الإمارات«.
واأ�ضافت: “برعاية هذه ال�ضركات النا�ضئة 
امل�ضاركة يف امللتقى، يوا�ضل جمل�ض �ضيدات 
لدعم  احلثيثة  جييهييوده  اليي�ييضييارقيية  اأعييمييال 
املمكنة،  اليي�ييضييبييل  بييكييل  الأعييييمييييال  �ييضيييييدات 
اإىل اجلمهور  الو�ضول  لهنً فر�ضة  موفراً 
لتمويل  ال�ضتثمارات  وجييذب  امل�ضتهدف، 
م�ضاريعهَن الرائدة، ل�ضيما يف ظل ارتفاع 

م�ضتويات التناف�ضية يف ال�ضوق«.
ملتقى  يف  اخلم�ص  املجل�ص  ع�ضوات 

ال�ضتثمار ال�ضنوي 2018
ال�ضريك  املوؤ�ض�ض  اجل�ضمي،  اأمييل  »اأفيييادت 

التي  التقنية”،  للحلول  “فينبت  ل�ضركة 
واملعنية   ،2017 اأغ�ضط�ض  يف  تاأ�ض�ضت 
�ضركتنا  “طورت  وال�ييضييتييداميية،:  بالبيئة 
كمرحلة  املييييياه،  نوعية  ملراقبة  اآلييييياً  قيياربيياً 
ت�ضتهدف  �ضاملة  تطوير  عملية  من  اأوىل 
بناء منوذج طائرة بدون طيار تعمل باملاء 
لإزالة  وت�ضتخدم  )بييلييوفيين(،  ا�ضم  حتمل 
النفايات البل�ضتيكية من مرا�ضي ال�ضفن 
واليي�ييضييواطييئ والييقيينييوات واخلييييريان، ف�ضلً 

عن ت�ضميم وحدات التهوية العائمة«.
وتقنياتنا  منتجاتنا  “تركز  واأ�يييضيييافيييت: 
توفري  عييلييى  الأوىل  بييياليييدرجييية  املييبييتييكييرة 
حلول ذكية وقوية وفعالة ملكافحة التلوث 
اأف�ضل  بيئة  لتاأمن  املياه،  البل�ضتيكي يف 

لنا وللأجيال املقبلة«.
»KAAD Developers«

ميييين جييهييتييهييا، قييياليييت �يييضيييعييياد اأجييييمييييل، الر 
�ضركة  ييييي�يييييض  ّ وميييييوؤ�يييييضِ اليييتييينيييفيييييييذي  ئييييييي�يييض 
 KAAD“ الييييييربجميييييييييييييات  تييييطييييوييييير 
يف  اأُنيي�ييضييئييت  اليييتيييي   ،”Developers
بدعم  واملتخ�ض�ضة   .2017 عييام  اأوائييييل 
رواد الأعمال يف الدولة واملنطقة لتحويل 
“ت�ضهم  تييقيينييييية:  ميينييتييجييات  اإىل  اأفييكييارهييم 
اليي�ييضييركيية يف دعيييم اليي�ييضييركييات اليينييا�ييضييئيية من 
منتجات  تطوير  على  م�ضاعدتها  خييلل 
وتطبيقات  الييويييب  تطبيقات  مثل  تقنية 
ا�ضتدامة  املحمولة، ب�ضورة تعزز  الهواتف 
التمويل  على  ح�ضولها  واإمكانية  منوها 
اإىل  و�ضولً  اأعمالها،  من  مبا�ضرة  الييلزم 
مرحلة تاأ�ضي�ض فريق فني �ضخ�ضي خا�ض 

بهم مل�ضاعدتهم«.   
»الثمرات«

التي  ميياكييالييو،  نابيتو  قالت  ناحيتها،  ميين 
للتجارة  “الثمرات”  �يييضيييركييية  اأ�يييضييي�يييضيييت 
بهدف  اجليياري،  العام  خلل  الإلكرتونية 
للجمعيات  اأو  ليييلأفيييراد  حييمييلت  تنظيم 
اخلريية جلمع الأموال لتمويل احلفلت 
“نحن نبني  الييهييدايييا:  وامليي�ييضيياريييع و�ييضييراء 
التربعات  لت�ضهيل  الإنرتنت  على  موقعاً 
الأ�ضدقاء،  بن  الهدايا  جمع  اأو  اخلريية 
ونحاول اأن نتعاون مع املوؤ�ض�ضات اخلريية 
الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
لتقدمي التربعات ب�ضغطة واحدة فقط«.

»ترب الرمي«
الرئي�ض  احليييميييادي،  رمي  قييالييت  بيييدورهيييا، 
ت�ضميم  ليي�ييضييركيية  وامليييوؤ�يييضييي�يييض  الييتيينييفيييييذي 
تاأ�ض�ضت  التي  الرمي”،  “ترب  املجوهرات 
يف عام 2017: “يعترب الذهب اأحد اأقدم 
الأجيال،  توارثتها  التي  النفي�ضة  املييعييادن 
الذهب  ارتييييداء  اليينيي�ييضيياء  بع�ض  تف�ضل  اإذ 
الب�ضيط، مثل الأ�ضاور واخلوامت والقلئد 
األهمني  اليييييومييي، وهيييذا مييا  لييل�ييضييتييخييدام 
لبدء ت�ضميم القطع اخلا�ضة بي، بطريقة 
ومتزجها  الييبيي�ييضيياطيية  تيي�ييضييتييلييهييم  مييتييميييييزة 

بالأناقة«.
»الرويحة«

من جهتها، اأفادت الدكتورة مرمي عبداهلل 
“الرويحة”،  �ييضييركيية  مييوؤ�ييّضيي�ييضيية  كيييّتيييييييت، 
واإحدى رائدات الأعمال اخلم�ض امل�ضاركات 
حلولً  تقدم  التي  �ضركتها  اإن  امللتقى،  يف 

اأبوظبي تتطلع اإىل مزيد من ال�ضتثمارات 
والإن�ضاءات  البناء  قطاعات  يف  الهندية 
والتكنولوجيا  والييي�يييضييينييياعييية  واليييطييياقييية 
التعليم  قطاعات  اإىل  اإ�ضافة   ، احلديثة 
�ضعادته:”  واأ�ضاف  وال�ضياحة.  وال�ضحة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وبييروؤييية   ، واليييييوم 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة 
“حفظه اهلل”، وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 

والرفاهية،  ال�ضحية  لييلييرعيياييية  مييبييتييكييرة 
“كر�ضي  اأطييلييقييت عييليييييه  �ييضييمييمييت ميينييتييجيياً 
الرتاث  من  ت�ضميمه  ا�ضتوحت  التاأّمل”، 
النا�ض  م�ضاعدة  اإىل  ويييهييدف  الإمييياراتيييي، 
الطبيعة  ومع  اأنف�ضهم  مع  التوا�ضل  على 
من حولهم، بهدف تعزيز الراحة النف�ضية 
النف�ضي  التغيري  واإحييييداث  وال�ييضييرتخيياء، 

املن�ضود من خلل الت�ضميم امل�ضتدام«.
باملراأة  للرتقاء  منيياء  موؤ�ض�ضة  وتتمحور 
املراأة  ومكانة  باأهمية  الوعي  تعزيز  حييول 
ميكن  ل  مهماً  ب�ضرياً  مييييورداً  باعتبارها 
ال�ضتغناء عنه يف م�ضرية التقدم والنماء، 
من  النييتييقيييييال  اإىل  “منييييييييياء”  وتيي�ييضييعييى 
املييييييراأة ومتييكييييينييهييا، و�ضمان  مييرحييليية دعيييم 
مرحلة  اإىل  اجلييينييي�يييضييين،  بيييين  امليييي�ييييضيييياواة 
ممار�ضة  يف  احليييق  ومنحها  بييهييا  الرتيييقييياء 
املجتمع،  يف  واأ�ضا�ضي  فاعل  كع�ضو  دورهييا 
املراتب  اأعلى  اإىل  الو�ضول  من  ومتكينها 

وامل�ضتويات.
ال�ضيا�ضات  ت�ضجيع  على  املوؤ�ض�ضة  وتعمل 
جانب  اإىل  للمراأة،  الداعمة  والت�ضريعات 
اإطييييييلق الييييربامييييج الييفيياعييليية اليييتيييي تدعم 
التكامل بن اجلن�ضن يف جميع القطاعات، 
بالإ�ضافة اإىل حماربة املمار�ضات التي من 
حتت  وييينييدرج  متكينها.  تعيق  اأن  �ييضيياأنييهييا 
كل  بيياملييراأة،  للرتقاء  مناء  موؤ�ض�ضة  مظلة 
ال�ضارقة،  اأعيييميييال  �ييضيييييدات  جمييليي�ييض  مييين: 
وجمل�ض اإرثي للحرف التقليدية املعا�ضرة، 
واأكادميية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

ال�ضارقة  اأعييمييال  �ضيدات  جمل�ض  ويييهييدف 
عييلييى حتقيق  املييييييراأة  وتيي�ييضييجيييييع  دعييييم  اإىل 
الأعمال، ف�ضلً  التفوق والتميز يف قطاع 
الأعمال  لتعزيز منييو  الييدعييم  تييقييدمي  عيين 
وال�ضركات التي متتلكها وتديرها الن�ضاء، 
مبا ي�ضهم يف تعزيز دور املراأة يف امل�ضاهمة 
وي�ضعى  الوطني.  القت�ضادي  يف  الفاعلة 
 ،2002 عيييام  يف  تاأ�ضي�ضه  ميينييذ  املييجييليي�ييض، 
للمراأة  الييداعييميية  العمل  بيئة  تعزيز  اإىل 
واإعدادهن  ال�ضيدات  وتدريب  الإميييارة،  يف 
وتاأهيلهن للدخول يف عامل ريادة الأعمال، 
التنمية  يف  دورهيييين  تييعييزيييز  يف  ي�ضهم  مبييا 
الجتماعية والقت�ضادية يف اإمارة ال�ضارقة 

ودولة الإمارات.
ويعمل املجل�ض على حتقيق هذه الأهداف 
والأن�ضطة  اليييرباميييج  تيينييفيييييذ  خييييلل  مييين 
والندوات  املوؤمترات  ت�ضمل  التي  املتنوعة، 
والبحوث،  والييييدرا�ييييضييييات  الييعييمييل  وور�ييييييض 
الهيئات  مييع  ال�ضراكات  اإقيياميية  جانب  اإىل 
داخل  واخلييا�ييضيية،  احلكومية  واملييوؤ�ييضيي�ييضييات 

دولة الإمارات وخارجها.

ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد  
الييقييائييد الأعيييليييى للقوات  نييائييب  اأبييوظييبييي 
تييقييوم غييرفيية جتييييارة و�ضناعة  امليي�ييضييلييحيية، 
وتطوير  لتنمية  جهودها  ببذل  اأبوظبي 
اأوا�ضر التعاون القت�ضادي وال�ضتثماري 
بن ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات يف اإمارة اأبوظبي 
يييعييود بالنفع  الييهيينييد، ومبيييا  وجييمييهييورييية 

واخلري على البلدين ال�ضديقن .

