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العالمات املبكرة لالكتئاب لدى طفلك

به  ي�صاب  �أن  ميكن  بل  �لبالغني،  على  باالكتئاب  �ل�صعور  يقت�صر  ال 
�لذين  �الأط��ف��ال  حتى  �الأح��ي��ان  بع�ض  ويف  مبكرة،  �صن  يف  �الأط��ف��ال 
يبدون طبيعيني، ميكن �أن يعانو� من �الكتئاب نتيجة خلل يف �لتو�زن 

�لكيميائي للدماغ.
�ل���و�ل���د�ن،  ل��ه��ا  �أن يتنبه  ب��د  وه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن �الأع����ر������ض، ال 
الكت�صاف عالمات �الكتئاب �ملبكرة لدى �لطفل، حتى يكون عالجها 
�أكرث �صهولة، وال يحتاج �إىل �لكثري من �لوقت. وفيما يلي �أهم هذه 

�الأعر��ض، بح�صب موقع اليف هاك �الإلكرتوين:
-1 م�صاعر �حلزن �لعميقة، �أو �ملز�ج �ل�صيء �لذي ي�صتمر طو�ل �ليوم 
)ملدة �أ�صبوعني �أو �أكرث(. بالن�صبة لالأطفال، ميكن �أن يظهرو� باأنهم 

ع�صبيون �أكرث من كونهم حزينني. 
�ليوم �أو طو�ل  معظم  يف  �أخرى  )مرة  باالأن�صطة  �الهتمام  قلة   2-

�لوقت(.
من خالل �تباع نظام غذ�ئي(، �أو  )لي�ض  �لوزن  يف  كبري  فقد�ن   3-

�نخفا�ض يف �ل�صهية. 
باالأرق. و�ل�صعور  �لنوم  يف  �صعوبات   4-

-5 تباطوؤ يف �لقدر�ت �حلركات �لنف�صية �أو �لتحري�ض �لو��صح لهذه 
�إما حلظات يفتقرون فيها  �أن لديهم  �لقدر�ت �حلركية. وهذ� يعني 
�أو  و�لتوتر  �لتحري�ض  ناجتة عن  ت�صرفاتهم  �أن  ويبدو  �لهدف،  �إىل 

وجود بطء كبري ، تاأخر لرد�تهم و�أفعالهم �لبدنية.
�لطاقة. وفقد�ن  �لتعب   6-

�نعد�م �لتقدير �لذ�تي �أو �ل�صعور بالذنب ب�صكل د�ئم.   7-
�لتفكري �أو �تخاذ �لقر�ر�ت �أو �لرتكيز، وقد ينعك�ض هذ�  �صعوبة   8-

على درجاتهم �ملدر�صية. 
�النتحارية.  �الأفكار  �أو  �ملوت  عن  باحلديث  �الن�صغال   9-

هكذا تثق بطبيبك قبل اخل�ضوع لعملية جراحية
�ملعالج  �لطبيب  يقرتح  عندما  �أح��ي��ان��اً  �لقلق  �ملر�صى  بع�ض  ينتاب 
�أ�صئلة من قبيل:  �أذهانهم  �إىل  �لتدخل �جلر�حي لعالجهم، فيتبادر 
هل �لعملية �جلر�حية �صرورية حقاً؟ وهل �لطبيب �ملعالج هو �جلر�ح 

�ملنا�صب �أي�صاً؟
وملو�جهة مثل هذه �مل�صاعر، �أو�صت جملة "�أبوتيكن �أوم �صاو" �الأملانية، 
)متوز(  يوليو  �صهر  �ل�صادر  عددها  يف  طبية  ن�صائح  بتقدمي  �ملعنية 

�جلاري، بطرح مثل هذه �الأ�صئلة ب�صكل منفتح متاماً.
وعن كيفية �صياغة هذه �الأ�صئلة وطرحها على �لطبيب دون ��صت�صعار 
�إذ�  �أن ي�صاأل �ملر�صى مثاًل عما  �أنه ميكن  �أ�صارت �ملجلة �إىل  �أي حرج، 
كان �لطبيب نف�صه �صوف يخ�صع للتدخل �جلر�حي �ملقرتح �إذ� كان يف 

هذه �لظروف �خلا�صة باملري�ض �أم ال.
كما �أو�صت �ملجلة ب�صرورة �أن يتحدث �ملري�ض مع �لطبيب عن بد�ئل 
�أف�صل  ي�صبح  �أن  �حتمالية  حجم  ع��ن  وي�����ص��األ  �جل��ر�ح��ي-  �لتدخل 
�مل��رء �حلرج  �إجر�ئها. ونظر�ً الأن��ه ع��ادة ما ي�صت�صعر  ب�صكل د�ئ��م بعد 
�لعملية �جلر�حية،  بال�صوؤ�ل عن كفاءة �لطبيب الإج��ر�ء  فيما يتعلق 
�أو�صحت �ملجلة �أنه ميكن مثال �أن ي�صاأل �ملري�ض عن عدد �ملر�ت �لتي 
�ملري�ض يف حالة قلق،  و�إذ� ظل   . �لعملية  �لطبيب هذه  �أج��رى فيها 

تن�صحه �ملجلة با�صت�صارة طبيب �آخر لال�صتماع �إىل ر�أي ثان. 

هاكرز رو�س قطعوا الكهرباء عن الواليات املتحدة
مت�صللني  �أن  �الأم��ريك��ي��ة  جورنال"  ���ص��رتي��ت  "وول  �صحيفة  ذك���رت 
�إل��ك��رتون��ي��ني م���ن رو���ص��ي��ا مت��ك��ن��و� م���ن �خ�����رت�ق ���ص��ب��ك��ات �لكهرباء 
�الأمريكية عام 2017، �الأمر �لذي قد يكون مكنهم من �لت�صبب يف 

�نقطاع �لتيار.
ينتمون  �لذين  �ملت�صللني،  �إن  �لد�خلي  �الأمن  بوز�رة  وقال م�صوؤولون 
فالي  "در�غون  با�صم  ت��ع��رف  �ل��دول��ة،  ت��رع��اه��ا  رو���ص��ي��ة  جماعة  �إىل 
وفقا  �ل�صحايا"،  "مئات  ��صتهدفو�  �أنهم  �أعلنو�  بري"،  �إنرجيتك  �أو 

لل�صحيفة.
ر�صائل  �إر���ص��ال  مثل  تقليدية  �أدو�ت  ��صتخدمو�  �أنهم  �لتقرير  وذك��ر 
�إلكرتونية تبدو ظاهريا من مر�صل موثوق به، �أو ر�صائل حتتوي على 
�ل�صر �خلا�صة بهم  فريو�صات بهدف خد�ع �ل�صحايا، الإدخ��ال كلمات 
مما  �مل��ر�ف��ق،  مع  تتعامل  موؤ�ص�صات  �صبكات  على  �ل�صيطرة  وبالتايل 

يتيح للمت�صللني �لدخول �إىل �صبكات �ملر�فق ذ�تها.
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الفنون ال�ضعبية الفل�ضطينية ت�ضتهل جولتها باالأردن  
قدمت فرقة �لفنون �ل�صعبية �لفل�صطينية عر�صا لفنون �لدبكة يف �لعا�صمة 

�الأردنية عمان  بهدف �إبر�ز �ملو�صيقى �لتقليدية و�لفلكلور �لفل�صطيني.
�ل�صرق �الأو�صط مبنا�صبة  �إطار جولة للفرقة يف منطقة  وجاء �لعر�ض يف 
ون��زوح مئات  �إ�صر�ئيل  �لتي متثلت يف قيام دولة  للنكبة  �ل�صبعني  �لذكرى 

�الألوف من �لفل�صطينيني من بيوتهم وبلدهم.
وتاأ�ص�صت فرقة �لفنون �ل�صعبية �لفل�صطينية عام 1979 بجهود جمموعة 
�لفلكلور  بحماية  باالهتمام  مدفوعني  �ملبدعني،  و�لفتيات  �ل�صباب  م��ن 
�لفل�صطيني من �ل�صياع و�الندثار و�لعمل على تر�صيخ �لعالقة بني �لرت�ث 
�أماكنه �ملختلفة وتعريف �لعامل مبدى  �ل�صعبي و�جلمهور �لفل�صطيني يف 

�لتجذر �لفل�صطيني يف ح�صارته وتاريخه و�صلته باملكان.
�ل�صعبي  �ل��ف��ن  �أ���ص��ك��ال  ت��ق��دمي  �ملجموعة على  ه��ذه  �ل��ب��د�ي��ة عملت  وم��ن��ذ 
لها يف  �أول ظهور  وكان  باأ�صلوب مميز.  ورق�ض  �لفل�صطيني من مو�صيقى 
��صم  �إط���الق  بعده  ومت   1979 ع��ام  ب��ريزي��ت  جامعة  يف  للدبكة  مهرجان 

)فرقة �لفنون �ل�صعبية �لفل�صطينية( عليها.
و�أو�صحت �لع�صو بالفرقة تاال كر�جة )١٧ عاما( �أن رق�صة �لدبكة جزء هام 

من �لثقافة �لفل�صطينية.
وقالت لتلفزيون رويرتز "مو�صوع �لدبكة يعني بت�صفي قد �إي�ض �رتباطك 
�أنت بفل�صطينيتك، وهو جزء من هويتنا وق�صيتنا، فهذ� �أكرث �صي دفعني 

الأكون يف فرق �لدبكة".
 ١٦( قطام�ض  عمر  ويدعى  �حلفل  يف  �صارك  �لفرقة  يف  �آخ��ر  ع�صو  وق��ال 
فل�صطني  �صايفني  م�ض  �للي  �لنا�ض  ه��دول  ع�صان  نعر�ض  "�أجينا  ع��ام��ا( 
فل�صطني  �إي�ض  نعرفهم  علينا  م�صوؤولية  هاي  فل�صطني.  ي�صوفو�  وممنوع 
و�إحنا جزء منهم.  و�إي�ض تر�ثهم. الأنه كمان هم جزء مننا  و�إي�ض دبكتهم 
فع�صان هم يتعرفو� على �لدبكة �لفل�صطينية و�إحنا نتعرف على مني هدول 

ولي�ض هم موجودين هون وي�صري بيننا كمان حو�ر�ت يعني".

كيكي  ينذر بحوادث مميتة.. 
والتحذيرات تتواىل

خماطر  من  �الإ�صبانية  �ل�صرطة  ح��ذرت 
كبري  ع��دد  �نت�صار  بعد  "كيكي"،  حت��دي 
�صورو�  مل�صتخدمني  �ل��ف��ي��دي��وه��ات  م��ن 
�صيار�ت  بجانب  يرق�صون  وهم  �أنف�صهم 
ت��ت��ح��رك، م��ع��ر���ص��ني �أن��ف�����ص��ه��م حل���و�دث 

�صري مميتة.
من  ع��دد�  �صجلت  �لتي  �إ�صبانيا  وتخ�صى 
�لتحدي،  ب�صبب  و�الإ���ص��اب��ات  �حل����و�دث 
من �أن توؤدي �لرق�صة �ملتهورة �إىل وقوع 

�ملزيد من �ل�صحايا.
"ديلي ميل"  وبح�صب ما نقلت �صحيفة 
�الإ�صبانية  �ل�صرطة  ف���اإن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة، 
�لتحدي  يف  ي�������ص���ارك���ون  م����ن  و����ص���ف���ت 
�ليوم  يح�صل  م��ا  �إن  ق��ائ��ل��ة  ب��امل��ج��ان��ني 

يختلف عن فكرة �لرق�صة �الأوىل.
���ص��اب��ا يرق�ض  ف��ي��دي��و  و�أظ����ه����ر م��ق��ط��ع 
�ملو�صيقى  ع��ن��ه��ا  ت�����ص��در  ���ص��ي��ارة  ب��ج��ان��ب 
�لطريق،  ع��ل��ى  ب��ع��م��ود  ����ص��ط��دم  �أن  �إىل 
�ملن�صات  م�صتخدمي  م��ن  ع��دد  و���ص��ارك 
لنهائيات  مماثلة  مقاطع  �الجتماعية 

�صيئة.

فتية الكهف 
يتحولون اإىل رهبان 
ق������ام م���ع���ب���د ب�������وذي يف ت���اي���الن���د، 
يف  الأ���ص��اب��ي��ع  ع��ل��ق��و�  فتية  برت�صيم 
�إخر�جهم  ومت  �ملياه،  غمرته  كهف 
منه بعد عملية �إنقاذ معقدة، رهبانا 
يف  �لفتية  تر�صيم  ومت  م��ب��ت��دئ��ني. 
معبد يرتقب �أن يقيمو� فيه ت�صعة 
�أي���ام، وف���اء ب��ن��ذر ك��ان��ت �أ���ص��ره��م قد 
لروح  تكرميا  �أنف�صهم  على  قطعته 
حماولته  �أثناء  حتفه  لقي  غطا�ض 
�إن��ق��اذه��م، وف���ق م��ا نقلت روي���رتز. 
ومتطوعون  غ��ط��ا���ص��ون  و�����ص����ارك 
�أنحاء �لعامل يف عملية �الإنقاذ  من 
يوليو  م��ن  �لعا�صر  يف  �نتهت  �لتي 
عندما مت �إخر�ج �آخر جمموعة من 
لو�جن  ت��ام  د�خ��ل كهف  �ملحا�صرين 
تايالند.  �صمال  ر�ي  �صيانغ  باإقليم 
جناجمر�بو�ن  ر�ت�������ص���اب���ول  وق�����ال 
�ل�صحفي  ب���امل���ك���ت���ب  �مل�������������ص������وؤول 
للمتابعني  ر�ي  �صيانغ  �الإقليمي يف 
على في�صبوك، حيث بثت �ل�صلطات 
�ملحلية على �لهو�ء مبا�صرة طقو�ض 
�لرت�صيم: "�صيجري تر�صيم �لفتية 
�الأح����د ع�����ص��ر ره��ب��ان��ا م��ب��ت��دئ��ني يف 
ح���ني ���ص��ي��ت��م ت��ر���ص��ي��م �مل�����درب �إيك 
ومدربهم  �ل��ف��ت��ي��ة  وك����ان  ر�هبا". 
�إي��ك��اب��ول ت�����ص��ان��ت��اووجن �ل��ب��ال��غ من 
�ل��ع��م��ر 25 ع��ام��ا ق���د �ن��ط��ل��ق��و� يف 
يف  كهوف  �صبكة  ال�صتك�صاف  رحلة 
23 يونيو عندما حا�صرتهم �ملياه.
 و�ق����ت����ات �مل���ح���ا����ص���رون ع��ل��ى �مل���اء 
ت�صعة  مل��دة  �ل�صخور  من  �ملت�صاقط 
�أي����ام ق��ب��ل �أن ي��ن��ج��ح غ��ط��ا���ص��ون يف 

�إخر�جهم.

اأمطار تدمر مبنى 
عمالقا يف اإ�ضطنبول

ت�����ص��ب��ب��ت �الأم�����ط�����ار �ل����غ����زي����رة يف 
��صطنبول، يف حدوث �نهيار �أر�صي 
مما �أدى �إىل وقوع مبنى موؤلف من 
4 طو�بق و�ن�صحاقه ب�صكل كامل. 
وه��رع��ت رج��ال �الإط��ف��اء و�صيار�ت 
�إىل  �ل�صرطة  ووح����د�ت  �الإ���ص��ع��اف 
�صوتلو�ض،  حيى  يف  �إم��ره��ور  �صارع 
�ملحليون  �ل�����ص��ك��ان  ���ص��اه��د  ح��ي��ث 
4 طو�بق  م���ن  م��ب��ن��ى  �مل���ذه���ول���ون 
يقع من على جرف، وجرى �إغالق 
�لطريق �أمام كل من �مل�صاة وحركة 
�ملرور كاإجر�ء �حرت�زي، بح�صب ما 

ذكرت �صحيفة "حرييت".
ويف �لبد�ية جرى حدوث �لتخلخل 
�أن  ق��ب��ل  ب��ط��يء،  ب�صكل  �ل��ب��ن��اء  يف 
�ل�صاعة  ع��ن��د  ك��ام��ل  ب�صكل  ي��ن��ه��ار 
�ملحلي،  بالتوقيت  ظهر�   12:10
دون �أن ي�صفر عن �صقوط �صحايا. 
�إ�صطنبول  وكان �لعديد من �صكان 
����ص��ت��ي��ق��ظ��و� ف��ج��ر �ل���ث���الث���اء على 
للعو��صف  �ل��ع��ن��ي��ف��ة  �الأ������ص�����و�ت 
وم�صات  �صاحبها  �لتي  �لرعدية، 

برق قوية.

مادة جديدة لـ  تبيي�س 
االأ�ضنان يف 4 �ضاعات

ل��ط��ري��ق��ة فعالة  ب��اح��ث��ون  ��ل  ت��و���صَّ
وال تنطوي على خماطر لتبيي�ض 
�الأ�������ص������ن������ان، ب���������داًل م������ن �ل����ط����رق 
مادة  على  تعتمد  �لتي  �لتقليدية 
بريوك�صيد �لهيدروجني، �لتي ثبت 
�أنها ت�صبب �صرًر� بالًغا ببنية ومينا 

�الأ�صنان.
عن  ميل"،  "ديلي  �صحيفة  ونقلت 
يتغري  �الأ�صنان  ل��ون  �أن  �لباحثني، 
و�مل�صروبات  �الأطعمة  تناول  بفعل 
�ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �ل�����ص��ب��اغ، مثل 
�ل��ق��ه��وة و�ل�����ص��اي، ب��االإ���ص��اف��ة �إىل 
�لر�غبون  ي��ل��ج��اأ  ل����ذ�  �ل���ت���دخ���ني؛ 
م����ادة  �إىل  �أ����ص���ن���ان���ه���م  ل��ت��ب��ي��ي�����ض 
�لتي  �ل���ه���ي���دروج���ني  ب��ريوك�����ص��ي��د 
تزيل �ل�صبغات؛ ولكنها تك�صر مينا 

�الأ�صنان وتق�صي على �خلاليا.
على  �جل��دي��دة  �لطريقة  وتنطوي 
لثاين  �لنانوية  �جل�صيمات  تعديل 
يف  يدخل  �ل��ذي  �لتيتانيوم،  �أك�صيد 
ومركب  �الأ�صنان،  معجون  تركيب 
�ل��ب��ول��ي��دوب��ام��ني، و�إ���ص��اف��ت��ه��ا �إىل 
لل�صوء  وتعري�صها  �الأ�صنان  �صطح 

�الأزرق لتن�صيطها.
ون��ت��ج ع��ن ت��ع��ر���ض �الأ���ص��ن��ان لهذه 
نف�ض  �صاعات،   4 مل��دة  �ملعّدلة  �مل��ادة 
عليها  �حل�صول  مت  �لتي  �لنتيجة 
�لتقليدية،  �ل��ط��ري��ق��ة  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
�لطريقة  �أن  �لباحثون  الحظ  كما 
�أع���ر�����ض  �أي  ت�����ص��ب��ب  ال  �مل��ب��ت��ك��رة 
جانبية؛ بل �أظهرت ن�صاًطا م�صاًد� 

لبكترييا �الأ�صنان.

وقالت �مل�صرفة على �لدر��صة، �أجنيال دونني، �أن "�ال�صتهالك 
�ملتكرر للوجبات �ل�صريعة، قد يزيد خماطر تعر�ض �الأطفال 
يف �مل�صتقبل الأمر��ض �لقلب و�ل�صكري من �لدرجة �لثانية، 

ب�صبب زيادة �لكولي�صرتول )�ل.دي.�ل( ودهون �جل�صم".
وقالت دونني، وهي باحثة يف جامعة "�صان جورج" بلندن: 
�ال�صتهالك،  وكذلك  تتز�يد  �ل�صريعة  �لوجبات  "مطاعم 
ف��اأك��رث م��ن ن�صف �مل��ر�ه��ق��ني ي���رتدد �أن��ه��م ي��ت��ن��اول��ون هذه 

�لوجبات مرتني على �الأقل يف �الأ�صبوع".
و�أ�صافت �أن خطر �لوجبات �ل�صريعة على �لبالغني، يتمثل 
يف �ل�صمنة و�أمر��ض �لقلب و�ل�صكري من �لدرجة �لثانية، 
لكن ال ُيعرف �لكثري عن �خلطر، �لذي ميكن �أن ت�صببه هذه 
�لوجبات على �صحة �الأطفال. وتابعت "لذلك كنا نريد �أن 
ندر�ض كم ما ياأكله �الأطفال من �لوجبات �ل�صريعة، وما �إذ� 

كان له تاأثري على �صحتهم".
�الأطفال  �صحة  در��صة  من  بيانات  بتحليل  �لباحثون  وق��ام 
باأمر��ض  �الإ���ص��اب��ة  يف  تبحث  �نكلرت�،  يف  �لقلب  و�أم��ر����ض 

�لقلب و�ل�صكري يف �صن ما قبل �ملر�هقة.
و�صملت �لدر��صة نحو �ألفي طفل يف �لتا�صعة و�لعا�صرة من 
�أعمارهم من 85 مدر�صة �بتد�ئية، يف ثالث مدن هي لندن 

وبرمنغهام ولي�صرت.
�مل��ع��ت��اد، مب��ا يف  �أ�صئلة ع��ن طعامهم  �الأط��ف��ال على  و�أج���اب 
تدرج  ومل  �ل�صريعة.  �لوجبات  مطاعم  على  ترددهم  ذل��ك 
�الأط��ع��م��ة، �ل��ت��ي ت�����ص��رتى م��ن م��ت��اج��ر �ل��ب��ق��ال��ة يف ح�صاب 
�ل�صعر�ت �حلر�رية. وقدمت �صور �الأطعمة �ملعتادة مل�صاعدة 

�الأطفال على تذكر كميات �لوجبات.
ن��ادر� ما يتناولون  �إنهم  �مل�صاركني  �الأطفال  وقال نحو ربع 
وقال  �الإط���الق،  على  يتناولونها  ال  �أو  �ل�صريعة  �لوجبات 
نحو ن�صفهم �إنهم ياأكلون �لوجبات �ل�صريعة �أقل من مرة يف 
�الأ�صبوع، وقال �أكرث قليال من �لربع �إنهم ياأكلون �لوجبات 

�ل�صريعة مرة على �الأقل يف �الأ�صبوع.
ح�صاب  يف  ه��ذه  �الأط��ف��ال  �إج��اب��ات  �لبحث  فريق  و��صتخدم 
�لغذ�ئية.  �لعنا�صر  من  يتلقونه  وما  �حل��ر�ري��ة،  �ل�صعر�ت 
وك����ان م��ن ب��ني �مل���رتددي���ن ك��ث��ري� ع��ل��ى م��ط��اع��م �لوجبات 
�أك����رث غ��ن��ى بال�صعر�ت  �أط��ع��م��ة  ي��ت��ن��اول��ون  �ل�����ص��ري��ع��ة، م��ن 
�حلر�رية و�لدهون، يف حني كان ��صتهالكهم من �لروتني 
و�ملو�د �لن�صوية �أقل، وكذلك ما يتناولونه من فيتامني �صي 
و�حلديد و�لكال�صيوم وحم�ض �لفوليك، باملقارنة باالأطفال 

�لذين ال يتناولون �لوجبات �ل�صريعة.
وقالت دونني "�الأطفال �لذين يتناولون �لوجبات �ل�صريعة 
�لكولي�صرتول  م���ن  �أع���ل���ى  ن�����ص��ب  ل��دي��ه��م  �أك�����ر  ب��ك��م��ي��ات 
من  وكالهما  )�ل.دي.�ل(  �لكولي�صرتول  ومن  �الإج��م��ايل، 
ع��و�م��ل زي���ادة خم��اط��ر �أم��ر����ض �ل��ق��ل��ب، ون�صب �أع��ل��ى من 

�لدهون يف �جل�صم".

ال�ضارة الدهون  نافعة" حترق  "دهون 
رغ���م �ح���ت���و�ء �الأف����وك����ادو ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري م���ن �ل���ده���ون غري 
�لدهون  حرق  عمليات  حتفز  �لدهون  هذه  �أن  �إال  �مل�صبعة، 
�ل�صارة وتزيد من �لتناغم بني عمل �خلاليا و�لهرمونات 

�حلارقة للدهون.
لي�صت كل �لدهون �صارة، فزيت جوز �لهند على �صبيل �ملثال 
لتقرير  وفقاً  �جل�صم،  يخزنه  وال  لطاقة  مبا�صرة  يتحول 
"اليف مور" �الأمل��اين. لذلك يعتر زيت جوز  ن�صره موقع 

�لهند من حمفز�ت حرق �لدهون.
ع�صري �لطماطم لي�ض من �لع�صائر �ملنت�صرة ب�صدة، ولكنه 
ي�صاعد على هدم �خلاليا �لدهنية وبالتايل فهو من �ملو�د 

�ملفيدة للباحثني عن طرق لتخفيف �لوزن.
ت��ت��ع��دد ف���و�ئ���د �ل��ق��رف��ة �ل�����ص��ح��ي��ة ب�����ص��ك��ل ي��ج��ع��ل �خل���ر�ء 
كبهار�ت  حتى  �أو  كم�صروب  ���ص��و�ًء  با�صتخد�مها  ين�صحون 

�إحد�ث  على  �لقرفة  ت�صاعد  �حل��ل��وة.  �أو  �حل��ارة  لالأطعمة 
تو�زن يف معدل �الإن�صولني باجل�صم وبالتايل تقي �الإن�صان 

�صر نوبات �جلوع �ملفاجئة.