غرفة اأبوظبي ت�صتقبل وفدًا اقت�صاديًا من ولية اأوثار برادي�ص الهندية

اأحمد بن �صعيد يفتتح املقر الإقليمي لـ »اأوراجن بيزن�ص �صريفي�صز« 
•• دبي-وام:

اآل  �ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  افتتح 
مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان الرئي�ض 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ام�ض 
مركز ال�ضرق الأو�ضط اجلديد للبتكار 
�ضريفي�ضز”  بيزن�ض  “اأوراجن  لي  التابع 
لل�ضركة  اليييتيييجييياري  الإقييليييييمييي  وامليييقييير 
وذلييك يف واحيية دبي لل�ضيليكون. ح�ضر 
حفل الفتتاح الر�ضمي كل من الدكتور 
الرئي�ض  نييييائييييب  الييييييزرعييييييوين  حميييميييد 
دبي  واحيية  ل�ضلطة  التنفيذي  والرئي�ض 
ال�ضفري  بييييوي،  ولييودفيييييك  لل�ضيليكون 
بونوم  وتيييريي  الييدوليية  لييدى  الفرن�ضي 
بيزن�ض  لأوراجن  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييض 
�ضريف�ضز وعدد من كبار امل�ضوؤولن من 
الأعمال.  �ضركاء  من  ونخبة  الطرفن 
يف  �ضريفي�ضز  بيييييزنيي�ييض  اأوراجن  وتييوفيير 
اإمكانياتها  لييليي�ييضيييييليييييكييون  دبييييي  واحييييية 
جمال  يف  ومييواردهييا  العاملية  وخرباتها 
نهج  اإىل  بييالإ�ييضييافيية  والتطوير  البحث 
اأن  يذكر  النا�ضئة.  لل�ضركات  خم�ض�ض 
�ضركاء  �ضتة  واحييدة من  هي  “اأوراجن” 
للمدن  دبييي  “م�ضرعة  لربنامج  ورعييياة 
الذكية” التي اأطلقتها �ضلطة واحة دبي 
لل�ضيليكون يف عام 2017 والذي ت�ضغله 
م�ضرعات  لييربامييج  الييعيياملييييية  املييجييمييوعيية 
بووت  اأب  �ييضييتييارت  اليينييا�ييضييئيية  اليي�ييضييركييات 
 startupbootcamp  - كييامييب 
التي تدعم ال�ضركات النا�ضئة عن طريق 
اليييرعيييايييية والإ�ييييضييييراف وتييطييوييير مناذج 
الأ�ضواق.  لييدخييول  والتهيئة  امليينييتييجييات 

وييي�ييضييم املييقيير الإقييليييييمييي اجلييديييد قاعة 
ا�ضتعرا�ض  يتم  حيث  احلييلييول  لعر�ض 
الذكية  والإمكانيات  احللول  جمموعة 
التي تطورها اأوراجن بيزن�ض �ضريفي�ضز 
�ضمن م�ضاحة �ضهلة ال�ضتخدام �ضممت 
خيي�ييضييييي�ييضييا لييتييحييفيييييز وطييييرح امليييزييييد من 
الأفكار املبتكرة وفر�ض تعاون الأعمال. 
قال  الفييتييتيياح  حييفييل  خيييلل  كلمته  ويف 
الييدكييتييور حمييمييد اليييزرعيييوين: نييحيين يف 
ملتزمون  لل�ضيليكون  دبي  واحة  �ضلطة 
ال�ضمو  �ضاحب  روؤيييية  لتحقيق  بالعمل 
مكتوم  اآل  را�يييضيييد  بييين  حمييمييد  اليي�ييضيييييخ 
نيييائيييب رئييييي�ييض اليييدولييية رئييييي�ييض جمل�ض 
اليييييوزراء حيياكييم دبيييي رعييياه اهلل الرامية 
الأذكيييى يف  املدينة  اإىل  دبييي  اإىل حتويل 
نبادر  الييروؤييية  هييذه  مع  العامل ومتا�ضيا 
بييالييرتكيييييز عييلييى عييقييد الييي�يييضيييراكيييات مع 
وت�ضاهم  الييروؤييية  هييذه  ت�ضاركنا  جييهييات 
املتكاملة  التكنولوجية  املدينة  اإثييراء  يف 
لثقافة  داعييميية  بيئة  خييلل تطوير  ميين 
الإبداع والبتكار. واأ�ضاف: نحن �ضعداء 
�ضريفي�ضز  بيييييزنيي�ييض  اأوراجن  بييانيي�ييضييمييام 
واحة  يف  املميزين  �ضركائنا  قائمة  اإىل 
عامليا  الرائدة  ال�ضركة  لل�ضيليكون  دبي 
الت�ضالت  حييلييول  وتييكييامييل  تيييزوييييد  يف 
لل�ضركات العاملية واملتميزة بخرباتها يف 
اإ�ضافة  الذكية كاأحدث  املدن  ا�ضت�ضارات 
اأوراجن  تييدييير  حيث  ال�ضركاء  ملجموعة 
واحة  من  اأن�ضطتها  �ضريفي�ضز  بيزن�ض 
�ضركة   74 ت�ضم  التي  لل�ضيليكون  دبي 
فرن�ضية وحتر�ض واحة دبي لل�ضيليكون 
تطوير  عييلييى  حييكييومييييية  هيئة  بو�ضفها 

دولة  بيين  املتميزة  الثنائية  الييعييلقييات 
الإمارات العربية املتحدة وفرن�ضا حيث 
البلدين يف  بيين  الييتييجييارة  جتييياوز حجم 
دولر  مليارات   5.6 قيمة   2016 عام 
فيما متثل ا�ضتثمارات دولة الإمارات يف 
اإجمايل  ميين   35% ن�ضبته  مييا  فرن�ضا 

ا�ضتثمارات املنطقة.
بييونييوم الرئي�ض   ميين جانبه قييال تييريي 
بيزن�ض  اأوراجن  ليييييييدى  اليييتييينيييفيييييييذي 
�ضريفي�ضز: تعترب دبي واحدة من املدن 
الييذكييييية الأكييييرث طييمييوحييا عييلييى م�ضتوى 
الييعييامل وقيييد وقيييع اخييتيييييارنييا عييلييى واحة 
دبي لل�ضيليكون كموقع ملقرنا الإقليمي 

نييظييرا للييتييزامييهييا بييثييقييافيية البييتييكييار وملا 
بيييييئيية داعيييمييية للأعمال  بيييه مييين  تييتييميييييز 
واحة  حتت�ضن  كما  النا�ضئة  وال�ضركات 
دبي  “م�ضرعة  برنامج  لل�ضيليكون  دبي 
من  نييتييعيياون  والييييذي  الذكية”  لييلييمييدن 
مييع جمموعة من  فيياعييل  ب�ضكل  خييللييه 
الإ�ضراف  لييتييوفييري  اليينييا�ييضييئيية  اليي�ييضييركييات 
وال�ييضييتيي�ييضييارات واليييدعيييم ليييه وميييع هذه 
العاملي  البيييتيييكيييار  نيييظيييام  فييييياإن  اخليييطيييوة 
لأوراجن بات ميتد من وادي ال�ضيليكون 
واحة  اإىل  و�ييضييول  املتحدة  الييوليييات  يف 
الدعم  �ضنوفر  حيييييث  لل�ضيليكون  دبيييي 
الذكية  املييدن  جمال  يف  العاملة  لفرقنا 

املتخ�ض�ضة واأن�ضطتها يف املنطقة. وتقدم 
اأوراجن بيزن�ض �ضريفي�ضز خدماتها من 
الذكية  العاملي للمدن  خلل برناجمها 
واملدن  وامليينيياطييق  الييييدول  م�ضتوى  عييلييى 
واملييجييتييمييعييات واليي�ييضييركييات – بييييدءا من 
بالبنى  اخليييدميييات احلييكييومييييية وميييييرورا 
وخدمات  الييعيياميية  واخلييدمييات  التحتية 
املرور  حييركيية  واإدارة  الييذكييييية  اليييعيييدادات 
واملواقف وال�ضيارات بدون �ضائق و�ضول 
واملباين  املييينييياطيييق  اإدارة  خيييدميييات  اإىل 
جمالت  يف  احلييييياة  تطوير  وتطبيقات 
الرعاية ال�ضحية والتجزئة واخلدمات 

امل�ضرفية واملنازل الذكية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  و�ضناعة  جتييارة  غرفة  ا�ضتقبلت 
اأميي�ييض وفييييداً اقييتيي�ييضييادييياً بييرئييا�ييضيية معايل 
ال�ضناعية  التنمية  وزييير  مهانا  �ضاتي�ض 
يف ولية اأوثار برادي�ض الهندية ، والوفد 
املرافق له، وذلك يف مبنى غرفة اأبوظبي 
. وكان يف ا�ضتقبال الوفد �ضعادة اإبراهيم 
املحمود النائب الأول لرئي�ض جمل�ض اإدارة 
الإدارة  اأع�ضاء جمل�ض  الغرفة وعدد من 
عام  املهريي مدير  و�ضعادة حممد هلل 
املحمود يف  اإبراهيم  �ضعادة  الغرفة. وقال 
معايل  بييزيييارة  نت�ضرف  اللقاء:”  بييداييية 
ال�ضناعية  التنمية  وزييير  مهانا  �ضاتي�ض 
من ولية اأوثار برادي�ض الهندية والوفد 
املرافق له لغرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي، 
حيث ناأمل اأن تدفع هذه الزيارة ملزيد من 
علقات التعاون القت�ضادي بن اأبوظبي 

وولية اأوثار برادي�ض .
واأ�ضاف املحمود :” ترتبط اإمارة اأبوظبي 
ميييع جمهورية  مييتييييينيية  ثيينييائييييية  بييعييلقييات 
الهند، ومَتثل ذلك عرب الزيارة التاريخية 
التي قام بها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
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   يف  الدعوى 2017/2028 جتاري كلي

اخلبري املنتدب : يو�ضف طاهر اخلاجة 
املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

املدعي عليهم : �ضركة �ضيلي ويلي التجارية - �ض ذ م م - واآخرون 
مت ندبنا خبري ح�ضابيا يف الدعوى املذكورة اأعله واملرفوعة من البنك التجاري الدويل  �ض م ع  
�ضد 1- �ضركة �ضيلي ويلي التجارية )�ض ذ م م(  2-�ضيلي ويلي فود اأند بيفرياج اأند�ضرتيز - �ض 
ذ م م  )فرع( 3-�ضاتي�ضا فينكاتر امانا  4- مامتا �ضاتي�ضا كومبا�ضي جاجاناث جانيجا -  وعليه 
على  مكتبنا  مقر  يف  �ضيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  اخلربة   اجتماع  حل�ضور  ندعوكم 
العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم الثنن  املوافق 2018/4/16  يف متام ال�ضاعة 00 : 12 ظهرا ، 

ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم للجتماع.   
1B1 : دبي - مركز حمر عن ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 ي فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
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يف  الدعوى 2017/2201 جتاري كلي - دبي
املدعية / مان�ض�ضرت لل�ضتثمار - �ض ذ م م وميثلها مديرها / مايكل درموت باتريك ماكجريفر 

- بوكالة املحامي / عبدالعزيز الهنائي للمحاماة 
كينج  باول   / مديرها  وميثلها  م   م  ذ  �ض  جوبرني  وود  نايت�ض   / عليها  املدعي   / اليه  املعلن 

ديفري�ض  ، اخل�ضم املدخل / مايكل ديرموت باتريك مكجريفر 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم 
الثاين  العا�ضرة �ضباحا لعقد الجتماع اخلربة   ال�ضاعة  املوافق 2018/4/16  يف متام  الثنن 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع املطار ، مبنى الفجر للأعمال ، 
مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار 
ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�ضتندات  كافة 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتلم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�صور 
    الجتماع الثاين للخربة
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/1304 مدين جزئي 

اىلاخل�ضم املدخل / ماهرى جمال نورييفا 
حيث ان املدعي :  عبد العزيز بن علي بن حممد املحرزي 

قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعله ويعلنك فيها : 
اعادة اعلن اخل�ضم املدخل 

التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك 
الثنن   يوم  ون�ضف من �ضباح  الثامنة  ال�ضاعة  151 يف متام  رقم  القاعة  الثانية( 
2018/4/29م    وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف 
حال تخلفكما عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فاإن املحكمة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكما. حرر يف 2018/4/4 م 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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اإعادة اإعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/111  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه / رو�ضن جون انتوين جون 
نعلمك بان املدعي / الركن الأمين للمقاولت الفنية - ذ م م 
يف الدعوى رقم 2018/111 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

قد رفعت الدعوى املذكورة اعله تطالب فيها : 
والفائدة  درهم(  الف  وثلثون  درهم( )خم�ضة   35000( وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  بالزام 
وامل�ضروفات  بالر�ضوم  والزامه   ، ال�ضداد  متام  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 القانونية 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلفون  انتم 

بتاريخ 2018/4/22 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حتريرا يف  2018/4/9 

 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

      المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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    اإعالن مدعي عليهما بالن�صر بورود التقرير  

يف الق�صية رقم 2017/4099  - مدين جزئي 
اىل املدعى عليهما :-  1/ حممد علي حممود عبداهلل الديواين - اإماراتي اجلن�ضية 

2- �ضلح حممد اخلياط - �ضوداين اجلن�ضية 
حيث ان املدعي / متام ا�ضماعيل يون�ض - �ضوري اجلن�ضية 

قد اقامت عليكما لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة ويعلمكما بورود تقرير اخلربة 
ويقت�ضي ح�ضوركما امام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم 137  الطابق 
ل�ضتلم  وذلك   2018/4/23 يوم  �ضباح  من  والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف  الأول 
ن�ضختكما من التقرير وتقدمي ما لديكما من بيانات ويف حالة تخلفكما عن احل�ضور او 
عدم اإر�ضال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكما. 