الدهون امل�ضبعة ال ت�ضبب الوفاة
�لدهون يف  �لز�ئد برت�كم  و�ل��وزن  �ل�صمنة  ترتبط م�صاكل 
�الأطعمة  جميع  مقاطعة  �إىل  �لكثريين  يدفع  ما  �جل�صم، 
جميعها  لي�صت  �ل��ده��ون  �أن  بيد  ده���ون.  على  حتتوي  لتي 
م�����ص��رة، ب��ل ه��ن��اك ده���ون ���ص��روري��ة ل�صحة �جل�����ص��م. فاأي 

�لدهون م�صرة بال�صحة؟
�أ�صارت مر�جعة �صاملة حديثة لبحوث �صابقة �إىل �أن تناول 
�أي  �مل�صبعة ال ميثل  �لدهون  �الأ�صحاء كميات معقولة من 
خطر على �ل�صحة. من جهة �أخرى، فاإن �لدهون �ملتحولة 
بزيادة  ترتبط   - �مل�صبعة  غري  �لدهون  �أي�صاً  وت�صمى   –
�أمر��ض  منها  ع���دة،  الأ���ص��ب��اب  ل��ل��وف��اة  �لتعر�ض  �ح��ت��م��االت 

�لقلب و�الأوعية �لدموية �أو �أمر��ض �ل�صريان �لتاجي.
ت��زي��د كميات �لدهون  ب���اأال  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  وت��و���ص��ي �الإر����ص���اد�ت 
�لزبدة  مثل  �حل��ي��و�ن��ي��ة  �ملنتجات  يف  �مل��وج��ودة   – �مل�صبعة 
و�صفار �لبي�ض – على ع�صرة يف �ملائة من �ل�صعر�ت �حلر�رية 
�أم���ا �ل��ده��ون �مل��ت��ح��ول��ة، مثل �ل��زي��وت �ملهدرجة  �ل��ي��وم��ي��ة. 
فهي  �ل�صناعي،  و�مل�صلي  �ملحفوظة  �الأغذية  يف  �مل�صتخدمة 
منتجات م�صنعة يف �الأ�صل ويجب �أال تتجاوز ن�صبتها و�حد 

يف �ملائة من �ل�صعر�ت �حلر�رية �ليومية.
عدة  يف  �لباحثون  �أدرج  فقد  �حلديثة،  للدر��صة  وبالن�صبة 
 41 م��ن  م�صتقاة  بيانات  ب��اأون��ت��اري��و  كندية  بحثية  معاهد 
در��صة تخت�ض بالعالقة بني تناول �لدهون �مل�صبعة و�آثارها 
�أل��ف �صخ�ض، ع��الوة على   300 �أك��رث من  �ل�صحية �صملت 
و�آثارها �ل�صحية  �ملتحولة  �لدهون  تناول  عن  در��صة   20

�صملت �أكرث من 200 �ألف �صخ�ض.

حتذير لالأهل... الوجبات ال�ضريعة تراكم الدهون على كلى االأطفال

خل�ضت درا�ضة حديثة اإىل اأن تناول االأطفال للوجبات ال�ضريعة، من املطاعم 

مرة واحدة يف االأ�ضبوع اأو اأكرث، يت�ضبب يف تراكم الدهون على كلى هذه الفئة 

العمرية، ويزيد من خطر اإ�ضابتها باأمرا�ض القلب. 

فكيف ف�ضرت الدرا�ضة ذلك؟

تو�ضلت درا�ضة بريطانية حديثة اإىل اأن االأطفال، الذين يتناولون الوجبات 

ال�ضريعة من املطاعم مرة يف االأ�ضبوع اأو اأكرث، يعانون من تراكم الدهون 

على الكلى وتزيد عوامل اخلطر لديهم للإ�ضابة باأمرا�ض القلب.

والتي  الطفولة"،  "اأمرا�ض  دوري��ة  يف  ال�ضادرة  الدرا�ضة،  واأو�ضحت 

الذين  االأطفال،  اأن  عمرهم  من  والعا�ضرة  التا�ضعة  يف  اأطفاال  �ضملت 

يتناولون الوجبات ال�ضريعة عادة ما ي�ضتهلكون �ضعرات حرارية اأكرث 

يرتددون  ال  الذين  اأقرانهم،  من  اأقل  وفيتامينات 

على مثل هذه املطاعم، اإال نادرا اأو ال 

يرتدون عليها على االإطلق.
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�ش�ؤون حملية

برعاية �ضما بنت حممد بن خالد األ نهيان

احلفل اخلتامي لفعاليات خميم 
االأجيال ال�ضيفي العا�ضر

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

برعاية �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت حممد بن خالد 
�أل نهيان �أقيم �م�ض �حلفل �خلتامي لفعاليات خميم 
مكتبة  وفعاليات   2018 �لعا�صر  �ل�صيفي  �الأجيال 
يف  �مل��رك��زي��ة  ز�ي���د  مكتبة  ق��اع��ة  يف  �مل�صتقبل  �أج��ي��ال 

مدينة �لعني.
حيث كرمت �ملدير �لعام حمدة �ملحمود ، �الأع�صاء يف 
و30   150 �ملكتبة  و�أع�صاء   174 وعددهم  �ملخيم 

من �ملتطوعني و�ملوظفات و�مل�صرفات. 
�ملدير  �لقتها  و�ملكتبة  �ملخيم  كلمة  �حل��ف��ل  ت�صمن 
وعر�ض  �الأم���ور  �أول��ي��اء  وكلمة  للموؤ�ص�صات  �الإد�ري 

فيديو للفعاليات وم�صابقات ثقافية متنوعة.

وفد طالبي من جامعة اأبوظبي اإىل اإيطاليا يف رحلة اأكادميية 

•• اأبوظبي- الفجر

�أوف������دت ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي 12 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة من 
�مل�صجلني للدر��صة يف ماج�صتري �لقيادة �ال�صرت�تيجية 
�إىل مدينة ميالن �الإيطالية و�ل�صمال �الإيطايل �صمن 

برنامج رحلة علمية نظمتها �جلامعة. 
و���ص��م��ل��ت �ل��رح��ل��ة �الأك���ادمي���ي���ة، �ل��ت��ي ����ص��ت��م��رت ملدة 
على  �الط���الع  فر�صة  للطلبة  و�أت��اح��ت  كامل  �أ�صبوع 
حتديات �لقيادة يف �صياق دويل، زيار�ت �إىل �ل�صركات 
و�ملوؤ�ص�صات �لعاملية �لكرى مثل �صركات �ال�صت�صار�ت 
�أف" و"�أك�صنت�صر"، و�صل�صلة �ملطاعم  �أم  "تي  �لدولية 
د�الر�،  �ل�صباق  �صيار�ت  وم�صنع  كابوت�صينو،  �لعاملية 
ومتحف �ل�صانع �الإيطايل �الأ�صهر لل�صيار�ت فري�ري، 
�أوروب����ا م��ك��ارث��ر جلني يف  ومتجر �الأزي����اء �الأك���ر يف 
و�لتنفيذيني  �مل��در�ء  كبار  �لطلبة  و�لتقى  �صري�فايل. 
كثب  عن  تعرفو�  حيث  و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  تلك  يف 
�الإطار  يف  �لقيادة  حتديات  مع  �لتعامل  و�صائل  على 
�لدويل. كما �صمل برنامج �لزيارة حما�صر�ت لكٍل من 
بيامونتي  جامعة  من  نوفاريزي  ماركو  �لروف�صور 

�أورينتايل، و�الأ�صتاذ �إليو فري� موؤ�ص�صة من�صاأة �لتعليم 
�لتنفيذي �صي�صما، و�الأ�صتاذ باولو جالو، مدير �ملو�رد 

�لب�صرية باملنتدى �القت�صادي �لعاملي.
وع��م��ل �ل��دك��ت��ور �أل��ي�����ص��ان��درو الن��ت��ريي، �أ���ص��ت��اذ ريادة 
�أب��وظ��ب��ي، على  ب��ج��ام��ع��ة  �الأع���م���ال يف كلية �الأع���م���ال 
�إىل موطنه  �مليد�نية لطلبة �جلامعة  �لرحلة  تنظيم 
قيادة  يف  �ملتعددة  خر�ته  من  �نطالقاً  �إيطاليا،  �الأم 
للمنتدى  كم�صت�صار  �ل���دويل  �ملت�صوى  على  �الأع��م��ال 
�لدر��صات  موؤ�ص�صة  ل��دى  وخبري  �لعاملي  �القت�صادي 
تيدك�ض  من�صة  يف  وحم��ا���ص��ر  �ل��ع��امل��ي��ة  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
وم�صت�صار لالأعمال. ويتو�فق مو�صوع �لزيارة �مليد�نية 
و�البتكار  �لقيادة  على  تركز  �لتي  �أبحاثه  فحوى  مع 
مثل  �لعلمية  �لدوريات  من  �لعديد  يف  ن�صرها  و�لتي 
بزن�ض  �إي  �أ����ض  و�أل  �ل��ع��رب��ي��ة،  ريفيو  بزن�ض  ه��ارف��رد 
وجملة  �لعاملي،  �القت�صادي  �ملنتدى  و�أج��ن��دة  ريفيو، 
فورب�ض، ومع م�صمون بع�ض �أبرز كتابه �جلديد �لذي 
�ال�صرت�تيجية  "�لدو�فع  بعنو�ن  �ملقبل  �لعام  ين�صر 

للع�صر �لرقمي". 
وقال �لدكتور النتريي من جامعة �أبوظبي: "تهدف 

به  تقوم  �صنوياً  جامعياً  م��ق��رر�ً  تعتر  �لتي  �لرحلة، 
ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن �جلامعات 
�لعاملية تتوزع يف عدد من �لبلد�ن كالواليات �ملتحدة 
�إعد�د  �إىل  وغ��ريه��ا،  وفرن�صا  و�إي��ط��ال��ي��ا  وبريطانيا 
�لدولية  �الإد�رة  ج��و�ن��ب  �أب���رز  لفهم  �لطلبة  وتاأهيل 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا يف ظ��ل ت��ن��ام��ي ظاهرة 
للدول  �ملحلية  �الق��ت�����ص��ادي��ات  ع��ل��ى  و�أث���ره���ا  �ل��ع��ومل��ة 
�ل���الزم���ة لتحقيق  ب������االأدو�ت  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��زوي��ده��م 
�لنجاح يف حياتهم �ملهنية، خ�صو�صاً مع �جتاه �قت�صاد 
�أكر على �الأ�صو�ق  �نفتاح  �إىل حتقيق  �الإم��ار�ت  دولة 
باأهمية  ل��ل��دول��ة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  والإمي����ان  �لعاملية 
نحو  �لتحول  يف  �ل��ب��ارزة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لتجربة  تعميم 
�أخرى  جهة  ومن  �البتكار،  على  قائم  معريف  �قت�صاد 
�لعامل  ك���ل دول  �ل��ن��ج��اح يف  ق�����ص�����ض  ع��ل��ى  �الط�����الع 
�ملمار�صات  الأه��م  �الأمم  بني  كاملة  م�صاركة  لتحقيق 

�لعاملية يف �ملجاالت �ملختلفة".
و�أطلقت كلية �إد�رة �الأعمال بجامعة �أبوظبي يف �لعام 
2016 برنامج �ملاج�صتري يف �لقيادة �ال�صرت�تيجية، 
و�مل��در�ء لالرتقاء يف  �لعاملني  �ملهنيني  تاأهيل  بهدف 

�لقطاعني  موؤ�ص�صات  يف  �لقيادية  و�ملنا�صب  �مل��ر�ك��ز 
�لقيادة  ي��ع��ده��م مب���ه���ار�ت  �ل���ع���ام و�خل����ا�����ض، ح��ي��ث 
�ل�صلوك  تقييم  وكيفية  �مل�صتد�مة،  �ال�صرت�تيجية 
�ال�صرت�تيجية  �لقيادة  ت��ط��ّور�ت  وخمتلف  �لقيادي، 
ونظريات  مفاهيم  تطبيق  خ���الل  م��ن  للموؤ�ص�صات 
�لقيادة و�ل�صلوك �لتنظيمي، وو�صع �أ�ص�ض �الت�صاالت 
خا�صة  �مل�صتد�م  �ملوؤ�ص�صات  تنظيم  ق�صايا  معاجلة  يف 
تاأهيلهم  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ل��ث��ق��اف��ات،  ت��ع��دد  ظ���ل  يف 
لتطبيق �لنظريات و�أرقى �ملمار�صات �لعاملية يف �لعمل 
ع��م��ل عالية  ف���رق  وق��ي��ادة  و�إد�رة  �جل��م��اع��ي، الإن�����ص��اء 

�لكفاءة و�لفاعلية.
�أبوظبي ب�صكل م�صتمر على توطيد  وحتر�ض جامعة 
من  كبري  ع��دد  م��ع  �ال�صرت�تيجية  عالقاتها  �صبكة 
�لر�ئدة  �الأك��ادمي��ي��ة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �لعاملية  �جل��ام��ع��ات 
�أك��ادمي��ي��ة م��ت��م��ي��زة لطلبتها  ب��ه��دف ت��ق��دمي جت��رب��ة 
�أبرز �لتوجهات �الأكادميية و�لعملية  و�إطالعهم على 
يف �لعامل مبا ي�صهم يف �إعد�دهم ليكونو� قادة متمكنني 
من كافة �الأدو�ت �لع�صرية لتحقيق �لنجاح و�لتقدم 

يف خمتلف جماالت �الخت�صا�ض.