حرره / عبا�ض حمجوب  2018/4/5 
اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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اإخطار للح�صور امام حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية  
 يف الدعوى رقم 2018/1079 - املطالبات الب�صيطة  

بناء على طلب املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة - �ض ذ م م   - موطنه / ال�ضارقة - مبنى 
النقل واملوا�ضلت - الزاهراء  رقم الهاتف : 065119999  - فاك�ض رقم : 065356060 

�ضندوق بريد رقم : 30330  ال�ضارقة - الإمارات العربية املتحدة  الربيد اللكرتون 
اىل املدعى عليه / قدو�ض �ضياء �ضياء اهلل حمل عمله او اقامته / ال�ضارقة - املنطقة 
ال�ضناعية    رقم الهاتف : 0507169709  - انت مكلف باحل�ضور لدى دائرة املطالبات 
الب�ضيطة مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك 
يف ال�ضاعة 8.30 من يوم  11 من �ضهر 4 �ضنة 2018 وذلك للنظر يف الدعوى بو�ضفك 

مدعي عليه رقم قاعة املحكمة : قاعة املحكمة 154 
حرر بتاريخ : 2018/3/26

مكتب ادارة الدعوى

       الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل  

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اإعالن بالن�صر- بالحالة  

 2018/50 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ ر�ضوان عبداحلافظ ابراهيم اجلن�ضية / العراق 

حيث ان املدعي / علي عبدالإله عبداجلبار 
قد اأقام عليك الدعوى احلقوقية املرفوعة �ضدك رقم 2018/50 جتاري جزئي 
ال�ضباحية  الوىل  اجلزئية  التجارية  الييدائييرة  اىل  ح�ضورك  يقت�ضى  وعليه   -
مبحكمة راأ�ض اخليمة يوم الحد املوافق 2018/4/22 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا 
، ويف حالة  9.00 وللجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفييوع 
تخلفك عن احل�ضور او اأر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر 

نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2018/4/9 
   مكتب اإدارة الدعوى - حممد ال�صيد الدوح 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�صر
رقم 2018/2294   

املنذر : اأحمد حممد اأحمد �ضمري - اأردين اجلن�ضية 
املنذر اليه : رعد ع�ضام عبدالكرمي العزب - اأردين اجلن�ضية 

املو�ضوع : الإخطار العديل رقم 2017/1/678312 
الييف درهم  درهييم - ثلثون  وقييدره / 30.000  بييياأداء مبلغ  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
اإماراتي قيمة ال�ضيك رقم 000022  ، خلل مدة اق�ضاها )5( خم�ضة ايام من تاريخ 
القانونية  اأ�ضف اىل اتخاذ كافة الجييراءات  املنذر  ، وال �ضي�ضطر  الإنييذار  ن�ضر هذا 
الأداء  اأمييير  وا�ضت�ضدار  الق�ضائية  الييدعيياوى  اقيياميية  ذلييك  يف  مبييا  باملبلغ  للمطالبة 
الر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  وال�ضرر مع حتميل  للعطل  بالتعوي�ض اجلابر  واملطالبة 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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مذكرة اعادة اعالن املدعى عليهم بالن�صر

                       اىل املدعي عليه/ مطعم مزاج - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعي عليهم املذكورين قد اقاموا عليك الدعوى املذكورة ادناه   وحددت 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/4/19 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا �ض بالقاعة رقم )1(     

لذا فانتم مكلف باحل�ضور او من ميثلك  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلث ايام على القل

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
 2017/6176 عمايل جزئي 
2017/6180 عمايل جزئي 

2017/17038 عمايل جزئي 

م
1
2
3

ا�ضم املدعي
ر�ضا �ضرور احمد حممد عمر 

جاجنانا موتهى 
رام �ضينغ   

مبلغ املطالبة
39211  درهم + تذكرة العودة
17099  درهم + تذكرة العودة
17038  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�صر
رقم 2018/2341   

املنذر : اأ�ضوان ديفليوبرز اينكوبريت 
وميثله بالتوقيع املحامي / �ضامل النعيمي - مبوجب وكالة م�ضدقة ا�ضول 

املخطر اليه : عائ�ضة �ضامل كرامة  
فان املنذر ينبه على املنذر اليها ب�ضرورة ت�ضوية او�ضاعها القانونية و�ضداد قيمة 
ر�ضوم التربيد والتكييف وفواتري امييكوا امل�ضتحقة على املكتب رقم )214( الكائن 
باإمارة دبي - ندا ال�ضبا - موتور �ضيتي - بناية اإبك�ض اتريوم - الطابق الرابع - 
والبالغة 13.082 درهم وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا الإعييلن وال 
�ضي�ضطر اأ�ضفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية لخلوؤه من العن املوؤجرة مع 

حفظ كافة حقوق الخرى. 
  الكاتب العدل
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    يف الق�صية رقم 63 ل�صنة 2018 مدين جزئي - الفجرية      

املطلوب اإعلنه : احمد حممد علي حممد ال�ضاعر 
مو�ضوع الدعوى : دعوى تعوي�ض مببلغ 100000 درهم )مائة الف درهم( 

اأنت مكلف باحل�ضور �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد اىلمقر مكتب اخلبري الهند�ضي 
 ، املنتدب وذلك يوم الربعاء املوافق 11 ابريل 2018 م يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا 
مكان الجتماع - مقر اخلبري الهند�ضي باملركز الإداري خلف العمل والعمال - بناية 
الربيد املركزي - الطابق الثاين - العن ، وذلك لبحث مو�ضوع الدعوى املرفوعة من 
بالتعوي�ض مببلغ وقدره  والتي تطالبكم  فيها  املعلم   �ضامل ح�ضن  املدعية / �ضاحلة 
اإجراءاتها وفقا  ، ويف حال عدم احل�ضور فان اخلييربة �ضوف تبا�ضر  :- 100000 درهييم 

لل�ضلحيات املخولة لهاأ. 
 اخلبري الهند�صي املنتدب / م. كتاب �صعيد الحبابي   
هاتف : 0503333004 

اإعالن للح�صور  
   اأمام اخلربة الهند�صية 

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : جرايت واترز للخدمات الهند�ضية والبحرية - �ص ذ م م      
ال�ضناعية  القوز   - بردبي   - ال�ضعفار  عبداهلل  علي  ملك   -  201 مكتب   : العنوان 
الوىل -  ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 724410  رقم 
القيد بال�ضجل التجاري : 1151458  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
املذكورة  ال�ضركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي 
اأعييله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/3/20  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
 : العنوان  احل�ضابات   ملراجعة  الها�ضمي  ح�ضني  املعن   امل�ضفي  اإىل  التقدم 
 مكتب رقم 308 ملك نا�ضر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف  04-3885518 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-3885519 فاك�ض: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : ارب ايتال لل�ضحن - �ص ذ م م  
ال�ضكل  الييكييراميية -   بيييردبيييي -  لييلييعييقييارات -  الييوليييييد  الييعيينييوان : مييكييتييب رقيييم 303 - مييلييك 
بال�ضجل  الييقيييييد  رقيييم    531323 : الييرخيي�ييضيية  رقيييم  ميي�ييضييوؤولييييية حميييييدودة.  ذات   : الييقييانييوين 
بيياأنييه قييد مت  بييدبييي  تييعييليين دائييييرة التنمية القييتيي�ييضييادييية  الييتييجيياري : 89669 مبييوجييب هيييذا 
مبوجب  وذليييك  اأعييييله،  املييذكييورة  ال�ضركة  بيياإنييحييلل  لديها  الييتييجيياري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
قيييرار حميياكييم دبييي بتاريخ 2018/2/28   واملييوثييق لييدى كيياتييب الييعييدل حميياكييم دبييي بتاريخ 
ات�ص  املييعيين   امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييض  اأي  لديه  ميين  وعلى    2018/3/8
ال�ضيخه  مييلييك   )1801( مييكييتييب    : الييعيينييوان  قانونيون  حما�ضبون  هامت  بي  ال 
 04-3277775 هاتف    - التجاري   املركز   - بردبي   - مكتوم  ال  جمعة  بن  مكتوم  بنت   هند 
فاك�ض : 3277677-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ضم امل�ضفي/ح�ضني الها�ضمي ملراجعة احل�ضابات  
- هاتف   ام هرير   - ديييرة   - لييوتيياه  احمد  نا�ضر  رقييم 308 ملك  : مكتب  الييعيينييوان 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن  فاك�ض: 3885519-04 مبوجب هذا   04-3885518
بدبي باأنه قد مت تعين امل�ضفي املذكور اأعله لت�ضفية  جرايت واترز للخدمات 
بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  م    م  ذ  �ص   - والبحرية  الهند�ضية 
وعلى من   2018/3/20 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2018/3/20
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأعيييله،  املييذكييور  العنوان 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي/ال بي هامت حما�ضبون قانونيون 
مكتوم  ال  بن جمعة  مكتوم  بنت  هند  ال�ضيخه  ملك   )1801( مكتب    : العنوان 
 -  04-3277677 : هيياتييف  3277775-04 فاك�ض  الييتييجيياري  -  املييركييز   - بييردبييي   -
امل�ضفي  باأنه قد مت تعين  التنمية القت�ضادية بدبي  دائييرة  مبوجب هذا تعلن 
املذكور اأعييله لت�ضفية  ارب ايتال لل�ضحن - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2018/2/28 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2018/3/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/361  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة �ضي�ضنت ميدل اي�ضت منطقة حرة - ذ م م 2-حممد نا�ضر 
�ضعيداهلل وميثله  �ضعيد  �ضهناز  نو�ضن  املييدعييي/  ان  القيياميية مبا  اخييرت  جمهويل حمل 
ا�ضم  اأقييام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  برفع  الريامي - قد  / ح�ضن علي مطر 
املدعية من ادارة ال�ضركة املدعي عليها الوىل وخماطبة �ضلطة دبي للبداع لرفع ا�ضم 
املدعية من الرخ�ضة التجارية واعتبار ذلك من تاريخ تقدمي ا�ضتقالتها يف 2016/12/6 
املوافق   اتعاب املحاماة.    وحييددت لها جل�ضة يوم الثنن   والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
2018/4/16  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/928 تنفيذ جتاري
ميثلها  �ضابقا(  اك�ض  )كومباك  الذكي  التقدم  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
�ضادي �ضلح الدين عجور جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اللم�ضة الذكية للكمبيوتر �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8710( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/131  ا�صتئناف مدين    

ال�ضياحية   للمنتجعات  الو�ييضييط  ال�ضرق  انيييوار   -1 �ييضييده/  امل�ضتاأنف  اىل 
�ضليمان  بيين  �ضالح  بنت  /منى  امل�ضتاأنف  ان  مبييا  القيياميية  حمييل  جمهول 
النف�ضية وميثله:حميد غلم دروي�ض ابراهيم  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 

ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/970 مدين جزئي بتاريخ:2018/1/28     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنن  املوافق 2018/4/23 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  ميين  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رقييم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
               يف  الدعوى 2018/39  احوال نف�س غري م�صلمني

اىل املييدعييي عليه / 1- ايفيلن اجنييياب اليييوب  جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان 
اأقام  قد  املازمي   عبداهلل  حممد  ح�ضن  وميثله:احمد  فيجايان  الييوب  املدعي/ 
بال�ضماح  عليها  املييدعييي  اليييزام  م�ضتعجلة  ب�ضفة  ومو�ضوعها  الييدعييوى  عليك 
بروؤية وا�ضطحاب ابنته منها يف ايام الجازات والعطلت الر�ضمية واملبيت معه 
بالر�ضوم وامل�ضاريف  املدعي عليها  والزام  الدعوى  الييواردة بلئحة  وبالطلبات 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم  الحد املوافق  2018/4/22   ال�ضاعة 
القرهود  منطقة  يف  ال�ضخ�ضية  الحييوال  مبنى  يف   )3( رقم  بالقاعة  �ض   9.30
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/47  تظلم �صرعي

ان  القامة مبا  ابادير جمهول حمل  ابادير حليم  / 1-اجمييد  املتظلم �ضده  اىل 
الكثريي قد  املتظلم / ماريان كمال عبدامللك �ضحاته وميثله:�ضوق حم�ضن بدر 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى 
رقم 177/2018 امر على عري�ضة �ضرعي والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة رقم )1( يف مبنى  املوافق 2018/4/16    يوم الثنن 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  القرهود لذا  ال�ضخ�ضية مبنطقة  الحييوال 
قبل اجلل�ضة  للمحكمة  او م�ضتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/688  مدين جزئي

حمل  جمهول  املطرو�ضي  ابراهيم  عبدالرحمن  ان�ض  عليه/مرمي  املدعي  اىل 
اأقيييام عليك  قييد  الييكيياف  عييبييداهلل عمر حم�ضن  املدعي/في�ضل  ان  القيياميية مبييا 
مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  بالزام  المر  با�ضدار  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
اخلمي�ض  ييييوم  جل�ضة  لييهييا  وامليي�ييضيياريييف.وحييددت  واليير�ييضييوم  درهيييم   )450000(
فاأنت  لييذا   ch.2.D.18:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�ض  امليييوافيييق:2018/4/19 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/859  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/خيال اكرب خالد خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام عليك الدعوى  �ضركة التاأمن العربية ال�ضعودية �ييض.م.ب.م فرع دبي قد 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهييم   )374.680( وقييدره  مببلغ  للمدعية  يوؤديا 
املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/4/22 ال�ضاعة:08:30�ض 
قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�ضور  مكلف  فيياأنييت  لييذا   ch.2.D.17:بالقاعة
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/254  جتاري كلي