�الإم��ار�ت ملتالزمة د�ون   مب�صاركة وفد جمعية 
�فتتح معايل جون �صويني نائب رئي�ض �لوزر�ء 
د�ون  ملتالزمة  �لعاملي  �ال�صكتلندي �لكونغر�ض 
يف  و�مل����وؤمت����ر�ت  �مل���ع���ار����ض  م��رك��ز  2018 يف 
�مل�صاركة  �لدول  �أعالم  عر�ض  جال�صكو بطابور 

يف �لكونغر�ض.
ووج��������ه م���ع���ال���ي���ه ك���ل���م���ة ل����ل����وف����ود �مل�������ص���ارك���ة 
جهود  �إىل  وم�����ص��ري�ً  ��صكتلند�  يف  بهم  م��رح��ب��اً 
و�جلمعيات  د�ون  مل��ت��الزم��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
و�ملنظمات �ملعنية وبجهود �الأ�صر �لر�عية لهم. 

وركز على دعم �حلكومة �ال�صكتلندية وجهودها 
يف ت��غ��ي��ري �ل��ن��ظ��رة �ل��ن��م��ط��ي��ة �الع��ت��م��ادي��ة �إىل 
�أ�صحاب  جت��اه  و�لتمكينية  �حلقوقية  �لنظرة 

�لهمم من ذوي متالزمة د�ون.
رئي�صة  �صمرفيلد  ب���ان���دور�  �ل�����ص��ي��دة  ووج��ه��ت 
د�ون كلمة  مل��ت��الزم��ة  �ال���ص��ك��ت��ل��ن��دي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
حت���دث���ت ف��ي��ه��ا ع���ن �جل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة خالل 

�خلم�ض �صنو�ت �ملا�صية لتنظيم هذ� �حلدث. 
جمل�ض  جعرور رئي�ض  �لدكتورة منال  ود�صنت 
د�ون  رئي�صة  �الإم���ار�ت  ملتالزمة  جمعية  �إد�رة 
�لوفد  �مل�صارك جناح دولة �الإمار�ت  يف �ملعر�ض 
�مل�صاحب للكونغر�ض  و�لذي ت�صمن ��صتعر��صا 
�لدولة  باالإ�صافة  يف  و�لتقدم  �لنه�صة  مل�صرية 
�إىل عر�ض عن جمعية �الإم��ار�ت ملتالزمة د�ون 

وم�صرية �جلمعية و�إجناز�تها
�مل�صاركة  �أهمية  �لدكتورة جعرور عن  وحتدثت 
�الأف�صل  �إىل  نتطلع  �لكونغر�ض قائلة:  هذ�  يف 
ملتالزمة  �لعاملي  �لكونغر�ض  يكون  �أن  ون��رغ��ب 
ت�صت�صيفه دولة  -�ل���ذي  ب��دب��ي   2020 د�ون  

من  كرمية  برعاية  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  عهددبي  ويل  مكتوم 
�لدكتورة  و�أك������دت  وف����ري����د�ً.   مم���ي���ز�ً  ب���دب���ي- 
�إىل  �جلمعية تهدف  جعرور �أن م�صاركة  منال 
�لكونغر�ض  �ملقدمة يف  �خل��ر�ت  �ال�صتفادة من 
�مل����ذك����ور و�ال�����ص����ت����ع����د�د ل���ت���ق���دمي �الأف�������ص���ل يف 
�لكونغر�ض �لعاملي ملتالزمة د�ون 2020 بدبي 
ب�صورة تعك�ض �ملكانة �لتي و�صلت �إليها �لدولة 
يف جم���ال �أ���ص��ح��اب �ل��ه��م��م، و�ل���رتوي���ج لدولة 
 ، �ل�صياحة  �ملتحدة يف جمال  �لعربية  �الإم��ار�ت 
معربة عن تقديرها لد�ئرة �ل�صياحة و�لرتويج 
�لتجاري بدبي على دعمهم جلناح �جلمعية يف 
�الإعالمي  �ملكتب  ب��دع��م  �أ���ص��ادت  كما  �مل��ع��ر���ض. 
�الأخبار  ت��غ��ط��ي��ة  وت��ع��اون��ه��م يف  دب���ي  حل��ك��وم��ة 
و�أ�صافت  �ل��ك��ون��غ��ر���ض.  ب��امل�����ص��ارك��ة يف  �خل��ا���ص��ة 
يت�صمن  �مل�صاركة  برنامج  �أن  جعرور  �لدكتورة 

ت��ق��دمي ع��ر���ض ع���ن دول����ة �الإم�������ار�ت �لعربية 
�لتي  ل��الإجن��از�ت و�خل��دم��ات  �ملتحدة وع��ر���ص��اً 
�لر�ية  ت�صلم  خ��الل��ه��ا  �جلمعية يتم  ت��ق��دم��ه��ا 
هذ�   ،  2020 دب��ي  يف  �لكونغر�ض  ال�صت�صافة 
�إىل ورقة عمل تخ�ص�صية �صتقدمها  باالإ�صافة 
�مل�صت�صارة �لرتبوية يف  �إميان جاد  �لروفي�صور 
من  �ل��رن��ام��ج.  �أم��ان��ة  جلنة  وع�صو  �جلمعية 
جانبه �أعرب �ملهند�ض �أ�صامة �ل�صايف �أمني �ل�صر 
�لعام ع�صو �للجنة �لوطنية �ملنظمة للكونغر�ض 
2020 عن  دب������ي  د�ون  مل����ت����الزم����ة  �ل����ع����امل����ي 
 2020 دب��ي  يف  �لكونغر�ض  ��صت�صافة  �أهمية 
�الأول،  و�ملركز  �الأول  �لرقم  على  وقال: �عتدنا 
من  ون�صعى  مميز  هو  ما  كل  نقدم  �أن  و�عتدنا 
�الرتقاء  �إىل  للكونغر�ض  ��صت�صافتنا  خ���الل 
باخلدمات وفق �أحدث �مل�صتجد�ت وجلب �أف�صل 
�لبحوث و�ملمار�صات �لعاملية �لتي تخدم �أ�صحاب 

�لهمم من ذوي متالزمة د�ون.

يركز على التعليم والرتفيه وال�ضحة 

املخيم ال�ضيفي لالأطفال بحديقة 
االإمارات للحيوانات يوا�ضل فعالياته

•• اأبوظبي- الفجر

يف  للحيو�ن  حديقة  �أك��ر  للحيو�نات،  �الإم���ار�ت  وحديقة  منتجع  يو��صل 
�لتعليم و�لرتفيه و�ل�صحة و�لتوعية  �إيجاد طرق مبتكرة لدمج  �أبوظبي، 

يف كافة بر�جمه. 
�الأف�صل،  على  �ل�صيفي  �ملع�صكر  يف  �ملُ�صاركني  �الأط��ف��ال  ح�صول  ول�صمان 
ُتقّدم �حلديقة وجبات طازجة ُمعّدة باإتقان، �صهية، جذ�بة ومغّذية خالل 

�أ�صهر �ل�صيف.
وقالت نعيمة �ملحمودي، مديرة �لت�صويق يف حديقة �الإمار�ت للحيو�نات: 
تو�فر  ي�صّكل �حلفاظ على منط حياة �صحي لالأطفال حتدياً خا�صة مع 
كافة �ملُلهيات �لتكنولوجية. ويقّدم برنامج �ملخيم �ل�صيفي �لفر�صة لدمج 
�ملرح مع �لتجارب �لفريدة مبا يف ذلك توفري �لوجبات �ملغذية �ملنا�صبة �لتي 

توؤثر �إيجاباً على منو �لطفل وتطّوره.
ول�صمان ح�صول �الأطفال على �لرعاية �ل�صحية �ملثالية، �عتمدت حديقة 
حيو�نات ومنتزه �الإمار�ت �أرقى �ملعايري �ملُّتبعة يف توفري �الأطباق �ل�صحية 
�ملنا�صبة �لالزمة ملو�كبة منط حياة �صحي.  �ملنا�صبة ملنح �الأطفال �لطاقة 
يتّم تقدمي �لغد�ء يف "�لقرية �لرت�ثية"، وهي قاعة بتكييف مركزي مثايل 
�الأطباق  متاثل  و�لتي  �لعاملية  �مل��اأك��والت  تقّدم  �لطعام،  لتناول  �صة  خُم�صّ

�ملنزلية �ل�صنع مع قائمة يتّم تد�ولها كل �أ�صبوعني على 

م�ضت�ضفى برجيل اأبوظبي ينجح 
يف اإنقاذ طفل بحالة والدة نادرة 

•• اأبوظبي - الفجر

جنح �أطباء يف م�صت�صفى برجيل، مركز �لرعاية �لطبية �ملتميزة يف �لعا�صمة 
�إجها�ض  ح��االت  من  �صابقا  عانت  ملري�صة  والدة  عملية  �إج��ر�ء  يف  �أبوظبي 

متعددة.  
ومتت متابعة حالة �ملري�صة مرييناما و�لتي تبلغ من �لعمر ثالثة وثالثون 

عاما يف م�صت�صفى برجيل و�لتي 
تعاين من �لنوع �لثاين من د�ء 
ن�صاط  وف��رط  �حل��اد،  �ل�صكري 
من  وح�صا�صية  �لدرقية،  �لغدة 
�إىل  باالإ�صافة  متعددة،  �أدوي���ة 

�الإجها�ض �ملتكرر. 
حملها  يف  م��ريي��ن��ام��ا  وع���ان���ت 
�حل����������ايل م������ن �ل�����ع�����دي�����د من 
ظروفها  ب�����ص��ب��ب  �مل�����ص��اع��ف��ات 
�ل�����ص��ح��ي��ة �ل�����ص��ع��ب��ة. وع����الوة 
على ذلك، كانت هناك خيار�ت 
حم����دودة ل��ل��غ��اي��ة م��ن �الأدوي����ة 
�مل�صاعفات  ل��ه��ذه  ح��د  ل��و���ص��ع 
�لطبية  �ل��و���ص��ائ��ل  خ���الل  م���ن 
�صو�ء.  ح���د  ع��ل��ى  و�جل���ر�ح���ي���ة 

وذلك ب�صبب �حل�صا�صاية من �الأدوية �ملتعددة  من �صمنها �مل�صاد�ت �حليوية 
وجميع م�صكنات �الأمل و�ملهدئات ودوية �لتخدير. 

مرييناما  حمل  ب����اإد�رة  برجيل  م�صت�صفى  يف  �مل��اه��ر  �لطبي  �ل��ف��ري��ق  ق��ام 
وقامو�   34 لالأ�صبوع  �حلمل  �صالمة  على  �حل��ف��اظ  م��ن  بنجاح  ومتكنو� 

باإجر�ء تدخالت خمتلفة عند �حلاجة.
ويف �الأ�صبوع �ل34 مت �إجر�ء عملية قي�صرية للمري�صة وذلك جتنبا الأي 
بتوليد  وقامو�  �حلرجة  �ل�صحية  حلالتها  نتيجة  حت�صل  قد  م�صاعفات 
يف  بطفل  رزقنا  الأننا  كثري�  ممتنة  "�إنني  مرييناما،  وقالت  �صليم.   طفل 
�إال  و�ل��ذي لن تفهمه  و�أمل فقد�ن طفل  �ملعاناة  �صحة جيدة بعد كل هذه 
�الأم. وقدم �لطاقم �لطبي وفريق �لتمري�ض يف م�صت�صفى برجيل �لرعاية 
�ملولود  با�صتقبال  ج��د�  �صعيدة  و�إن��ن��ي  م�صتوى  �أرق���ى  على  وللمولود  يل 
لرعايتها  �غ���ارو�ل  تو�صي  �لدكتورة  �أ�صكر  �أن  "�أريد  و�أ�صافت،  �جلديد." 
والدة  على  و�الإ���ص��ر�ف  حملي  ف��رتة  �أثناء  بي  و�هتمامها  ل�صحتي  �جليدة 
طفلي ب�صالمة." وقالت �لدكتورة تو�صي �غارو�ل، �أخ�صائية �أمر��ض �لن�صاء 
�مل�صاكل  م��ن  ع��دد  م��ن  مرييناما  "تعاين  برجيل،  م�صت�صفى  يف  و�لتوليد 
نقر مب�صتوى  و�أن  نر�قبها عن قرب  �أن  �ل�صروري  كان من  لذ�  �ل�صحية، 
�لرعاية �ملتقدمة �لتي حتتاجها لن�صمن �صري حملها ب�صال�صة. ي�صرنا �أننا 
��صتطعنا �أن ندعم مرييناما يف رحلة حملها ونحن فخورون باأننا �صاعدناها 

على ��صتقبال �ملولود �جلديد ب�صحة و�صالمة."
يف  و�الأف�����ص��ل  �الأم��ث��ل  �لطبية  �لرعاية  خ��دم��ات  برجيل  م�صت�صفى  وي��ق��دم 
و�لطفل.  �مل���ر�أة  �صحة  �صمان  �أج��ل  م��ن  �لن�صاء  و�أم��ر����ض  �لتوليد  جم��ال 
�لن�صائية  �الأم��ر����ض  من  و��صعة  جمموعة  معاجلة  �لطبي  فريقه  ويتّبنى 
�ملتوفرة  �لتقنيات  �أح���دث  با�صتخد�م  ومعاجلتها  ت�صخي�صها  يتم  �ل��ت��ي 
مب�صاعدة �الأطباء �ملميزين، ومعد�ت �لت�صخي�ض �ملتطورة، ومانقدمه من 

خدمات �صحية فائقة.