�ييييض.ذ.م.م جمهول حمل  املييحييدودة  العقارية  ابيييواب  �ضركة    -1  / املييدعييي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �ضركة المارات ملقاولت الطرق - حمر عن والذيب ذ.م.م 
اأقييام عليك  - فرع دبي وميثله:عبداهلل مييروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي قد 
 )1550878.54( وقييدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق  2018/4/17   ال�ضاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/3973  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ريد �ضتارووك كوم م.د.م.�ييض 2- ماريك هوج ميتلند والكر 3- 
�ضيل كيبول�ضكي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ترو وود لعمال تنفيذ الت�ضميم 
الدعوى  عليك  اأقييييام  قييد  املييطييوع  حمييمييد  ح�ضن  وميييثييلييه:عييبييدالييرحييميين  ذ.م.م  الييداخييلييي 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والنفراد مببلغ وقدره )240000( 
وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهييم 
الثنن  يوم  لها جل�ضة  وحييددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد 
املوافق  2018/4/23   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1379  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كن حمظوظا للديكور �ييض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد �ضفري اقبال مري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهييم(   12017( وقييدرهييا  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وحيييددت    MB990810208AE:ال�ضكوى رقييم  وامليي�ييضيياريييف  واليير�ييضييوم 
جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/4/15   ال�ضاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12256  عمايل جزئي

القامة  حمييل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-�ضمري   / عليه  املييدعييي  اىل 
الدعوى ومو�ضوعها  اأقييام عليك  املدعي / حممد عديل حممد جميل قد  ان  مبا 
 )2000( عييودة مببلغ  وتذكرة  درهييم(   5816( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ضتحقات 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB179081132AE  وحددت لها 
جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/4/15   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1964  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  1-ال�ضرح   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�ضوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد  ال�ضعداوي  �ضلطان  �ضامي  �ضطان   / املييدعييي 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )86200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB180798413AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/19   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لييذا 
حالة  ويف  الأقيييل،  على  اأيييام  بثلثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مييذكييرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1743  عمايل جزئي
القيياميية مبا  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل  ديزاين�ض  1-فيييورث وول   / املدعي عليه  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقييام عليك  قد  رامرييز جايون  كارين   / املدعي  ان 
 )1400( وقييدره  عييودة مببلغ  وتذكرة  درهييم(   23158( وقدرها  مب�ضتحقات عمالية 
ال�ضكوى رقم:MB990785637AE وحددت  وامل�ضاريف يف  والر�ضوم  درهم 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/19  ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لييذا 
حالة  ويف  الأقيييل،  على  اأيييام  بثلثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مييذكييرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3577  عمايل جزئي

جمهول  �يييض.ذ.م.م  املياه  لتعبئة  �ضتار  كري�ضتال  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
حميييل القيييامييية مبيييا ان امليييدعيييي / راحييييت عييلييي فيييرميييان اهلل قيييد اأقيييييام عليك 
اليييدعيييوى ومييو�ييضييوعييهييا املييطييالييبيية مبيي�ييضييتييحييقييات عييمييالييييية وقيييدرهيييا )17233 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000( درهييييم والييير�يييضيييوم وامليي�ييضيياريييف رقم 
الثلثاء  ييييوم  جل�ضة  لييهييا  ال�ضكوى:MB181451390AE.وحددت 
املوافق 2018/4/24 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3118  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�ضيونال  بي  جي  1-جيه   / عليه  املدعي  اىل 
جمييهييول حميييل القيييامييية مبيييا ان امليييدعيييي / �ييضيييييلييفييانيي�ييض بييونييومييوتييو قيييد اأقيييام 
 64333( وقييدرهييا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000( درهييييم والييير�يييضيييوم وامليي�ييضيياريييف رقم 
الثنن  ييييوم  جل�ضة  لييهييا  ال�ضكوى:MB180133276AE.وحددت 
املوافق 2018/4/16 ال�ضاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/11975  عمايل جزئي

القيياميية مبا  الف�ضية جمهول حمييل  اجلييوانييح  / 1-مطعم  عليه  املييدعييي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقييام عليك  اواه قد  املدعي / روجييري جنوا  ان 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )7518 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB178866983AE.وحددت لها 
  ch1.A.2:جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/4/22 ال�ضاعة 10.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/4146  عمايل جزئي
الفخمة  بال�ضيارات  الييركيياب  لنقل  ليموزين  1-�ضتارلت   / عليه  املييدعييي  اىل 
اقبال  �ضيمبات ظفر ظفر  املدعي /  ان  �يييض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد 
)38077 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
املوافق  الحييد  يييوم  جل�ضة  لها  ال�ضكوى:mb181733185ae.وحددت 
مكلف  فيياأنييت  لييذا    ch1.B.10:بالقاعة �ييض   09.30 ال�ضاعة   2018/4/22
او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/651  عمايل جزئي
القيياميية مبا  والعيييلن جمهول حمل  للدعاية  / 1-روييييال فيو  املدعي عليه  اىل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  ا�ضماعيل  �ضكيل حممد  املدعي / حممد  ان 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )21771 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB991099452AE.وحددت لها 
  ch1.A.5:جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/12 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لييذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1215  تنفيذ عمايل 
امليينييفييذ �يييضيييده/1- تيينييوييير حمييمييد لييتييجييارة الثيييياث امل�ضتعمل �ييييض.ذ.م.م  اىل 
قد  رم�ضان   التنفيذ/ريا�ض حممد  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )9181( وقييدره  به 
اىل مبلغ )864( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/1181  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- برامي لين للخدمات الفنية �ييض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/المن �ضاردير �ضتار �ضردير  قد اأقام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعييله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طييالييب  اىل  درهيييم   )10321.8(
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  درهييم   )2724( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/196  تنفيذ عمايل 

القامة  والييك جمهول حمل  اوك�ض  �ييضييده/1- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
اأقييام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/مارلون جيمنيز ديييزون  قد 
وقييدره )9000(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية 
 )850( مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهييم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/877  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �ييييض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  بينتك�ض  �ييضييده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد مبارك حممد اليا�ض  قد اأقام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعييله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )8300(
)820( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/1160  تنفيذ عمايل 

القامة  �ييض.ذ.م.م جمهول حمل  لوج�ضتك�ض  ون  الفا  املنفذ �ضده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�ضحاق ممتاز خان  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19524.60( 
 )1588( مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم 
الجيييراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ييضييوم  درهيييم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
       اإعادة اإعالن  بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/472  احوال نف�س م�صلمني
ان  مبا  القيياميية  حمل  جمهول  ح�ضني  الدري�ضي  زينب   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ فوؤاد عمر عمر �ضامل دعكيك  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ا�ضقاط 
ح�ضانة والنفقات املفرو�ضة على املدعي. وحددت لها جل�ضة يوم  الثلثاء املوافق  
2018/4/24   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى الحوال ال�ضخ�ضية 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا  القرهود  يف منطقة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/37  ا�صتئناف عقاري    

ليمتد   ون  يف  بييي  ا�ييض  انف�ضتمنتز  دي  بييي  جييي   -1 �ييضييده/  امل�ضتاأنف  اىل 
ليمتد  �ضيمفوين  /انف�ضتمنت  امل�ضتاأنف  ان  مبا  القيياميية  حمل  جمهول 
احمد حممد  دروي�ض  ايفان وميثله:عمران  وميثلها/فيكتور�ضابيلنكوف 
البلو�ضي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/150 عقاري 

كلي بتاريخ:2018/1/15     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنن  املوافق 2018/4/16 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  ميين  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رقييم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/746 تنفيذ جتاري
مبا  القامة  حمل  جمهول  رفاعي  ال�ضيد  علي  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م  غيارها  وقطع  ال�ضاعات  لتجارة  تامي  التنفيذ/اون  ان طالب 
اعله  امليييذكيييورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقييييام  قييد  عييبييا�ييض  وميثلها 
طالب  اىل  درهيييم   )127939( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك 
الجيييراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/621 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  �ضركة ابيار للتطوير العقاري )م�ضاهمة مقفلة( )فرع 
دبي(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املجموعة القانونية 
وميثله:ريا�ضه  مالكها  وميثلها  قييانييونيييييون  وم�ضت�ضارون  حمييامييون   -
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليكم  احمد  قد  �ضعيد  عبدالرحمن 
اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )533722( درهم اىل طالب 
الجيييراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/773  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  نوح بن م�ضلم بن �ضامل املطريف جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �ضبريت لتاجري ال�ضيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/حممد �ضفقت عبا�ض غلم 
حممد مرزا قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وقدره )2960( 
درهم. وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق  2018/4/17   ال�ضاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/697  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/فندق دبي نوفا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/تي �ضي 
اأقام  ال للمنظفات �ييض.ذ.م.م وميثلها/جلل عادل لبيب غايل تاو�ضرو�ض قد 
عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )5560( 
درهم مع الفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ الدعاء ولغاية ال�ضداد التام 
امليييوافيييق:2018/4/17  الثلثاء  يييوم  جل�ضة  لها  وامليي�ييضيياريييف.وحييددت  والر�ضوم 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذا  ال�ضاعة:08:30�ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/387  ا�صتئناف عقاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة �ضيلكت للو�ضاطة العقارية )موؤ�ض�ضة فردية( 
جمهول  بخ�ضى   كيخا  علي  ح�ضن  اهلل  ومديرها/اأ�ضد  مالكها  وميثلها 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف/ ال�ضركة اخلليجية لل�ضتثمارات العامة 
القرار/  ا�ضتاأنف  الزحمي قد  �ييض.م.ع وميثله/�ضعيد مبارك عبيد احمد 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 122-2017 عقاري كلي بتاريخ 2017/8/26      
 10.00 ال�ضاعة    2018/4/30 املييوافييق  الثيينيين   يييوم  جل�ضه  لها  وحيييددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رقييم  بالقاعة  �ضباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/3019  مدين جزئي

املييدعييي عليه / 1- ر�ييضييا ال�ضقال جمييهييول حمييل القيياميية مبييا ان  اىل 
املدعي/�ضركة خان ال�ضام للتجارة العامة ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها التحقيق يف حلف اليمن. وحددت لها جل�ضة يوم الثنن 
املوافق  2018/4/30   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
على  اأيييام  بثلثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مييذكييرات  من 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/501  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/ملينيوم برتوليوم تريدينغ م.د.م.�ييض جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�ضركة ال�ضارقة الوطنية للزيت املزلق - ذات م�ضوؤولية حمدودة وميثله:مي�ضال 
امادو �ضلهوب قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )624.912.50( وقدره 
يوم  لها جل�ضة  التام.وحددت  ال�ضداد  الواقع يف:2015/5/31 وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ 
فاأنت  لييذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�ضاعة:09:30�ض  امليييوافيييق:2018/5/1  الثلثاء 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل ،. 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12298 بتاريخ 2018/4/11   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2018/412  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-مطعم وكافية بت�ض هو�ضبيتاليتي �ييض.ذ.م.م 2- حممد نور علي 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بييان  نعلنكم  القيياميية  حمييل  جمهول  را�ييضييد 
الت�ضميم  تنفيذ  لعييمييال  وود  ل�ضالح/ترو  اعييله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف    2018/4/1
�ييض.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغ )�ضبعة  الداخلي 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق  وثمانن الف وخم�ضمائة درهم( والفائدة 
احلا�ضل يف:2016/6/30 وحتى متام ال�ضداد والزمتهما بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابل 
لل�ضتئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تفعيل حركة الرتجمة للغة العربية ملختلف العلوم واملعارف الإن�ضانية

ح�صور مميز لـم�صروع »كلمة« يف معر�ص تون�ص الدويل للكتاب

يف مرحلتها الأوىل

نخبة جديدة من الكتب �صمن اإ�صدارات »األف عنوان وعنوان« 

•• اأبوظبي-الفجر

اأكد وزير الثقافة التون�ضي حممد زين العابدين على اأهمية الدور الكبري الذي 
يوؤديه م�ضروع »كلمة« يف دائرة الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي يف ج�ضر الهوة بن 

الثقافات واإحياء حركة الرتجمة يف العامل العربي. 
جاء ذلك بعد اطلعه على الربنامج الثقايف مل�ضروع »كلمة« يف الدورة احلالية 
تلقي  اليينييدوات  ميين  جمموعة  يت�ضمن  واليييذي  للكتاب  اليييدويل  تون�ض  ملعر�ض 
الرتجمة  حركة  اإحياء  يف  الكبري  ودوره  »كلمة«  م�ضروع  اإجنيييازات  على  ال�ضوء 
يف العامل العربي. واأ�ضاد زين العابدين باجلهود التي تبذلها دولة الإمييارات يف 