حديقة احليوانات بالعني تفّعل ليلة 
ال�ضيدات بربامج اللياقة وال�ضحة واجلمال

••  العني – الفجر

�أعلنت حديقة �حليو�نات بالعني عن �إعادة �إطالق ليلة �ل�صيد�ت �لفعالية 
و�الن�صطة  �ل��ر�م��ج  م��ن  بباقة   ، �مل��دي��ن��ة  �لن�صاء يف  م��ن  ح�����ص��ور�ً  �الأك���رث 
ت�صتقبل  مبهجة  م�صائية  �ج���و�ء  يف  و�لتجميلية  و�ل�صحية  �الجتماعية 

�لن�صاء كل �أربعاء من �خلام�صة حتى �لتا�صعة  م�صاًء.
و�جلمال  و�مل���رح  و�ل�صحة  �للياقة  على   2018 يف  �ل�صيد�ت  ليلة  ت��رك��ز 
�خلدمات  �ف�صل  توفر  �لتي  و�جلهات  �الخت�صا�ض  ��صحاب  مع  بالتعاون 
مثل  �لرئي�صة  �لفعاليات  ��صتمر�ر  مع   ، و�طفالهن  للز�ئر�ت  و�لعرو�ض  
ممر�ت  يف  و�جل���ري  �مل�صي  ريا�صة  وممار�صة   ، �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  رك��وب 
�ل�صا�صعة  �خل�صر�ء  �مل�صطحات  على  �لبدنية  �للياقة  متارين  و  �حلديقة 
باالإ�صافة   �مل�صاركة  �ملر�كز  من  و�ال�صتجمام  �جلمال  وعرو�ض  وخدمات   ،
من  وغ��ريه��ا  و�مل�����ص��روب��ات  �مل��اأك��والت  خ��ي��ار�ت  تر�فقها  ترفيهية  لفعاليات 

فعاليات ت�صمن �ملتعة للن�صاء والأطفالهن دون �ل�صابعة.
�مل�صاركات خيار� ترفيهيا عائليا يلبي  �لن�صاء  �ل�صيد�ت ح�صب  وت�صكل ليلة 
�لطبيعة وروع��ة �حلياة �لرية و  �لعني و�صط  �مل��ر�أة يف مدينة  خ�صو�صية 

متنف�ض ب�صحبة �الأبناء و �ل�صديقات.

نائب رئي�س الوزراء اال�ضكتلندي يفتتح الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون



جامعة  �أج��رت��ه��ا  ج��دي��دة  در����ص��ة  تو�صلت 
Magdeburg يف �أملانيا �إىل �أن �لكثري 
من �الإجهاد يف �لعمل ميكن �أن يوؤدي �إىل 

فقد�ن �لب�صر.
وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن����ه م���ن �مل���ع���روف �أن 

فقد�ن �لروؤية ي�صيب �لنا�ض باالإجهاد، �إال 
�أن �لعلماء يقولون �الآن �إن �لعك�ض �صحيح، 
حيث �أظهرت �لدر��صة �أن �الإجهاد �لنف�صي 
قد يوؤدي �إىل �أمر��ض �لعيون �ل�صائعة مثل 
م�صاعفات  عن  �لناجمة  �ل�صبكية  �عتالل 

�أو  بالعمر،  �ملرتبط  و�ل�صمور  �ل�صكري، 
يزيدها �صوء�.

�أن ت��ت��اأث��ر �الأع�������ص���اب و�الأوع���ي���ة  ومي��ك��ن 
مب�صتويات  و�ل���دم���اغ  �ل��ع��ني  يف  �ل��دم��وي��ة 

عالية من �لكورتيزول،
 هرمون �الإجهاد، �لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل 

تدهور �حلالة �لب�صرية.
تقليل  �أن  �أي�����ص��ا  �ل���در�����ص���ة  وج�����دت  ك��م��ا 
�ل�صغط ميكن �أن يوؤدي �إىل عك�ض �ل�صرر، 

و��صتعادة جزء من �لروؤية �ملفقودة.
ن���اج���م عن  �الإج�����ه�����اد  ي���ك���ون  �أن  ومي���ك���ن 
�ملنزل،  �أو  �لعمل  يف  لل�صغوط  �لتعر�ض 
�أو حتمل  ���ص��يء حم����دد،  ب�����ص��اأن  �ل��ق��ل��ق  �أو 

م�صوؤوليات كبرية،
 حيث يقول �خلر�ء �إن فهم �لعالقة بني 
�أن يح�ّصن عالج  و�ل��روؤي��ة ميكن  �الإج��ه��اد 

�الأطباء ال�صطر�بات �لعني.
�لعلمية  �لدر��صات  �لباحثون مئات  ودر�ض 
�ل�����ص��اب��ق��ة، �لتي  �ل�����ص��ري��ري��ة  و�ل���ت���ق���اري���ر 
ومر�ض  �الإج��ه��اد  ب��ني  �لعالقة  ت�صتك�صف 
ي�صبب  ق��د  �الإج���ه���اد  �أن  �ل��ع��ني، ووج�����دو� 

�صرر� من خالل زيادة �ل�صغط يف �ل�صائل 
د�خل �لعني،

 �أو �إتالف �الأوعية �لدموية �أو قد يت�صبب 
يف �اللتهاب.

"دليل و��صح"  �إن هناك  �لباحثون  ويقول 
ي��ف��اق��م م�����ص��اك��ل �لعني،  �أن �الإج���ه���اد  ع��ل��ى 
ي��اأخ��ذون ه��ذ� �الرتباط  ولكن �الأط��ب��اء ال 

على حممل �جلد عند عالج �ملر�صى.
ك��م��ا �أو����ص���ح �ل��ب��اح��ث��ون �أن����ه ي��ت��ع��نّي على 
�الأط��ب��اء و�الأ����ص���رة وم��ق��دم��ي �ل��رع��اي��ة �أن 
يكونو� �أكرث تفاوؤال عند عالج �ملر�صى و�أن 
لديهم،  �لتوتر  يحاولو� خف�ض م�صتويات 

ما ميكن �أن يح�صن فر�صهم يف �ل�صفاء.
ي��ذك��ر �أن ت��ق��ري��ر� ق��د ���ص��در ع��ن مديرية 
�لعام  ن��وف��م��ر  يف  و�ل�������ص���الم���ة  �ل�����ص��ح��ة 

�ملا�صي، 
ك�صف �أن �لوظائف �لتي يو�جه فيها معظم 
بالعمل  �ملت�صل  �الإج���ه���اد  م�صكلة  �ل��ن��ا���ض 
ت�صمل �لتمري�ض و�لتدري�ض و�الخت�صا�ض 
يف �ل��رع��اي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة، وك��ذل��ك �ملهن 

�لقانونية و�أبحاث �إد�رة �الأعمال.

مــنــ�عـــــات
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ال�ضلبة  االأغذية  اإىل  االأطفال  تعريف  وقت  يحني 
عندما يبدون موؤ�ضرات اإىل ا�ضتعدادهم 

لهذه املرحلة. يختلف توقيت ظهور 
لدى  تظهر  لكنها  املوؤ�ضرات،  تلك 
معظم االأطفال يف ال�ضهر ال�ضاد�ض 

يحتاج  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  تقريبًا. 
كي  اإ�ضافية  اأغ��ذي��ة  اإىل  ه���وؤالء 

ينموا ويتطوروا.

 االإجهاد يف العمل قد يفقدك ب�ضرك!

ي�صتعمل طفلك بني �ل�صهرين �لر�بع و�ل�صاد�ض �حلديد �ملُخّزن 
من  عليه  يح�صل  ك��ذل��ك  رح��م��ك.  يف  ك���ان  �أن  م��ن��ذ  ج�صمه  يف 
منوه،  مع  �جلاهز.  �الأطفال  حليب  �أو  و/  �لطبيعية  �لر�صاعة 
ال  �ل�صاد�ض،  �ل�صهر  ويف  ج�صمه.  يف  �حل��دي��د  خم��زون  ي��رت�ج��ع 
حليب  م��ن  �ن��ط��الق��اً  منه  كافية  كمية  على  يح�صل  �أن  ميكنه 
�لثدي �أو حليب �الأطفال �جلاهز، ما يعني �أنه يحتاج �إىل �أخذ 
�حلديد ومغذيات �أخرى من �ملاأكوالت �ل�صلبة ومن �لر�صاعة 

و/ �أو حليب �الأطفال �أي�صاً.
مل�صاعدته على  �أي�صاً  �إىل �الأغذية �ل�صلبة مهم  تعريف �لطفل 
جديدة  وت��رك��ي��ب��ات  نكهات  ت���ذوق  فر�صة  ومنحه  �الأك���ل  تعّلم 
��صتناد�ً �إىل جمموعة متنوعة من �ملاأكوالت، ف�صاًل عن تطوير 
لتعّلم  �إليها  �صيحتاج  �أخ���رى  م��ه��ار�ت  و�كت�صاب  وف��ّك��ه  �أ�صنانه 

�للغة.
ال حتّل �الأغذية �ل�صلبة مكان �لر�صاعة �أو حليب �الأطفال، بل 
يحتاج طفلك �إىل �لر�صاعة �لطبيعية و/�أو �حلليب �جلاهز �إىل 
جانب �الأغذية �ل�صلبة حتى �ل�صهر �لثاين ع�صر على �الأقل. �إذ� 
�أ�صبحت �الأغذية �ل�صلبة بديلة عن حليب �الأطفال عموماً يف 

مرحلة مبكرة، فقد يفتقر �الأطفل �إىل غذ�ء مهم.

موؤ�ضرات
)لكن  تقريباً  �ل�صاد�ض  �ل�صهر  يف  ج��اه��ز�ً،  طفلك  ي�صبح  حني 
لي�ض قبل �ل�صهر �لر�بع(، �بدئي بتعريفه �إىل جمموعة متنوعة 
من �الأغذية �ل�صلبة، بدء�ً من �ملاأكوالت �لغنية باحلديد، تز�مناً 

مع متابعة �إر�صاعه.
توقيت  حتديد  حتاولني  حني  و�صلوكه  طفلك  منو  �صُيوّجهك 

�إدر�ج �الأغذية �ل�صلبة يف حميته.
ي�صبح طفلك م�صتعد�ً لتناول �الأغذية �ل�صلبة �إذ� كان:

�جللو�ض  وي�صتطيع  وعنقه  ر�أ�صه  على  �ل�صيطرة  ي�صتطيع   •
بو�صعية م�صتقيمة عند �إ�صناده.

طبقك. حمتوى  �إىل  مثاًل  فينظر  بالطعام  • يهتم 
طعامك. �أكل  • يحاول 

مبلعقة. �لطعام  له  تقّدمني  حني  فمه  • يفتح 
بتناول  يبد�أ  ومل  �ل�صابع  �صهره  من  يقرتب  طفلك  كان  • �إذ� 
�لتو�صيات  بع�ض  تلقي  يف  ت���رتددي  ال  بعد،  �ل�صلبة  �الأغ��ذي��ة 

من �ملمر�صة، �أو طبيب �الأطفال، �أو طبيب �لعائلة.

توقيت اإدراج الطعام
�أن  �مل��ف��ي��د  م��ن  �ل�صلبة،  �الأغ���ذي���ة  �إىل  بتعريفه  ت��ب��دئ��ني  ح��ني 

تقّدمي له �ملاأكوالت حني يكون كالكما �صعيد�ً وم�صرتخياً.
بعد  �ل�صلبة  �الأغ��ذي��ة  جتربة  �إىل  مياًل  �أك��رث  طفلك  �صي�صبح 
�لر�صاعة �أو �صرب زجاجة �حلليب الأنه �صريغب يف تناول حليب 
�أمه �أو �حلليب �جلاهز حني يكون جائعاً جد�ً، ويعرف �أن هذ� 
�لغذ�ء �صُي�صِبع جوعه. مع ذلك �صتح�صلني على فر�صة جتربة 

�أغذية جديدة بعد �لر�صاعة �أو تناول زجاجة �حلليب.