�ضبيل التنوير والتحديث والعمل الثقايف اجلاد. 
وبدوره عرب مدير اإدارة الربامج، يف قطاع دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�ضياحة 
– اأبوظبي، �ضعيد حمدان الطنيجي للوزير التون�ضي على اأهمية التبادل الثقايف 
والتوا�ضل �ضاكراً معر�ض تون�ض الدويل للكتاب على الهتمام والتعاون، م�ضيفاً: 
اإنه ملن دواعي فخرنا اأن م�ضروع »كلمة« الذي مت اإطلقه يف العام 2007 حتت 
اآِل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب  رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة ، قد غدا واحداً 
من اأهم واأ�ضخم امل�ضاريع الثقافية يف العامل العربي. اإذ بلغ عدد اإ�ضداراته قرابة 
تقديراً   2011 عييام  للرتجمة  احلرمن  خييادم  جائزة  ونييال  كتاب،   1000 الييي 
لإجنازاته الهامة، كما اأحرز عدداً كبرياً من كتبه جوائز علمية وثقافية مهمة. 
النا�ضر  الرتجمة بن   « تناولت  نييدوة  الإثيينيين، يف  اأم�ض  الطنيجي،  كما حتييدث 
الأجنبي والنا�ضر الثقايف« عن دور امل�ضروع يف ج�ضر الهوة بن الثقافات املختلفة، 
الإن�ضانية،  واملعارف  اللغات  خمتلف  من  العربية  للغة  الرتجمة  حركة  واإحياء 

الق�ضور  عن  والناجمة  العربية  املكتبات  منها  تعاين  التي  الفجوة  �ضد  بهدف 
يف مواكبة حركة الن�ضر ال�ضريعة يف الغرب، اإىل جانب تفعيل احل�ضور الثقايف 
العربي يف املحافل العاملية، وم�ضاندة الكتاب املرتجم يف العامل العربي والرتويج 
حركة  ورفييد  العربية،  باللغة  الييقييراءة  على  الت�ضجيع  اأهمية  مييوؤكييداً  عاملياً.  له 
البحث العلمي يف العامل العربي ودعم حقوق امللكية الفكرية. وعرب عن خال�ض 
زيارته  على  العابدين  زييين  حممد  التون�ضي  الثقافة  لييوزييير  والتقدير  ال�ضكر 

للندوة واهتمامه بالوقوف عن كثب على جتربة م�ضروع »كلمة« واإجنازاته. 
املرتجم  فيها  و�ضارك  الوهايبي،  معز  الدكتور  التون�ضي  الأكادميي  الندوة  اأدار 
الذي حتدث بدوره عن تعاونه مع م�ضروع »كلمة«  التون�ضي جمال اجلل�ضي، 
عن  معرباً  امل�ضروع،  به  يقوم  الييذي  الكبري  الييدور  اأهمية  وعيين  انطلقته،  منذ 
اأمنياته باأن  يت�ضع امل�ضروع ملا هو اأرحب، موؤكدا باأن الرتجمة هي ال�ضبيل الوحيد 
بجناحن  التحليق  ت�ضتطيع  التي  العربية،  الإبييداعييات  على  الف�ضاءات  لتفتح 

اثنن، منوهاً اإىل دور دولة الإمارات يف �ضد الفجوة التي كانت جلية. 
من جهته حتدث الدكتور ال�ضحبي العلين عن »ترجمات القراآن« م�ضرياً اإىل اأن 
الكثريين يف الغرب كتبوا يف هذا املو�ضوع وبنظريات خمتلفة، ويف فرتات متباينة، 
اأن ياأتي م�ضروع »كلمة« ليف�ضح املجال اأكرث للأكادمين العرب وامل�ضلمن  قبل 
وعلى خمتلف جن�ضياتهم، للتوغل اأكرث يف ثنايا هذا الكتاب املقد�ض على م�ضتوى 
الرتجمة، حتى ل ي�ضل املتلقي اإل ما ميكن اأن يثبت ترجمات  القراآن يف اأرقى 
م�ضمون وب�ضكل رائق قبل تناول الدكتور فاحت بن عمران  مو�ضوع »يف الرتجمة 
خمتلف  يف  جييدا  مهم  عامل  الرتجمة  اأن  مييربزا  والييفيينييي«  النقدي  امل�ضطلح   ،
الآخيير على  الغو�ض يف هذا اجلانب حتى يطلع   وم�ضددا على �ضرورة  الفنون 
الرتاث واحل�ضارة العربية مبختلف جوانبها وفنونها وعلومها الإن�ضانية.وقدم 

الأ�ضتاذ الإعلمي نورالدين بالطيب �ضهادته يف الرتجمة، موؤكدا اأن الكاتب اأو 
الباحث اأو ال�ضاعر يلزمه ال�ضعور باأنه يحلق بجناح واحد طاملا اأن اأعماله مل تتم 
ترجمتها وبقيت مبعزل عن امل�ضهد الثقايف يف العامل الغربي، موؤكداً من خلل 
جتربته ال�ضخ�ضية اأن ترجمة اأعماله النرثية وال�ضعرية اإىل لغات اأخرى منحته 
املثقفن  �ييضييدور  يخالج  مييا  للغرب  نيياقييلً  اإثيينيين  بجناحن  يحلق  بيياأنييه  ال�ضعور 

العرب، واأثني على الدور الرائد مل�ضروع »كلمة« وترجماته الرثية. 
والإعلمين،  واليينييقيياد  والأكييادميييييين  املثقفن  ميين  مييهييم  عيييدد  اليينييدوة  ح�ضر 
واأكدوا جميعهم �ضعادتهم مب�ضروع »كلمة« واإجنازاته يف جمالت الآداب والعلوم 
والتاريخ وكتب ال�ضرية وغريها من حقول املعرفة، والذي يدل على وعي مّطرد 
لدى القّيمن على هذا امل�ضروع ودوره يف خدمة الثقافة العربية. م�ضريين اإىل 
اأن ترجمات كلمة يف كل حقل من حقول املعرفة ت�ضتحق ندوة م�ضتقلة، وهذا ما 
تتكّفل به ندوتان اأخريتان يف معر�ض تون�ض الّدويّل للكتاب؛ لرتكز ندوة يوم غد 
الأربعاء، على املنجز ال�ّضردّي يف ترجمات م�ضروع »كلمة« باعتبار الّرواية، وفّن 

الق�ّض عموما، من العناوين الكربى للح�ضارة املعا�ضرة. 
كلمة«،   م�ضروع  »�ييضييرديييات  بعنوان  �ضتكون  التي  الغد  نييدوة  برنامج  ويت�ضمن 
�ضليمان  نبيل  اليي�ييضييوري  للكاتب  مييداخييلييى  جبيل،  �ضا�ضي  الإعييلمييي  ويييديييرهييا 
تتناول »الرّتجمة كدينامّية روائّية: »ال�ّضخ�ضّية اأمنوذجا«، فيم تب�ضط الكاتبة 

الإماراتية رمي الكّمايل مقاربتها للكتابة ال�ّضردّية ومفردات احلكي. 
م�ضروع  انفتاح  عن  الفطنا�ضي  حامت  الناقد  يتحدث  �ضوف  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
اأن  باعتبار  الآخيير  على  منها،  اليي�ييّضييردّي  ة  وبخا�ضّ ترجماته،  خييلل  من  »كلمة« 
م�ضروع »كلمة« م�ضروع �ضردّي كويّن، ول تكتمل دائرة هذه الّندوة اإّل بالوقوف 
على �ضيا�ضة الن�ضر يف م�ضروع »كلمة« من خلل مداخلة يقدمها الأ�ضتاذ �ضعيد 

وابط واملعايري املعمول بها يف م�ضروع«كلمة«.  حمدان الطنيجي وتتناول اأهم ال�ضّ
�ضعرية يف مراوحة مع  قييراءة  املزغني  ال�ضاعر من�ضف  ويف اخلتام، �ضوف يقدم 

الفنان ريا�ض عبداهلل. 
اأما الندوة الثالثة، والتي �ضتقام يوم اجلمعة القادم فاإنها �ضتطرح اأ�ضئلة قد تبدو 
ائع؛ ومع ذلك �ضيتم اإعادة طرحها باعتبار اأّن األقراءة  ا�ضتطراداً يف الوقت ال�ضّ
مل ت�ضتقّر بعُد يف ثقافتنا العربّية ِمرا�ضا يومّيا وثابتاً من ثوابت احلياة؛ واإمّنا 

هي تلوح ترفاً تتمّتع به نخبة حم�ضورة من املثّقفن واجلامعّن. 
اإليه م�ضروع »كلمة« منذ اأمد، بل هذا هو الّدافع الّرئي�ض لبعث  وهذا ما انتبه 
اإ�ضكالّيات  مع  الّتعاطي  بيياأّن  البدء،  تيياّم، منذ  وعي  على  كان  الييذي  امل�ضروع  هذا 
القراءة يحتاج اإىل �ضبط منهجّية حتّدد فعل القراءة على اأّنه فعل حيوّي خّلق 
ي�ضاهي، اأو يفوق احلاجات الأ�ضا�ضّية للحياة. هذه املنهجّية ل ميكن اإّل اأن تكون 
معقودة على هذه الأ�ضئلة الثلثة، وهي : ما جدوى القراءة؟ .. وماذا نقراأ ؟...

وكيف نقراأ؟
هذه الندوة �ضيديرها العلمي �ضكري البا�ضومي ويتحدث فيها الدكتور يو�ضف 
ال�ضديق عن »الّتعاطي مع اإ�ضكالّيات القراءة«، والدكتور من�ضف  الوهايبي عن 
»يف قراءة / قراءات ال�ّضعر«، والدكتور حامت الفطنا�ضي عن »القراءة ومقا�ضد 

الّن�ضر«، والدكتور املعز الوهايبي عن »القراءة الّلعبية ا�ضتئنافا للكتابة«.
ال�ضرتاتيجية  ميين  اأ�ضا�ضياً  عن�ضراً  ميثل  »كلمة«  م�ضروع  اأن  بالذكر،  جدير 
اأبوظبي، وخا�ضة  الثقايف املحلي يف  امل�ضهد  التي يتم تنفيذها لتطوير  ال�ضاملة 
بن  العلقة  اأوا�ضر  تعزز  متينة  كحلقة  للكتاب  الييدويل  اأبوظبي  معر�ض  دعم 
كملتقى  اأبوظبي  الإماراتية  العا�ضمة  وتكري�ض  والييدويل،  العربي  الن�ضر  عاملي 

عاملي حلركة الرتجمة ول�ضناعة الن�ضر العاملية.

•• ال�شارقة-الفجر:

بل  ثقافة  اأطلقتها  التي  وعيينييوان«،  عنوان  »األييف  مبادرة  تقدم 
حدود، جمموعة من الكتب  والروايات الأدبية �ضمن مرحلتها 
والتي  اإميياراتييي،  عنوان   1001 دعييم  خللها  مت  التي  الأوىل، 
بن  تناقلت  ب�ضيط  ق�ض�ضي  �ييضييردي  بيياأ�ييضييلييوب  الييكييّتيياب  قدمها 

روايات اأدبية وجمموعات ق�ض�ضية وم�ضرحية للأطفال.
ربيعاً«،  ذات اخلم�ضن  اإمييراأة   « رواييية  املجموعة  وتت�ضمن هذه 
ن�ضاء  »اآخيير  رواييية  و  ال�ضويغ،  اإبراهيم  ح�ضن  عزيزة  للكاتبة 
»حقيبة  وكييتيياب  املن�ضوري،  لييولييوة  الإميياراتييييية  للكاتبة  لنجة«، 
اليي�ييضيياميي�ييضييونييايييت« لييلييكيياتييب هييييزاع امليينيي�ييضييوري، وكييتيياب »ال�ضوت 
امل�ضرتك يف: ال�ضرد الإماراتي« تاأليف الدكتور اإياد عبد املجيد، 
وميي�ييضييرحييييية »املييركييبيية املييزيييفيية«، تيياأليييييف الييدكييتييور هيثم يحيى 
رنييا دي  تاأليف  اأكييون عاملياً؟«،  اأن  »مييا معنى  اخلييواجيية،  وكتاب 

اأوريو، ور�ضوم : كري�ض هيل.
رواية اإمراأة ذات اخلم�ضن ربيعاً

للكاتبة عزيزة ح�ضن اإبراهيم ال�ضويغ
ت�ضرد الكاتبة  عزيزة ال�ضويغ يف روايتها »اإمراأة ذات اخلم�ضن 
نظرة  والييتييوزيييع،  للن�ضر  ملهمون  دار  عيين  اليي�ييضييادرة  ربيييييعيياً«، 
اإل  اإليها  ينظرون  ل  حيث  اخلم�ضن،  عمر  يف  للمراأة  املجتمع 
كمتقاعدة ل يحق لها ال�ضرتاك يف اأي �ضيء يخ�ض املجتمع اإل 
باحلكمة اأوامل�ضورة ويتوقعون منها العي�ض يف مقعد الذكريات، 
والتح�ضر على الأيام املا�ضية يف زوايا الن�ضيان، بانتظار الأبناء 
والأحفاد ليعطفوا عليها بزيارة، وهنا يكمن دورها الرئي�ضي يف 
هذه احلياة، لتتوقف الكاتبة هنا وتعتذر من املجتمع على هذه 
النظرة اخلاطئة وتوؤكد لهم على حق املراأة اخلم�ضينية باحلياة 

واحللم بيوم اأف�ضل واأجمل واأروع.