�أو �صبعاناً  مع مرور �لوقت، �صتعرفني متى يكون طفلك جائعاً 
�أو المبالياً �أو متعباً.

موؤ�ضرات اجلوع:
طعامه. رين  حت�صّ ي�صاهدك  حني  �لطفل  • يتحّم�ض 

�لعايل. كر�صيه  يف  جال�صاً  يكون  حني  نحوك  • ينحني 
�إطعامه. على  تو�صكني  حني  فمه  • يفتح 

موؤ�ضرات اللمباالة:
�ملعاك�ض. �الجتاه  يف  ر�أ�صه  • يدير 

يلتهي. �أو  �هتمامه  • يفقد 
�مللعقة. • ُيبِعد 

فمه. • يغلق 
لكن ما �لكمية �لتي يجب �أن يتلقاها �لطفل؟ يف �لبد�ية جّربي 
�أو  �أو ملعقتني �صغريتني من �لطعام، ثم زيدي ملعقة  ملعقة 

ملعقتني كبريتني بح�صب �صهية �لطفل.

تركيبة الطعام
�ملرحلة  يف  مهرو�ض  طعام  على  �لطفل  يح�صل  �أن  يجب   •
ينتقل  �أن  ميكنه  �ل�صلبة.  �الأغ��ذي��ة  �إىل  تعريفه  م��ن  �الأوىل 
�أو قّدمي  �إىل م���اأك���والت م��ه��رو���ص��ة ث��م م��ف��روم��ة ث��م م��ق��ّط��ع��ة. 
�أ�صابع مثل قطع �خل�صر�و�ت  �صكل  ماأكوالت مقّطعة على  له 
�ملطبوخة �أو عجينة �خلبز �لناعمة �أو �خلبز �ملحّم�ض يف �ل�صهر 

�لثامن.
�أن ينتقل طفلك من  • بني �ل�صهرين �ل�صاد�ض و�لتا�صع، يجب 
طريقة  يتعّلم  ك��ي  و�الأ���ص��اب��ع  �لكتل  �إىل  �لناعمة  �لرتكيبات 
كذلك  �ل��ك��الم.  م��ه��ارة  �كت�صاب  على  �مل�صغ  �صي�صاعده  �مل�صغ. 
�صي�صّجعه على �الأكل وحده ويتجنب بذلك �مل�صاكل �لغذ�ئية يف 

مرحلة �لنمو.
تركيبته  طعاٍم  باأكل  يبد�أ  �أن  ميكنه  ع�صر،  �لثاين  �ل�صهر  • يف 

م�صابهة الأطباق بقية �أفر�د �لعائلة.
ياأكلون �الأغذية  • ر�قبي �الأطفال و�الأوالد �ل�صغار دوماً حني 
على  �ل��ت��ي حت��ت��وي  و�ل��ل��ح��وم  �ملك�صر�ت  م��ن  وح���ذ�ري  �ل�صلبة، 
طفلك  مع  �جل�صي  لالختناق.  ُتعّر�صهم  الأنها  �صغرية  عظام 
حني ياأكل كي متنعيه من �الختناق وكي ت�صّجعيه على تطوير 

�لتفاعالت �الجتماعية و�كت�صاب �ملعلومات عن �الأكل.

ابدئي باإعطائه املاء
عليه  تعر�صي  �أن  ميكنك  �ل�صاد�ض،  �صهره  طفلك  يبلغ  • حني 

�مل�صروبات �ل�صحية.
يتناوله  �أن  ميكن  م�صروب  �أف�صل  و�ملّرد  �ملغلّي  �ملاء  • ُيعتر 
من  �جلاهز.  �الأطفال  حليب  �أو  �الأم  حليب  جانب  �إىل  �لطفل 
�جلاهز  �حل��ل��ي��ب  �أو  �الأم  حليب  �أو  �مل���اء  ت��ق��ّدم��ي  �أن  �الأف�����ص��ل 

للطفل يف كوب.

�مل�صروبات  مثل  �مل��ذ�ق  حلوة  م�صروبات  طفلك  تعطي  وال   •
�لغازية وع�صري �لفاكهة.

اأنواع االأغذية
�إىل  بالن�صبة  لالهتمام  م��ث��رية  ك��اف��ة  �جل��دي��دة  �الأغ��ذي��ة   •

طفلك، لذ� ال حاجة �إىل طبخ ماأكوالت )مميزة(.
ترتيب  ب����اأي  �ل�صلبة  �الأغ���ذي���ة  �إىل  ت��ع��ّرف��ي��ه  �أن  مي��ك��ن��ك   •
وتكون  باحلديد  غنية  م��اأك��والت  ت�صيفني  دم��ت  م��ا  تختارينه 

تركيبة �لطعام منا�صبة لعمره.
باحلديد  �مل��دّع��م��ة  �الأرز  حبوب  مثاًل  جت��ّرب��ي  �أن  ميكنك   •
�لفاكهة،  وهري�صة  و�ليخنات  �لطرية  �ملطبوخة  و�خل�صر�و�ت 
مثل  حبوب  �أو  �لبي�ض  مثل  مهرو�صة  ماأكوالت  �إىل  �نتقلي  ثم 
�لقمح و�ل�صمك �ملطبوخ و�للحوم �ملهرو�صة �أو �ملفرومة وزيدي 
�لتوفو  �أي�صاً  جتّربي  �أن  ميكنك  و�خل�صر�و�ت.  �لفاكهة  كمية 

و�لفا�صوليا و�لعد�ض ومعجون �ملك�صر�ت �لناعمة...
�إىل  حاجة  ال  م��ع��اً:  �الأوىل  �مل��اأك��والت  تخلطي  �أن  ميكنك   •
�إ�صافة غذ�ء و�حد يف كل مرة. لكن �إذ� كانت م�صاكل �حل�صا�صية 
�أن تدرجي �الأغذية ب�صكل  �لغذ�ئية �صائعة يف عائلتك، ميكنك 
�ملرتبطة  �لتفاعالت  حتديد  من  حينها  �صتتمكنني  متالحق. 

باحل�صا�صية.
متنوعة  وجمموعة  منزلية  وجبات  للطفل  تقّدمي  �أن  ح��اويل 

من �الأغذية:
�أو  �جل������زر  �أو  �مل���ط���ب���وخ���ة  �ل���ب���ط���اط���ا  م���ث���ل  خ���������ص����ر�و�ت   •

�لفا�صوليا.
و�الأفوكادو. و�ل�صمام  و�لتفاح  �ملوز  مثل  • فاكهة 

معكرونة. �أرز،  خبز،  �صوفان،  • قمح، 
�لد�صم. كاملة  و�الأجبان  �للنب  مثل  حليب  • م�صتقات 

�لبي�ض  • حلوم، �صمك، بقوليات، بي�ض مطبوخ )لكن جتّنبي 
�لنيء �أو �ل�صائل(.

�أعطيه �حلليب �جلاهز حتى �ل�صهر  �أو  �إر�صاع طفلك  • تابعي 
�ل��ث��اين ع�����ص��ر ع��ل��ى �الأق�����ل، ت��ز�م��ن��اً م��ع ت��ع��ري��ف��ه �إىل �الأغذية 
كامل  �لبقر  حليب  ي�صرب  �أن  ميكنه  �صهر�ً،   12 بعد  �ل�صلبة. 

�لد�صم يف كوب.
كي  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت  وتخ�ص�صي  بال�صر  تتحلي  �أن  يجب   •
�إذ� مل يحب  يتعلم طفلك �الأكل وي�صتمتع مباأكوالت خمتلفة. 
منا�صبات  يف  متكرر  ب�صكل  عليه  �عر�صيه  معيناً،  غ��ذ�ًء  �لطفل 
�أخرى. قد تتكرر �ملحاوالت قبل �أن يقبل طفلك مذ�قاً جديد�ً 

�أو تركيبة خمتلفة.

احل�ضا�ضية الغذائية
تاريخاً  يحملون  �أو  ب��االإك��زمي��ا  ي�صابون  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال   •
�أكرث عر�صة للح�صا�صية �لغذ�ئية  عائلياً يف م�صاكل �حل�صا�صية 
�أو عدم حتّمل �الأغذية. لكن ميكن �أن ي�صاب �الأوالد بح�صا�صية 

غذ�ئية حتى لو كانو� ال يحملون �أي تاريخ يف هذه �مل�صكلة.
مبكرة  مرحلة  يف  �ل�صلبة  �الأغذية  �لطفل  تطعمني  حني   •
جد�ً )قبل �ل�صهر �لر�بع مثاًل( �أو متاأخرة جد�ً، يزيد �حتمال 

�إ�صابته بح�صا�صية غذ�ئية.
�أو  �لعام،  �لطبيب  من  تو�صيات  على  حت�صلي  �أن  �ملفيد  • من 
�حل�صا�صية،  خبري  �أو  �الأطفال،  طبيب  �أو  �لتغذية،  �خت�صا�صي 

يف �حلاالت �لتالية:
غذ�ئية. بح�صا�صية  �أ�صاًل  م�صاباً  طفلك  كان  • �إذ� 

عائلتك. يف  �صائعة  �لغذ�ئية  �حل�صا�صية  م�صاكل  كانت  • �إذ� 
�ملاأكوالت. على  فعله  ردود  من  بالقلق  �صعرِت  • �إذ� 

• يجب �أن يح�صل �الأطفال، حتى �أكرثهم عر�صة للح�صا�صية، 
زبدة  ذل��ك  يف  مب��ا  �حل�صا�صية،  ُت�صّبب  ق��د  �صلبة  �أغ��ذي��ة  على 
�لف�صتق و�لبي�ض �ملطبوخ وم�صتقات �حلليب ومنتجات �لقمح، 
�الأغذية  �إىل  �ل��ت��ع��ّرف  خ���الل  م��ن  ح��ي��ات��ه��م.  م��ن  �صنة  �أول  يف 
من  طفلك  يحتمي  �أن  ميكن  �حل�صا�صية،  ت�صبب  �لتي  �ل�صلبة 

�حل�صا�صية.

ن�ضائح للبدء بتناول االأغذية ال�ضلبة
حني تفكرين باإدر�ج �الأغذية �ل�صلبة يف حمية طفلك، �حر�صي 

�صماكة  زي��دي  ثم  �لبد�ية،  يف  باحلديد  غني  غ��ذ�ء  هر�ض  على 
�لرتكيبة و�نتقلي �إىل قطع مهرو�صة �أو طرية خالل �الأ�صبوعني 
�لالحقني. قّدمي له ماأكوالت مقّطعة على �صكل �أ�صابع بحلول 

�ل�صهر �لثامن تقريباً.
مع  �خلطة  ه��ذه  بتنفيذ  للبدء  �لعملية  �لن�صائح  بع�ض  �إليك 

طفلك.

ن�ضائح عن موعد وجبات الطعام
ه���ادئ���ني  وط���ف���ل���ك  �أن��������ِت  ف���ي���ه  ت���ك���ون���ني  وق����ت����اً  • �خ�����ت�����اري 

وم�صرتخيني.
و�أطعميه  �آم��ن  مكان  يف  �أو  ع��اٍل  كر�صي  يف  طفلك  �أجل�صي   •
ق��ط��ع��ة �صغرية  ل���ه  ت��ق��ّدم��ي  �أن  �أو مي��ك��ن��ك  �ل��ط��ع��ام مب��ل��ع��ق��ة. 

باأ�صابعك.
تعريف  كي  �صبعه  �أو  �لطفل  المباالة  موؤ�صر�ت  عن  �بحثي   •

�أنه �كتفى.

ن�ضائح كي تثريي اهتمامه
�لتي  �ملاأكوالت  �أي  بها،  يهتم  �لتي  �الأغذية  لطفلك  • قّدمي 

يبحث عنها �أو ي�صعى �إىل �لتقاطها.
��صتعمالها. على  يتدّرب  كي  ملعقة  طفلك  • �أعطي 

لونه،  طبيعته،  ياأكله:  �لذي  �لغذ�ء  عن  طفلك  �إىل  • حتّدثي 
مذ�قه، مكان زر�عته، طريقة طبخه.

�إىل مذ�ق  تاأكلينها كي يتعّرف  • قّدمي لطفلك �لنكهات �لتي 
وجباتك �ملنزلية. �إنه �لوقت �ملنا�صب �أي�صاً كي تفكري باالأغذية 

�لتي تاأكلينها وت�صتمتعي باأطباق �صحية مع �لعائلة.
تختلف  رمبا  �صهيته.  وم�صتويات  طفلك  به  يهتم  ما  • ر�قبي 

�لوقت.  م��رور  مع  م�صتو�ها  و�صيزيد  �آخ��ر  �إىل  يوم  �صهيته من 
ف�صاًل  �ل��ي��وم  يف  �أ�صا�صية  وج��ب��ات  ث��الث  تقدمي  على  �حر�صي 

عن وجبات خفيفة.
لي�صت  كذلك  م�صاف.  �صكر  �أو  ملح  �إىل  طفلك  يحتاج  ال   •
ن�صبة كبرية من  �لتي حتتوي على  �ملعّلبة  �أو  �مل�صّنعة  �الأغذية 
و�لب�صكويت ورقائق  �مللح )مثل �حللوى  و/�أو  و�ل�صكر  �لدهون 

�لبطاطا و�الأطباق �ملقلّية( مفيدة لالأطفال و�الأوالد.