اآخر ن�ضاء لنجة
الكاتبة الإماراتية لولوة املن�ضوري

للكاتبة  الأول  الييروائييي  العمل  لنجة«،  ن�ضاء  »اآخيير  كتاب  ي�ضم 
والتوزيع،  للن�ضر  العنوان  دار  عن  وال�ضادر  املن�ضوري،  لولوة 
اأربعة ف�ضول هي: رئة الظل وعباءات ال�ضوء وباب عنيد و�ضوت 
اأبي�ض، وتعترب الرواية  جتربة �ضردية روائية للكاتبة تنطوي 
توليفة  والييزمييان، �ضمن  للمكان  الييدليل  ال�ضرتجاع  على فن 
من  امليير�ييضييودة،  املنطقة  بييتييحييولت  املييقييرون  التاريخي  للبحث 
خلل ال�ضخو�ض والأماكن والأ�ضماء، وترتكز على اإعادة اعتبار 
يبن  كما  نعه،  �ضُ يف  امل�ضاركن  اأكييتيياف  على  املحمول  للتاريخ 

وحدة الثقافة العامة يف املنطقة املمتدة على �ضفتي اخلليج.
حقيبة ال�ضام�ضونايت

للكاتب هزاع املن�ضوري
تطرح املجموعة الق�ض�ضية للكاتب هزاع املن�ضوري، وال�ضادرة 
عن دار ملهمون للن�ضر والتوزيع، اأحداث متنوعة ملجموعة من 
ومن  العناوين  ميين  خمتلفة  جمموعة  حملت  التي  الق�ض�ض 
»تبدو  فيها  يقول  التي   »102 رقييم  »العنرب  عناوينها:  �ضمن 
الأفكار مزدحمة يف داخلي، مرتاكمة، وهذا الدائري اأ�ضغر مما 
يبدو، جترين الطموحات تارة، وتدفعني تارة اأخرى، تتملكني 
الريبة كلما اقرتبت من ذلك املكان، اأو جيء يل بذكر عنه، اإنه 
املكان الذي ميثل يف ذهني معنى املوت، النهاية، اإل اأنني يف هذه 

املرة �ضعرت بقوة جاحمة، عنيفة، تدفع بي نحوه«.
املركبة املزيفة

تاأليف الدكتور هيثم يحيى اخلواجة
حول  اخلواجة،  هيثم  للدكتور  املزيفة  املركبة  م�ضرحية  تييدور 
جمموعة من الأحداث وال�ضخ�ضيات التي جتري �ضمن م�ضاحة 
خ�ضراء توحي بف�ضل الربيع، وت�ضف حال را�ضد قلقاً منزعجاً 

اأ�ضرار  هناك  بيياأن  يعتقد  هاماً، حيث  اأمييراً  ينتظر  وكاأنه  ي�ضري 
املعلومة  للتاأكد من هذه  الأحييداث  املدينة، وتت�ضاعد  �ضيغزون 
�ضمن جمموعة من الأبحاث واملغامرات التي يقوم بها را�ضد 

و راغد واأ�ضدقاوؤهم.
ما معنى اأن اأكون عاملياً؟

تاأليف رنا دي اأوريو
ور�ضوم : كري�ض هيل

اأورييييو،  رنييا دي  اأكيييون عيياملييييياً للكاتبة  اأن  كييتيياب مييا معنى  يييقييدم 
اأن  على  الطفل  ت�ضاعد  التي  الب�ضيطة  املفاهيم  من  جمموعة 
يدرك كيف يكون عاملياً من خلل اأن لغته لي�ضت �ضوى واحدة 
من بن اآلف اللغات، واأن هناك اختلفات كبرية بن الأفراد يف 
بقاع الأر�ض كافة من حيث املاأكولت والتقاليد والأديان، فعلينا 
اأن نتقبل هذا الختلف واأن نكون منفتحن على العامل باأكمله 

فاأن اأكون عاملياً يعني اأن اأكون مواطناً من العامل.
ال�ضوت امل�ضرتك يف: ال�ضرد الإماراتي

تاأليف الدكتور اإياد عبد املجيد
يجمع كتاب ال�ضرد الإماراتي للدكتور اإياد عبد املجيد، وال�ضادر 
عن دار هماليل للطباعة والن�ضر والتوزيع، بن دفتيه لوحات 
وبع�ض  اأماكنها  يف  تتقارب  لكنها  ف�ضاءاتها،  يف  تختلف  اأربييعيياً 
املكان  يف  تندمج  وهي  الن�ضو�ض،  يف  تتحرك  التي  �ضخ�ضياتها 
الفحوى،  بع�ضها عميقة  وامتدادات  تف�ضيلت متباينة  �ضمن 
ت�ضنع جمال ف�ضائها قريباً من الت�ضوير احلي لت�ضع املتلقي 
يف ده�ضة متميزة، وهذه اللوحات اعتمدت ثلثة ن�ضو�ض ن�ضوية 
اإماراتية ون�ضاً لروائي اإماراتي والن�ضو�ض تختلف فيما بينها.

عيين األيييف عيينييوان وعيينييوان:تييعييد »األيييف عيينييوان وعييينيييوان«، اإحدى 
مبادرات »ثقافة بل حدود«، التي انطلقت مرحلتها الأوىل عام 
العربية  باللغة  اإماراتي  1001 عنوان  اإ�ضدار  2016 بهدف 

قيمتها  بلغت  مبيزانية  املعرفة،  جمييالت  �ضتى  يف  اأوىل،  طبعة 
املبادرة حاليا طلبات  وت�ضتقبل  اإماراتي،  درهم  خم�ضة ملين 
دور الن�ضر واملوؤلفن الإماراتين الراغبن بامل�ضاركة وال�ضتفادة 
من املنح والت�ضهيلت التي تقدمها املبادرة للكّتاب والنا�ضرين 

يف مرحلتها الثانية.
اإ�ضدار  اإىل  وعنوان«  عنوان  »األييف  من  الثانية  املرحلة  وتهدف 
 2018 العامن  خلل  اأوىل،  طبعة  اإماراتي  عنوان   1001

التي  الن�ضر  ليييدور  عيينييوان   700 دعييم  �ضيتم  حيث  و2019، 
تندرج حتت مظلة جمعية النا�ضرين الإماراتين، و301 عنوان 
الإجمالية  قيمتها  تبلغ  مبيزانية  وذلييك  اإميياراتييييين،  ملوؤلفن 
املجال  فتح  املييرة  هييذه  �ضيتم  باأنه  علماً  درهييم،  ملين  خم�ضة 
اإىل  مبا�ضر  ب�ضكل  لتقدمي طلباتهم  الإماراتين  املوؤلفن  اأمام 
اإدارة املبادرة، اإىل جانب الطلبات الواردة من دور الن�ضر املحلية 

والعربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها. 

ال�صارقة القرائي للطفل ي�صت�صيف نخبة من اأملع الأ�صماء الأدبية والفنية يف دورته العا�صرة 
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ضت�ضيف مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل، الذي 
العا�ضرة  دورتييه  يف  للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة  تنظمه 
اأبريل   28 اإىل   18 ميين  الييفييرتة  تقام خييلل  التي 
2018، نخبة من اأملع الأ�ضماء الأدبية والفنية يف 
ال�ضاحة العربية، ممن �ضكلت جتاربهم اإ�ضافة اإىل 
نتاجاتهم  واأثييرت  العربي،  والإبييداع  املعرفة  خزانة 

ثقافة الأجيال اجلديدة.
ويحّل على فعاليات املهرجان �ضيوٌف ممّيزون من 
وخارجها،  املتحدة  العربية  الإمييييارات  دوليية  داخييل 

حيث �ضيكون الزّوار على موعد مع الفنان امل�ضري 
عبد الرحمن اأبو زهرة الذي قدم لل�ضا�ضة العربية 
اأعي�ض  ليين  فييياروق، و  املييلييك  اأعييمييالً مييثييل: م�ضل�ضل 
اأبييييي، وغييريهييا ميين الأعيييميييال، والفنانة  يف جييلييبيياب 
البحرينية هيفاء ح�ضن، التي اأطلت على جمهورها 
وامل�ضرحية  الييتييلييفييزيييونييييية  الأعيييميييال  ميين  بييالييكييثييري 
وال�ضينمائية، منها م�ضل�ضل طما�ضة، وقلب اأبي�ض، 
واأ�ضوار، والهدامة، وليلى، وغريها من امل�ضل�ضلت، 
كما ي�ضت�ضيف املهرجان الفنانة امل�ضرية �ضابرين 
التي ج�ضّدت �ضخ�ضية كوكب ال�ضرق يف م�ضل�ضل »اأم 

كلثوم«.

اجلزائري  الفنان   يحل  الأ�ضماء  تلك  واإىل جانب 
حيث  املهرجان،  على  �ضيفاً  طرقان  العربي  طييارق 
واإعداد  وغيينيياء،  كتابة  يف  اأ�ضهم  اأنييه  �ضريته  ت�ضهد 
اأكرث من 1000 اأغنية داخلية، و�ضارات مل�ضل�ضلت 
واأفلم كرتونية �ضهرية، وترافقه الفنانة ال�ضورية 
قّدمت  التي  املميز  ال�ضوت  �ضاحبة  حويجة  اأمييل 
كييرتييونييييية �ضهرية  مليي�ييضييليي�ييضييلت  دبيييليييجيييات �ييضييوتييييية 
ال�ضغري  وال�ضياد  ماجد،  وكابنت  ماوكلي،  اأهمها: 

وغريها. 
املهرجان  ميين  الييعييا�ييضييرة  الن�ضخة  ت�ضت�ضيف  كييمييا 
اجلهود  �ضاحبة  حمفوظ،  �ضحر  اللبنانية  الكاتبة 

امللمو�ضة على ال�ضعيد الأدبي املوجه للطفل، حيث 
امل�ضابقات  ميين  الييعييديييد  �ييضيياركييت يف جليييان حتييكيييييم 
للكاتبات  »هيييييّن«  واأ�ييضيي�ييضييت جمييمييوعيية  الإبيييداعييييييية، 
2013، كما  الييعييام  واملييبييدعييات يف الإميييييارات ميينييذ 
فدوى  الفل�ضطينية  الكاتبة  املهرجان  ي�ضت�ضيف 
وكتابة  الييرتجييميية  جمييال  يف  املتخ�ض�ضة  الييقييا�ييضييم، 
حّب  »رائييحيية  لها  �ضدر  التي  الق�ضرية،  الق�ض�ض 
الرتجمة  ويف   ،2005 �ييضييرقيييييات  دار   – اليييهيييال« 
احلبيب  التون�ضي  للكاتب  كييلييري«،  مييياري  »روائييييح 
بالقاهرة  الأمريكية  اجلامعة  ن�ضر  دار   - ال�ضاملي 

.2010

و�ضيكون جمهور الأدب من ال�ضغار على موعد مع 
الكاتب امل�ضري عمرو �ضمري عاطف، موؤلف العديد 
واملخرج  واملوؤلف  والكبار،  الأطفال  م�ضل�ضلت  من 
امليي�ييضييرحييي الييُعييميياين، حمييمييد بيين خييلييفييان الهناين، 
الذي كتب عدداً من امل�ضرحيات املوجهة للأطفال، 
اإىل جانب الكاتب ال�ضوري الدكتور م�ضطفى عبد 
الييفييتيياح، مييوؤ�ييضيي�ييض ورئييييي�ييض نيييادي الأطيييفيييال الأدبييييي، 
واملوؤلف ال�ضوداين، الدكتور حيدر وقيع اهلل م�ضوؤول 

تطوير م�ضاريع مبراكز اأطفال ال�ضارقة. 
ال�ضعيد  على  العا�ضرة،  الن�ضخة  على  �ضيفاً  ويحل 
الأكيييادمييييي، والييتييوجيييييهييي، كيييّل ميين الييدكييتييورة رمي 