الفو�ضى واللعب يف موعد الوجبات
الأن  وبطيئة  فو�صوية  �لطفل  �أكل  طريقة  تكون  �أن  • توّقعي 
�لطعام  �إي�صال  وت�صمل طريقة  يتعلمها  �أن  �الأك��ل مهارة يجب 

�إىل فمه.
�الأغذية  ت��رك��ي��ب��ة  مل�����ض  ع��ر  ع��امل��ه��م  �الأط���ف���ال  ي�صتك�صف   •

�جلديدة. 
�صُتطّور  الأنها  ت�صّجعي طفلك على هذه �حلركة  �أن  �ملفيد  من 
مهار�ته يف جماالت �أخرى من منوه، من بينها �ملهار�ت �حلركية 

�لدقيقة و�لتفكري.
�إذ�  �لعائلة.  �أف���ر�د  بني  م�صرتكة  منا�صبة  �لطعام  وجبات   •
�أم������ام �لفو�صى  ب��ال�����ص��ر  ح���اف���ظ���ِت ع��ل��ى ه���دوئ���ك وحت���ّل���ي���ِت 
بوجبات  �ال�صتمتاع  على  �صت�صاعدينه  طفلك،  ُيحدثها  �ل��ت��ي 

�لطعام.
�أو  �صحيفة  و�صع  عر  خلفه  �لتنظيف  ُت�صّهلي  �أن  ميكنك   •
يف  من�صفة  �أب��ق��ي  �أو  �ل��ع��ايل  �لكر�صي  حت��ت  بال�صتيكية  طبقة 

متناول يدك.
�إنه وقت  • ال تقت�صر هذه �ملرحلة على �لطعام بحد ذ�ته! بل 

ممتاز �أي�صاً للتكلم و�الإ�صغاء وتعزيز �لتو��صل �ملتبادل.

اإىل جانب الر�ضاعة الطبيعية

كي ينمو ويتطور.. متى تقدمني لطفلك االأغذية ال�ضلبة؟
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العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7802  عمايل جزئي             

����ض ذ م م   �ل��ف��ن��ي��ة -  ل��ل��خ��دم��ات  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١- ف��ي�����ص��ل ع���م���اين  �ىل 
جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي / نظر خ��ان �ف��غ��ان   قد �أق��ام عليك 
 ١٧5١١( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )١500 دره�����م( و�ل���ر����ص���وم و�مل�����ص��اري��ف يف  
�الحد  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB183687142AE(ل�صكوى�
�ملو�فق 20١8/8/5 �ل�صاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1836   تنفيذ مدين  
مبا  �القامة  حمل  جمهول  ه��دى   �لدكتور/ر�صيد  �صده/١-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�لعزيز   / وميثله  �حلديديد  فايز  �بر�هيم  �لتنفيذ/فايز  طالب  �ن 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لهنائي   �صيخان  م�صعود  خليفة 
 )52939٧.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2371   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �صوبرماركت مردف ئي مارت - �ض ذ م م - وميثلها 
فيال  ريني مول جوزيف   / ومديرها   - د�م���ود�ر�ن  �صريات  ر�جي�ض  مديرها/ 
بانييل  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صركة �صيام �لتجارية - 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - ��صحاق   / - وميثلها مديرها  م  م  ذ  �ض 
�ملنفذ به وق��دره )٧3209.38( دره��م �ىل  �ملبلغ  �ع��اله و�لز�مك بدفع  �ملذكورة 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   ١5 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2364   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �صوبر ماركت درمي مارت - �ض ذ م م فرع وميثلها 
�ن طالب  �الق��ام��ة مب��ا  د�م����ود�ر�ن  جمهول حم��ل  �صريات  ر�جي�ض  مديرها/ 
�لتنفيذ/�صركة �صيام �لتجارية - �ض ذ م م وميثلها مديرها/ ��صحاق كاتوبور�ت 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لنعيمي  �ل��دب��اين  ع��ب��د�هلل  علي  ح��م��د    / وميثله 
 )٧50٧8.١5( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5  �الج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1914  ا�شتئناف جتاري   
�مل���ري جم��ه��ول حمل  ث��اين  �ىل �مل�صتاأنف ���ص��ده/ ١-���ص��ي��ف حممد ع��اب��د 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�حمد عبد�لرحمن عبد�لوهاب علي وميثله / 
ب�صار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�صايبة  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر 
بالدعوى رقم : 20١٧/420 جتاري جزئي بتاريخ 20١٧/١0/١١    وحددت 
�صباحا    ١0.00 �ل�صاعة    20١8/8/2٧ �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني   ي��وم  جل�صه  لها 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2050  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-مركز عماد �صعد �هلل �لطبي للتجميل بالليزر - �ض ذ م م 2-عماد 
حممد عبد�لفتاح �صعد �هلل  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/  �صركة نزية حمد 
�لتجارية - ذ م م وميثله / �بر�هيم مو�صى علي مر�د �لبلو�صي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   2٧4٧١0( وق��دره  بالت�صامن مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�مل��دع��ي عليهم مببلغ 20000 درهم  �ل��زم  م��ع   �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
رفع  تاريخ  من   %١2 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�الدب��ي  �مل��ادي  �ل�صرر  عن  كتعوي�ض 
�مل��و�ف��ق  ٦/20١8/8   ي��وم �الثنني   �ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة  �لدعوى وحتى �ل�صد�د 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2344  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١- �صركة ��صتاندر للحد�دة و�للحام - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �ملحرتفون للمج�صمات �ملعمارية - وميثلها / حممد علي حممد معن �لرفاعي 
�جلنديل - ب�صفته مالك �ملوؤ�ص�صة وميثله / ب�صار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�صايبة   قد �أقام 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  بالز�م  عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
)2٦.9١0.08 درهم( )فقط �صتة وع�صرون �لف وت�صعمائة وع�صرة درهم و ١0/8 فل�ض( مع 
عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة 
�ملو�فق   �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة    20١8/8/١
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2152  جتاري جزئي              

م م 2-حممد �حلبيب  ذ  - �ض  �الأعمال  �ملدعي عليه / ١- بريفيك�صن خلدمات رج��ال  �ىل 
بن حممد �خلمري ب�صفته �صريك وكفيل �صخ�صي ومت�صامن ملديونية بريف�صكن خلدمات 
رجال �العمال - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ض 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  م ع وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر �ل�صام�صي -  قد 
 4٦9١89.٦( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 
�ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  �ملو�فق  20١8/9/٦  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2660   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/١- جميل كباره  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ فرع موؤ�ص�صة �صامل بن عبد�لعزيز �لقحطاين لتجارة �ل�صيار�ت 
وميثله / قمر �صالح �صامل �لك�صادي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )35٧80585( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3196  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  م    م  ذ  ���ض   - للديكور  �لعاملي  �للوفر  ���ص��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
حممد  هنوف   / وميثله  �مل�صاعد  �إبر�هيم  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة 
علي متيم   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١3١23( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
باال�صافة �ىل مبلغ ١09٧ درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اإعالن للح�شور اأمام خبري 

يف الدعوى رقم 2018/595 جتاري جزئي 
�ملدعي : �لبنك �لتجاري �لدويل 

�ملدعي عليه : �صامل عبيد �حمد علي بو علي 
�ملطلوب �إعالنه  : �صامل عبيد �حمد علي بو علي 

�لبنك  و�ملرفوعة من  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملدعي عليه يف  بو علي  �صامل عبيد �حمد علي 
�لتجاري �لدويل �صدكم مبوجب حكم حمكمة �بوظبي �البتد�ئية )�لد�ئرة �لتجارية �جلزئية 
�لثالثة( ��صادر يف 20١8/5/2١ يطلب ح�صوركم �مام �خلبري �مل�صريف �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت تخ�ض �لدعوى يوم �الثنني �ملو�فق 30/٧/20١8 
�ل�صاعة ١2 ظهر� يف مقر وكيل �لبنك �ملدعي بناية بنك �الإمار�ت دبي �لوطني ، طابق �مليز�نني 
، مقابل �ملال بالز� - منطقة �ملمزر - دبي ، علما باأنه يف حالة عدم ح�صوركم �و �لوكيل �ملعتمد ، 

ف�صوف ن�صتمر يف �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية ذلك.  
اأحمد اإبراهيم اأحمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/588 جتاري جزئي 
�الق��ام��ة مبا  �ملجمدة  جمهول حم��ل  �لغذ�ئية  �مل���و�د  عليه/١- مينيز جت��ارة  �مل��دع��ي  �ىل 
�بر�هيم حممد  / علي  م وميثله  م  ذ  ���ض   - �صيب�صاندلرز  �ن��د  ف��ودز  �ي  ����ض   / �مل��دع��ي  �أن 
�لدعوى  بتاريخ  20١8/5/2  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  �حلمادي  
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ ��ض �ي فودز �ند �صيب�صاندلرز - �ض ذ م م بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ مائتي وخم�صة وخم�صني �لف ومائتي و�صبعة وت�صعني درهم وخم�صة 
وثمانني فل�صا و�لفائد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف 3/5/20١٦ 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
لن�صر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1787 جتاري كلي                                                
�صاتي�صا كومبا�صي  ذ م م 2-مامنا  �لتجارية - �ض  �ىل �ملحكوم عليه/١- �صركة �صيلي ويلي 
�ند�صرتيز - �ض ذ م م - فرع 4- �صاتي�صا  �ند بيفري�ج  جاجاناث 3-�صركة �صيني ويلي فود 
فينكاتر �مانا جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
20١8/3/22 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي - بالز�م 
�ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ ١85.49.2.2٦0 
درهم )فقط مليونان ومائتان و�صتون �لف ومائة وخم�ض وثمانون درهم وت�صعة و�ربعون 
�ل�صد�د  وحتى   20١٧/8/١5 يف  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  )و�لفو�ئد  فل�صا( 
�لتام و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
با�صم  �الع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1784  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / ١- �جلر�ض �لذهبي للمز�د �لعلني  جمهول حمل �القامة 
�إيهاب حممد   : م / ميثلها  م  ذ   - �ل�صيار�ت  لتاأجري  ثريفتي  �ملدعي/  �ن  مبا 
مو�صى �بر�هيم وميثله / خليفة يو�صف حممد علي بن عمري -  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )33349 درهم( 
�ملو�فق ١٦/20١8/8  و�لر�صوم و�مل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ل�صاعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 
�صيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الأق���ل  على  �أي���ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2370  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١- �حمد بن ب�صام بن �حمد عفا�صة  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �آر بي �م لتاأجري �ل�صيار�ت - ذ م م وميثله / حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى 
عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لها�صمي    برهان 
مببلغ وقدره )25500 درهم( )خم�صة وع�صرون �لف درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  20١8/٧/3١  �ل�صاعة 8.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�صور  Ch1.C.14 لذ�  بالقاعة  �ض 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1890  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١- حامد حممد حجي ح�صني �لر�صيدي  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �ميك�ض )�ل�صرق �الو�صط( �ض م ب )م( �الإمار�ت - وميثله / علي ��صماعيل 
�بر�هي �جلرمن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )5٦49١.90 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د  �لتام و�صم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم 20١8/235   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�صة يوم �الحد  �ملو�فق  20١8/٧/29 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2308  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه /١-�ل�صيد لتاأجري معد�ت �لبناء - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �متياز �حمد للنقليات - �ض ذ م م وميثله / ر��صد عبد�هلل علي هوي�صل 
�لنعيمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي 
عليه و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )١٧.000 درهم( و�صد�د مبلغ وقدره )١2.300 
درهم( م�صاريف �صيانة و�لتعوي�ض مببلغ وقدره )١0.000 درهم( و�لفائدة بو�قع ١2% 
من تاريخ �التفاقية وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  20١8/٧/3١  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/527 عقاري كلي                 