والنقد  الييطييفييل،  اأدب  الييبيياحييثيية يف جميييال  اليييفيييواز، 
اأ�ضتاذ الأدب والنقد امل�ضاعد يف ق�ضم اللغة  الأدبييي، 
العربية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة، واملعلمة 
تقى عبد الرحيم، النا�ضطة املدنية، �ضاحبة مبادرة 
والطفل،  بيياملييراأة  تهتم  الييتييي   Whites وايييتيي�ييض 
الرتبوية  العلوم  اأ�ضتاذ  ب�ضور،  جنييلء  والييدكييتييورة 
يف جامعة القدي�ض يو�ضف، التي اأ�ضهمت يف اإطلق 
موؤ�ض�ضة تالة للو�ضائل الرتبوية عام 1984 بهدف 
خلل  ميين  العربية  الرتبية  تطوير  يف  امل�ضاهمة 
ومل�ضقات  األعاب  من  عربية  تربوية  و�ضائل  اإنتاج 

وق�ض�ض. 
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)يذبحني الدخلء على هذه املهنة 
�ضقل  اإىل  ييي�ييضييعييون  ل  اليييذيييين  مييين 
اأ�ضعد  ا�ييضييتييهييل  هييكييذا  مييوهييبييتييهييم(، 
 spot ر�يييضيييدان حييديييثييه لييربنييامييج
رالف  الإعييلمييي  تقدمي  ميين   on
للمنتج  تقديره  عن  معرباً  معتوق، 
مييهيينييا وميييييا حييقييقييه يف فيلم  نيييييدمي 
بييالييدفييع مبمثلن  )�ييضيياعيية ونييي�يييض( 
بييياأدوار  ولييو  فيه  امل�ضاركة  اإىل  كييبييار 
الذي  املنتج  على  ومثنياً  قيي�ييضييرية، 
يييدفييع بيييدل اأتييعيياب املييمييثييل ميين دون 
مناق�ضة اأو غنب. يف هذا الإطار نّوه 
اليييذي عر�ض  حيييداد  ميييروان  باملنتج 
عليه مبلغاً حمرتماً، كما قال، لقاء 
)اأدهييم بيك(  م�ضاركته يف م�ضل�ضلي 
و)اأ�يييضيييحييياب تيييلتييية(، ميي�ييضييدداً على 
و�ضيلة  بل  هدفاً  لي�ضت  امليياديييات  اأن 
يتقا�ضى  واأنييييييه  الييييكييييرمي،  لييلييعييييي�ييض 
750 دولراً عن كل يوم عمل، مع 
ميييييلييه نييحييو اأ�ييضييلييوب جييديييد معتمد 
راهناً يقوم على ح�ضر الدور مببلغ 

مايل حمدد.
اأنييييه ل يريد  واأّكيييييد اأ�ييضييعييد ر�يييضيييدان 
الدولة،  ميين  م�ضاعدات  اأو  تكرمياً 
بتاأمن  يييطييالييبييهييا  كييمييواطيين  لييكيينييه 
ومياه  وكييييهييييربيييياء  �ييضييحييي  �يييضيييميييان 

وطرقات �ضليمة.
ر�ضدان لفت اإىل اأن م�ضل�ضل )اأ�ضحاب 
تيييلتييية( عييمييل خييفيييييف يييحييرتم ذوق 
املنا�ضب  الوقت  يف  يعر�ض  امل�ضاهد 
لييهييذا اليينييوع ميين امليي�ييضييليي�ييضييلت. وهو 
ت�ضوير  ميين  النييتييهيياء  بعد  ييي�ييضييارك 
)�ييضييكييت الييييييييورق(، يف ميي�ييضييليي�ييضييل مع 
املمثلة والكاتبة كارين رزق اهلل، ويف 
م�ضل�ضل )طريق( من بطولة نادين 

جنيم وعابد فهد وباقة من املمثلن 
اللبنانين وال�ضورين.

خالف مع منى طايع
حول خلفه مع الكاتبة منى طايع 
كيي�ييضييف ر�يييضيييدان اأنييييه قيييام بيياأكييرث من 
مبادرة باجتاه اإ�ضلح الأمور يف ما 
بينهما من دون رد منها لغاية الآن. 
ويف ما يتعّلق بكتاباته على �ضفحته 
الجتماعي  التوا�ضل  مييواقييع  على 
)م�ضوؤول  اأن  اأو�ضح  اخلييلف،  حول 
وهو  برودك�ضن(،  )طايع  يف  الإنتاج 
اأخباراً مغلوطة  ابن عم منى، �ضّوق 
حييييول دفييعييه راتيييبيييي اليي�ييضييهييري على 
مدى �ضتة اأ�ضهر كنت فيها بل عمل، 
فا�ضتكت  بها  الت�ضال  اإىل  فييبييادرت 
منى من الأمر نف�ضه، وبعد خم�ضة 
اأ�ضهر اأعطتني 200 دولر اأخذتهم 
منها وتركتهم يف جيبي لأعيد املبلغ 
اإليها يف اليوم التايل يف خمرج لعدم 
اإحيييراجيييهيييا(.اأ�يييضييياف: )خييرجييت عن 
�ضمتي بعدما �ضمعت ما تردد حول 
على  تلومني  فمنى  املييو�ييضييوع،  هييذا 
حديثي، وقد قب�ضت كامل حقوقي، 
لي�ض مبنياً  املقال  لكن  هذا �ضحيح 
�ضرورة  على  بل  الأ�ضا�ض  هييذا  على 
الكف عن التطاول واإ�ضرار �ضاحب 
اأن  اأردت  كلما  اإذليل  على  ال�ضركة 
وهي  منه،  املييال  مبلغاً من  اأتقا�ضى 
اأن  اإىل  م�ضرياً  معه(،  طرفاً  اأخييذت 
تعاطي منى  عييدم  حييول  اتفاقاً  ثمة 
بال�ضاأن املايل ما مل تكن قادرة على 

اأخذ موقف ما.
مع  العمل  يرف�ض  اأنيييه  اأكيييد  كييذلييك 
منى طايع، وهّمه احلفاظ على ماء 

الوجه يف �ضداقتهما التي ا�ضتمرت 
45 عاماً. وتابع يف هذا ال�ضاأن: )اإذا 
م�ضتعد  فيياأنييا  ميياأخييذ  اأي  لديها  كييان 
اإىل  اإييياهييا  اإليييييهييا(، داعييييياً  لل�ضتماع 
واأ�ضاف:  امل�ضكلة،  �ضبب  مييراجييعيية 
)ليييييتييقييدمييوا بيي�ييضييكييوى �يييضيييدي واأنييييا 
حال  يف  اليي�ييضييجيين  ليييدخيييول  م�ضتعد 
مناف  وقييلييتييه  كتبته  مييا  اأن  اأثييبييتييوا 
للحقيقة(، م�ضرياً اإىل اأن الت�ضعيد 
اإليه  ق�ضائي  اإنيييذار  بتوجيه  ارتبط 
للكف عن التداول يف هذه الق�ضية، 
فكان الرد مبقالة اأعلى نربة وجزم 
باأن اأحداً لن ي�ضلبه حقه، ول �ضيء 
مروان  املنتج  مييع  علقته  يخد�ض 

حداد.

اإ�ضافة اإىل الدراما
اأحد  مع  ات�ضال  كان  احللقة  خلل 
الدكتور  دور(  )موريك�ض  موؤ�ض�ضي 
فادي حلو الذي اأ�ضار اإىل اأن اجلائزة 
عن  ا�ضتحقها  ر�ضدان  ت�ضلمها  التي 
الليل(،  )اأميييييري  م�ضل�ضل  يف  دوره 
فيها  لبنان  اإىل  عييودتييه  اأن  معترباً 
اللبنانية،  الييييدرامييييا  اإىل  اإ�يييضيييافييية 
يف  يوؤديها  التي  اأدواره  على  ومثنياً 

امل�ضل�ضلت الراهنة باإبداع.
اأن  واأ�يييضيييار ر�يييضيييدان ميين جييهييتييه اإىل 
العلقة التي تربطه بالأخوين حلو 
قائمة على املحبة وبعيدة كل البعد 

من امل�ضالح ال�ضخ�ضية.
اأدوار  ح�ضر  حييول  �ييضييوؤال  على  ورداً 
اأجيييياب:  �ييضييغييار  مبمثلن  الييبييطييوليية 
)ل نييزال يف طور املراهقة ول وعي 
)اجلمهور  مييوجيية  ونيييركيييب  لييدييينييا 

عايز كده(.

اأ�صعد ر�صدان: املاديات لي�صت 
هدفًا بل و�صيلة للعي�ص الكرمي

نيكول �صابا ت�صيد
 ب�صعد ملجرد

اأعمال  بيياأحييدث  )تييويييرت(،  على  ح�ضابها  عرب  �ضابا،  نيكول  الفنانة  اأ�ييضييادت 
فييرتة ق�ضرية.  الييتييي طرحها منذ  )غييييزايل(  اأغيينييييية  ملييجييرد،  �ضعد  الييفيينييان 
وغردت: )اأحببت اأغنية �ضعد ملجرد Ghazali كثرياً، املو�ضيقى، والكليب، 
والأغاين...  باملو�ضيقى  اختياراته  �ضعد  يثبت  جديدة  مييّرة   .audioوالي

.)bravo

�صمرية �صعيد تغني 
بالعراقية

ا�ضتقرت الفنانة �ضمرية �ضعيد على تقدمي اأغنية جديدة باللهجة العراقية 
بعنوان )على �ضابر(، كتب كلماتها نور الدين حممد وحلنها مديح حم�ضن، 
و�ضجلتها �ضمرية خلل الفرتة املا�ضية، فيما تدر�ض اإمكان طرحها ب�ضكل 

منفرد، خ�ضو�ضاً اأن الألبوم �ضيكون باللهجة امل�ضرية.

جار عليه الزمن، ف�ضافر اإىل الوليات املتحدة وهناك عمل خارج اإطار مهنة التمثيل التي تنب�ص يف عروقه، لإعالة عائلته، وعندما 
دارت عجلة الدراما اللبنانية وعادت ال�ضينما اللبنانية اإىل الواجهة رجع اإىل لبنان، وا�ضتاأنف عمله يف مهنته مع اعرتافه باأن العودة 

مل تكن على قدر التوقعات. اإنه املمثل اأ�ضعد ر�ضدان الذي ك�ضف يف لقاء اإذاعي الواقع الذي يعي�ضه اليوم.

ه�صام احلاج انتهى من 
ت�صوير )ما يقدر اهلل( 

ه�ضام  الييلييبيينيياين  اليييفييينيييان  انييتييهييى 
اأحييدث كليباته  احلاج من ت�ضوير 
)ما يقدر اهلل( بالتعاون مع �ضركة 

)ليف �ضتايلز �ضتوديوز(.
اليي�ييضييركيية امليينييتييجيية وبييالييتييعيياون مع 
املاألوف  املخرج زياد خوري ك�ضرت 
التقليدية  املييييعييييايييييري  وتيييخيييطيييت 
للأغاين امل�ضورة باختيارها بلداناً 

وا�ضتعملت  عييدة  وعربية  اأوروبييييية 
تييقيينييييية اليينييقييل الييفيي�ييضييائييي لإجنييياز 
عيييدد ميين امليي�ييضيياهييد، مييا ي�ضري اإىل 
عامل  يف  وفييريييد  �ضخم  العمل  اأن 

الفيديو كليبات احلديثة.
ر اليييكيييليييييييب يف �يييضيييتييية بيييليييدان  �ييييضييييوِّ
وا�ضبانيا،  اأوكرانيا،  خمتلفة، هي: 
والأردن،  وتيييونييي�يييض،  واليييييييييونييييان، 

التح�ضري  وا�يييضيييتيييغيييرق  وليييبييينيييان. 
 30 ميين  اأكيييرث  الأغيينييييية  وت�ضوير 
مبهنية  اليييفيييرييييق  وعيييميييل  يييييوميييياً، 
اأجمل  على  للح�ضول  واحرتافية 

امل�ضاهد.
)ما يقّدر اهلل(، من كلمات ال�ضاعر 
ب�ضام ابراهيم، واأحلان الفنان و�ضام 

الأمري، وتوزيع روجيه خوري.

دمية قندلفت 
ترد على 

النتقادات
دمية  ال�ضورية  املمثلة  ن�ضرت 
)�ضلفي(  �ييييضييييورة  قيينييدلييفييت 
اأحد  على  �ضفحتها  على  لها 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

وعلقت عليها:
 )�ييضييورة عيين �ييضييورة بيقولوا 
ميييغيييرية، ييييا تييييرى بيي�ييض نحنا 
بيييييدون  اأو  ميييييع  ميييينييييتييييغييييري؟! 
اأو امل�ضا؟ مع  ماكياج؟ ال�ضبح 
اإ�ييضيياءة وبييل اإ�ييضيياءة؟ كامريا 
فلرت  �ييضييلييفييي؟  اأو  حميييييرتف 
وبييييل فيييليييرت؟ ميييييزاج راييييييق اأو 
معّكر؟ تعبانن اأو مرتاحن؟ 
يطرح  �يييييضيييييوؤال  اليييييييييييييخ.....؟! 
نييفيي�ييضييه... والأهيييييم مييين هيك 
اذا املمثل بيتغري  وين الغلط 

�ضكله(؟.
على  رداً  الييتييعييليييييق  هيييذا  جييياء 
طاولتها  اليييتيييي  النييييتييييقييييادات 
�ضيما  ل  �ضكلها،  تغرّي  ب�ضبب 

ملمح وجهها.
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باحثون اأمريكيون ين�صحون بتخفي�ص 
ال�صعرات احلرارية لعي�ص عمر اأطول

دى  “بنخيتون  اأبييحيياث  مركز  يف  الأمريكين  الباحثن  من  فريق  اأجييرى 
ب�ضحة  �ضخ�ضا   53 على  اكلينيكية  جتربة  اأول  لويزيان،  روج” يف  ياتون 
جيدة يرتاوح اأعمارهم ما بن 21 – 50 عاما ملعرفة مدى تاأثري احلد 
%15 خلل عامن، كي يبطيء عملية  ال�ضعرات احلرارية بحوايل  من 
التحول الغذائي وتخفي�ض ال�ضغط املوؤك�ضد الذي يت�ضبب يف ال�ضيخوخة 
والأمرا�ض املرتبطة بال�ضن. وقد مت تق�ضيم 53 �ضخ�ضا اإىل جمموعتن، 
27 يوما قدم  19 �ضخ�ضا، وخلل  34 �ضخ�ضا والثانية من  الأوىل من 
للم�ضاركن غذاء يتنا�ضب مع حجمهم، ثم تركت لهم احلرية بتناول الطعام 
 .25% بن�ضبة  احلرارية  ال�ضعرات  بتخفي�ض  ملحظات  تدوين  يتم  كما 
وفقد امل�ضرتكون ما بن 8 – 9 كيلوجرامات خلل عامن مع تخفي�ض 
الأمريكية ليان  الباحثة  اأو�ضحت  %15، وقد  بن�ضبة  ال�ضعرات احلرارية 
ردمان، اأن عملية التحول الغذائي املنخف�ض مفيدة، وذلك خلف�ض معدل 
والألزهامير  ال�ضكر  اأمرا�ضا مثل  ي�ضبب  والذي  باخلليا  ال�ضار  التاأك�ضد 

وال�ضرطان وال�ضلل الرعا�ض.

الغازية للم�صروبات  �صحية  بدائل   3
حذرت العديد من اجلهات الطبية من تناول امل�ضروبات الغازية ملا لها من 
اآثار مدمرة ل�ضحة الإِْن�َضان، حيث اإن كل 355 ملليرتاً منها يحتوي على 
150�ضعراً حرارياً؛ اأَْي َما يعادل ع�ضر ملعق من ال�ضكر، وهي كمية كبرية 
ِجّداً ل َيْحَتاج اإليها اجل�ضم، كما اأنها تت�ضبب يِف �ضرر كبري لقلب الإِْن�َضان 
َوِلَذِلَك  الييوزن،  زيييادة  يياَفييِة  ِبييالإِ�ييضَ الييدم،  اْرِتييَفيياع �ضغط  وت�ضبب  وللأ�ضنان، 

يْن�َضح بتناول بدائل �ضحية للم�ضروبات الغازية. وتتمثل البدائل يف:

ع�ضري الليمون
اأوقات  يِف  ال�ضكر  قليل  الليمون  بتناول ع�ضري  الأطباء  العديد من  يْن�َضح 
خمتلفة من اْلَيْوم، َوَذِلَك مِلا يحتويه من فوائد هامة للج�ضم، فهو بالتاأكيد 

اأف�ضل من امل�ضروبات الغازية.

القهوة
هناك العديد من الأ�ْضَخا�ض مييلون لتناول امل�ضروبات الغازية ملا حتتويه 
امل�ضروبات  تلك  ا�ضتبدال  ميكن  َوِلييَذِلييَك  الكافين،  ميين  عالية  ن�ضبة  ميين 
َيْحَتاجه  َما  اجل�ضم  ملنح  كافياً  �ضيكون  َيْوِمّياً،  القهوة  من  فنجان  بتناول 
ب�ضعرات حرارية عالية كما  القهوة لن متد اجل�ضم  اأن  الكافين، كما  من 
تفعل امل�ضروبات الغازية، حتى اإذا مت اإِ�َضاَفة ملعقة �ضغرية من ال�ضكر بها؛ 

ف�ضتكون �ضعراتها احلرارية 15 فقط.

ال�ضاي الأخ�ضر
العديد  بها  يْن�َضح  التي  ال�ضحية  امل�ضروبات  من  الأخ�ضر  ال�ضاي  يعترب 
الدورة  واإعييادة تن�ضيط  الزائد  الييوزن  الَطِبيِعّي لفقدان  العلج  من خرباء 
الدموية للج�ضم؛ َوِبالتَّايِل فهو اأحد اأف�ضل اخليارات املتاحة للتخل�ض من 
الإقبال على تناول امل�ضروبات الغازية، واأهم َما مييز ال�ضاي الأخ�ضر اأن له 

ِرّي. كَّ اَبة باأمرا�ض القلب وال�ضرطانات وال�ضُّ القدرة على التقليل من الإِ�ضَ

من مكت�ضف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كلبروت هو مكت�ضف اليورانيوم .

اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�ص  ا�ضم  اطلق  مل��اذا 
الواقعة يف �ضحراء م�ضر الغربية .

لنه ينخف�ض عن �ضطح البحر مبقدار 134 مرتا .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ضاعر فيها ،وقبيلة عذرة 
ين�ضب اليها ق�ضائد احلب العذري امل�ضهور ب�ضدة الع�ضق والعفة .

ثمانن �ضربة يف  العادي  الإن�ضان  قلب  فعدد �ضربات   ، اجل�ضم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�ضات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�ضفور   .. 700 �ضربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �ضربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �ضرباته 1000 �ضربة يف الدقيقة. 
 • هل تعلم اأن الطفل حديث الييولدة يبكي يف املتو�ضط مدة 113 دقيقة يومياً .. و الدموع التي يفرزها 

ت�ضاعد كثرياً على رعاية �ضحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�ضائل املحيط بالعينن و الذي يعرف با�ضم الدموع هو اأقوى مطهر.

 • هل تعلم اأن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�ضكنة للأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�ضان. 
و  العجز  و  الهرم  اأ�ضابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�ضيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ضاركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �ضمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�ضان  جلد  �ضمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�ضان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ضتثناء 

جفون العينن. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�ضي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خلل 80 �ضنة يكون قد طاف 

حول العامل �ضتة مرات. 
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فوائد القرنبيط 

اأعلن باحثون فى ولية نيوجر�ضى الأمريكية اأن نبات القرنبيط، و بع�ض 
اأن  "الربوكلي" ميكن  به مثل  وال�ضبيهة  ال�ضغرية احلجم  اأنييواع اخل�ضار 

تخف�ض خطر الإ�ضابة بال�ضرطان الوراثي.
هذه  فييى  الي"�ضلفورافن" امليييوجيييودة  ميييادة  اأن  الييبيياحييثيين  فييريييق  واأو�يييضيييح 

اخل�ضراوات ميكن اأن متنع منو اخلليا ال�ضرطانية عند الفئران.
ال�ضرطانات  اأهمية منع مثل هذه اخل�ضراوات لنمو  وركزت الدرا�ضة على 

الوراثية والتى لها علقة باخلريطة اجلينية للإن�ضان.
اأمرا�ض  من  الوقاية  يف  قييوي  تاأثري  له  القرنبيط  اأن  املعروف  من  كذلك 
بع�ض  وي�ضري  اأ�ضبوعياً،  مرتن  القرنبيط  بتناول  الأطباء  ون�ضح  القلب، 
ب�ضكل  احلماية  يوفر  يومياً  منه  ب�ضيط  جييزء  ولييو  تناول  اأن  اىل  اخلييرباء 

كبري.
بن�ضبة عالية يف  الي"�ضلفورافن" ترتكز  ان مادة  الفحو�ضات  اأظهرت  وقد 
الأيام الثلثة الأوىل لرباعم القرنبيط، وكذلك اللفت وال�ضبانخ يحتويان 

على مثل هذه املادة.

اكت�ضفت درا�ضة جديدة اأن دواء ميتافورمن الذي يو�ضف 
الن�ضحابية  الأعييرا�ييض  مينع  بالدم  ال�ضكر  ن�ضبة  لتنظيم 
هذه  وتن�ضم  التبغ.  تدخن  عن  الإقيييلع  عند  للنيكوتن 
من  جمموعة  اإىل  ميتافورمن  ليييدواء  املحتملة  الفائدة 
وتخفيف  القلق  نييوبييات  تقليل  مثل  لييه  اجلانبية  الفوائد 
جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب  الييزائييد.  الييوزن 
واأنه  اآمييين،  بيياأنييه  ميتافورمن  دواء  ميييتيياز  هوبكنز  جييونييز 
له،  جانبية  اآثييار  ظهور  دون  طويلة  فييرتة  منذ  م�ضتخدم 
ت�ضاعد  فائدة حمتملة  لييلييدواء  اأن  التجارب  اأظييهييرت  وقييد 
الإقلع  عند  الن�ضاحبية  الأعرا�ض  جتاوز  على  املدخنن 

يف  التدخن  عن  الإقيييلع  حميياولت  وتبوء  التدخن.  عن 
على  التغّلب  �ضعوبة  نتيجة  بالف�ضل  الأحيييييان  ميين  كثري 
الأعرا�ض الن�ضاحبية، وتفيد تقارير طبية اأن 70 باملائة 
من املدخنن يفكرون يف الإقلع لكن 15 باملائة منهم فقط 
يحاولون. وقد ُن�ضرت نتائج الدرا�ضة يف دورية “نا�ضيونال 
تركيبة  اأن  الييبيياحييثييون  ووجيييد  �ضاين�ض”،  اأوف  اأكيييادمييييي 
ميتافورمن تقوم بتن�ضيط اإنزمي ي�ضّمى AMP، والذي 
يقوم بحرق اجللوكوز، واإىل جانب ذلك مينع م�ضتقبلت 
النيكوتن يف خليا اجل�ضم من الن�ضاط وبالتايل التوقف 

عن الت�ضبب يف الأعرا�ض الن�ضحابية.

دواء متوفر لل�صكري ي�صاعد على 
الإقالع عن التدخني!

الفنانة اللبنانية كاتيا طرابل�ضي تتحدث عن اأعمالها يف معر�ص منفرد بعنوان الهويات الدائمة
 يف �ضالة �ضالح بركات يف العا�ضمة بريوت . )اأ ف ب(

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ض عي�ضة الفقراء ول ياأكل وا�ضرته القليل ول ي�ضرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ض على امواله وكاأنه يقب�ض على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ض ابنه الكبري �ضامل مر�ض �ضديد مل يعرف له الطبيب علج فخرج من ق�ضر الرجل وهو 
... جل�ضت الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له علج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�ضارع املوت ثم وقفت وهي ت�ضرخ يف زوجها كل اولدنا �ضيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ض يف مرار اكرث من الفقراء انف�ضهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ضاأخرج واعمل يف بيت النا�ض واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ض متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�ضنا .
ويف و�ضط هذا املرار جاء �ضديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�ضيه يف ابنه ويدعو له بال�ضفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�ضكره ويزيدنا، 
اذا مر�ض ابنك الن ف�ضيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�ضيع فيه ما معك .. يا ابا �ضامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�ضدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخل .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ض، ا�ضياء كثرية تفعلها تغ�ضب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ضاأل نف�ضك ما النهاية، يا ابا �ضامل، كل ما ا�ضتطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ضاكم بال�ضدقة .. 
ان�ضرف الرجل وترك ابا �ضامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ضاح املوؤذن بالنداء و�ضوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنن للوقوف بن يدي اهلل فاأن�ضل ابا �ضامل يتو�ضاأ واىل امل�ضجد ذهب �ضجد وركع وبكي وغ�ضلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�ضر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�ضكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�ضارع مت�ضرتا يف 
الظلم يطرق ابواب الفقراء �ضرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �ضامل بال�ضفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�ضفاء ل�ضامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �ضامل ي�ضتعيد �ضحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�ضة ان اب �ضامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�ضرف منه بدون ان تن�ضي �ضدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 