�إق��ب��ال  جمهول حمل  ���ص��ودري �صاهد  �ق��ب��ال  �مل��دع��ي عليه / ١- ع��ادل �صاهد  �ىل 
�صليمان  نا�صر حممد   / م�صاهمة خا�صة وميثله  �ملدعي/ متويل  �ن  �القامة مبا 
�تفاقية  بف�صخ  �ملطالبة   ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �ل�صام�صي  جابر 
مببلغ  و�لتعوي�ض   2008/9/١١ �مل��وؤرخ��ة  ومالحقها  بالتملك  �ملنتهية  �الي��ج��ارة 
وقدره )283.500 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب )جميع �لطلبات مو�صحة 
يف �صحيفة �لدعوى( وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 20١8/8/١4 �ل�صاعة 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  9.30 �ض بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/2420  جتاري جزئي 
م م  جمهول حمل  ذ  - �ض  �لبناء  ملقاوالت  �لفار�صي  �ملدعي عليه /١- على  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �حلجر �لرملي لتجارة مو�د �لبناء - �ض ذ م م  وميثله 
/ عبد�لرحمن ح�صن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها  مببلغ وقدره )١44٧0 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق ١8/20١8/9 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�صاعة 
للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2385  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١- �أر �إت�ض �صي للمقاوالت - �ض ذ م م  2-حممود عبد�لرحمن حممد 
�ل�صعدي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �حلجر �لرملي لتجارة مو�د �لبناء - �ض 
ذ م م  وميثله / عبد�لرحمن ح�صن حممد �ملطوع -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   30.000( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9 % من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�صم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم 20١8/١05٦.   وحددت لها 
جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 20١8/9/١0 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2227  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-�لفي�صلية للمقاوالت - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ بيومرك كوربوري�ض - م م ح قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٦0.444 درهم مع �لفائدة 
بو�قع ١2% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متا �لوفاء و�لز�مه �لر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  20١8/8/١   �ل�صاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2384  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /١- �م �ت�ض �صي للمقاوالت - �ض ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �حلجر �لرملي لتجارة مو�د �لبناء - �ض ذ م م وميثله / عبد�لرحمن ح�صن 
عليهم   �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملطوع  حممد 
مببلغ وقدره )23.4٧0 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من 
�لنز�ع رقم 20١8/95٦ جتاري  �لتام مع �صم ملف  �ل�صد�د  تاريخ �ال�صتحقاق وحتى 
و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 
20١8/8/١3   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1661   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صدهم/١- �ل�صرقيون القامة �ل�صقاالت وتاأجري �ملعد�ت و�الت �لرفع )ذ م م( وميثلها ر�ئد 
حممود عبد�حلميد �لفار ب�صفته مدير لها 2-�ورينتلز ��صب�صل�صت ليفتنغ - �ض ذ م م - ب�صفتها �صريكه 
3-ر�ئ��د حممود  وتبلع  م(  م  )ذ  �لرفع  و�الت  �ملعد�ت  وتاأجري  �ل�صقاالت  �ل�صرقيون القامة  �صركة  يف 
عبد�حلميد �لفار ب�صخ�صه وب�صفته مدير لل�صركة �ملدعي عليها �الوىل �ل�صرقيون القامة �ل�صقاالت 
وتاأجري �ملعد�ت و�الت �لرفع 4- عالء خالد �بر�هيم نز�ل ب�صخ�صه وب�صفته �صريك يف �ل�صركة �ملدعي 
عليها �لثانية �ورينتلز ��صب�صل�صت )ليفتنغ( - �ض ذ م م و�لتابعة لل�ض  جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�أق��ام عليك  قد   - �بر�هيم حممد �حلمادي  / علي  �قبال حممدحنيف وميثله  �لتنفيذ/ظفر  طالب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )39٦١١0( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/715   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/١- ناهل خان قي�صر  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�مان �هلل ريا�ض ح�صني  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)١38٦2( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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غرفة ال�ضارقة تطلق “عرو�س ال�ضيف” 
اأول اأغ�ضط�س ملدة 47 يوما

•• ال�صارقة -وام:

ملو�صم عام  �ل�صارقة”  “عرو�ض �صيف  �ل�صارقة  تطلق غرفة جتارة و�صناعة 
و�صط  �لقادم  �صبتمر   16 ولغاية  �ملقبل  �أغ�صط�ض  �أول  من  �عتبار�ً   2018
�أقوى  الإط��الق  �لتجارية  و�مل��ح��ال  �لت�صوق  مر�كز  ��صتعد�د�ت  وت��رية  ت�صارع 
�لن�صخة  وتفا�صيل  م��وع��د  ع��ن  �الإع����الن  �ل��ع��ام.وج��اء  م���د�ر  على  عرو�صها 
�لتجاري و�ل�صياحي �الأ�صخم  �ل�صارقة، �حلدث  �جلديدة من عرو�ض �صيف 
مر�كز  ق��ط��اع  عمل  جمموعة  �جتماع  خ��الل  �صنوياً،  �لغرفة  تنظمه  �ل���ذي 
�إبر�هيم ر��صد �جلرو�ن  �لت�صوق �لذي عقد موؤخر�ً يف مقر �لغرفة، بح�صور 
مدير �إد�رة �لعالقات �القت�صادية و�لت�صويق و�أجمد عو�ض �لكرمي رئي�ض جلنة 
�ال�صرت�كات بالعرو�ض ، وهناء �ل�صويدي رئي�ض ق�صم �ملهرجان و�لعرو�ض يف 
حممد  �صعادة  �لت�صوق.وقال  مر�كز  قطاع  عمل  جمموعة  و�أع�صاء  �لغرفة، 
�أمني مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �ل�صارقة بالوكالة، �إن “عرو�ض �صيف 
و�ل�صياحي  �لتجاري  و�ملو�صم  �الأه��م  �لرتويجية  �لفعالية  ُيعتر  �ل�صارقة” 
�الأخرى  بالفعاليات  �لعام مقارنة  �ل�صارقة على مد�ر  ت�صهده  �لذي  �الأق��وى 
�لتي تنظمها �لغرفة و�ملتمثلة ب�”مهرجان رم�صان �ل�صارقة” و”عرو�ض ربيع 
و�لتي تهدف جميعها �إىل تعزيز دور �ل�صارقة �لريادي يف تنظيم  �ل�صارقة”، 
و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�صادية  مكانتها  و�إب���ر�ز  �لرتويجية  �لعرو�ض 
و�ل�صياحية وتفعيل �القت�صاد �ملحلي وتن�صيط �حلركة �لت�صويقية يف �الأ�صو�ق 
مبا يخدم �ال�صتثمار وجماالته �ملتعددة ودعم فعاليات �لقطاع �خلا�ض �ملحلي، 
مبا يدعم حتقيق �لروؤية �القت�صادية الإمارة �ل�صارقة وفق توجيهات قيادتها 
�حلكيمة.من جانبه، قال �إبر�هيم �جلرو�ن مدير �إد�رة �لعالقات �القت�صادية 
�لتي تقام حتت  “عرو�ض �صيف �ل�صارقة”  �إن  و�لت�صويق يف غرفة �ل�صارقة، 
و�ل�صياحي  �لتجاري  �الإمن���اء  هيئة  تنظمه  �ل��ذي  �ل�صارقة”  “�صيف  مظلة 
�لت�صوق جذباً  �أكرث مو��صم  �أحد  ُتعتر  �لتو�يل،  �لثاين على  للعام  بال�صارقة 
للزو�ر و�ل�صياح على م�صتوى �لدولة و�ملنطقة، حيث تتناف�ض مر�كز �لت�صوق 
مقارنة  �لرتويجية  عرو�صها  �أف�صل  �إط��الق  على  بالتجزئة  �لبيع  ومتاجر 
مبو��صم �لت�صوق �الأخرى و�الإعالن عن ح�صومات مغرية وجو�ئز قيمة تقدر 
قيمتها مباليني �لدر�هم، منوهاً بتعاون جمموعة عمل قطاع مر�كز �لت�صوق 
�ملتنوعة  و�الأن�����ص��ط��ة  بالفعاليات  ح��اف��ل  ج��دي��د  مو�صم  لتنظيم  �ل��غ��رف��ة  م��ع 
بالتجزئة يف خمتلف مناطق  �لبيع  �أ�صحاب حمال  د�عياً  و�ملميزة و�جلاذبة، 
�نطالق  �ل�صيف قبل  لت�صجيل موؤ�ص�صاتهم يف عرو�ض  �مل�صارعة  �إىل  �الإم��ارة 
�لعالية �لتي ي�صهدها هذ� �ملو�صم يف  فعالياتها لال�صتفادة من ن�صب �الإنفاق 

كل عام.
و�لعرو�ض يف غرفة  �ملهرجان  رئي�ض ق�صم  �ل�صويدي  من جهتها، قالت هناء 
�لفعاليات  من  �لعديد  �صت�صهد  �ملو�صم  لهذ�  �ل�صيف  عرو�ض  �إن  �ل�صارقة، 
على  �ملنت�صرة  �لت�صوق  مر�كز  خمتلف  يف  و�جل��و�ئ��ز  و�ل�صحوبات  و�مل�صابقات 
م�صتوى �الإمارة، و�لتي تندرج يف �إطار حر�ض �لغرفة على تطوير مهرجانات 
�لت�صوق و�لعرو�ض �لرتويجية �لتي تنظمها على مد�ر �لعام، و�صمن جهودها 
و�لعرو�ض  �ملهرجانات  تنظيم  قطاع  يف  �الإم���ارة  مبكانة  لالرتقاء  �لر�مية 
�لتجزئة يف  بقطاع جتارة  �لنهو�ض  على  �الإيجابي  �أث��ره  وتعزيز  �لرتويجية 

�ل�صارقة.
و�لعامرة  �ل�صاحرة  �ل�صياحية  ب��اأج��و�ئ��ه��ا  �ل�صارقة  �صيف  ع��رو���ض  وتتميز 
بالفعاليات �ملتنوعة و�الأن�صطة �لرتفيهية �لتي تلبي �حتياجات �لزو�ر و�ل�صياح 
من خمتلف �لفئات �لعمرية، مبا ُي�صفي على �لت�صوق متعة �إ�صافية ورونقاً 
�لتجارية  �لعالمات  �أرق��ى  على  و�حل�صومات  �ملغرية  �لعرو�ض  ظل  يف  خا�صاً 
�لتي تعر�صها �ملحال �لتجارية، و�مل�صحوبة  �لب�صائع و�ملنتجات  وغريها من 

بباقة كبرية من �جلو�ئز �لقّيمة و�لهد�يا.

م�ضر واأمريكا توقعان 5 اتفاقيات 
بقيمة 45 مليون دوالر

•• القاهرة-وام: 

�ت��ف��اق��ي��ات منح  وق��ع��ت م�صر و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى خم�ض 
و�ل�صحة  و�لتكنولوجيا  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ع��اىل  و�لتعليم  �ل��زر�ع��ة  جم��االت  ف��ى 

و�حلوكمة بقيمة 45 مليون دوالر .
و�لتعاون  �ال�صتثمار  وزي��رة  ن�صر  �صحر  �لدكتورة  من  كل  �التفاقيات  وقع 
�لدويل �مل�صرية و�صريى كارلني مديرة �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية 

بالقاهرة.
�صملت �التفاقيات �خلم�ض منحة �مل�صاعدة ب�صاأن حت�صني �لنتائج �ل�صحية 
وز�رة  ل�صالح  دوالر  م��الي��ني   5 بقيمة  مبنحة  �مل�صتهدفة  للمجموعات 
 27 بقيمة  �الأمريكية  �مل�صرية  �لعايل  �لتعليم  ومبادرة  و�ل�صكان  �ل�صحة 
و��صتكمال  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  ل�صالح  دوالر  مليون 
التفاقية �لتعاون �مل�صري �الأمريكي للعلوم و�لتكنولوجيا بقيمة 4 ماليني 
��صتكمال  جانب  �إىل  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  ل�صالح  دوالر 
 3.5 بقيمة  �لدخول  وزي��ادة  �لريفية  للتنمية  �لزر�عية  �الأعمال  التفاقية 
مليون دوالر ل�صالح وز�رة �لزر�عة و��صت�صالح �الأر��صي ف�صال عن مبادر�ت 
�الإد�رة �حلكومية وبرنامج �مل�صاركة بقيمة 5.3 مليون دوالر ل�صالح وز�ر�ت 
�لقومي  و�ملجل�ض  للمر�أة  �لقومي  و�ملجل�ض  �الجتماعي  و�لت�صامن  �لعدل 

لالأمومة و�لطفولة.

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع مركز راأ�س اخليمة الدويل 
حول تبادل املعلومات لالأغرا�س ال�ضريبية

بهدف تعزيز العلقات اال�ضتثمارية وتوفري املعلومات االقت�ضادية والدرا�ضات االإح�ضائية

)�ضروق( توقع تفاهمًا ثانيًا مع “اآر اإي اآي” الكورية اجلنوبية

غرفة التجارة الدولية تطلع على خطط �ضوق اأبوظبي العاملي

•• دبي-الفجر: 

�لر�صمي  �ل��ت��ع��اون  �أ���ص�����ض  �إر����ص���اء  ب��ه��دف 
لالأغر��ض  �ملعلومات  بتبادل  يتعلق  فيما 
�ل�صريبية، وقعت وز�رة �ملالية �صباح �م�ض، 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م��رك��ز ر�أ������ض �خليمة 

�لدويل، ب�صاأن تبادل �ملعلومات لالأغر��ض 
�ل�صريبية مبوجب �التفاقيات �ل�صريبية 
�ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي �أب��رم��ت��ه��ا دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ل���وز�رة  مقر  يف  وذل���ك  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 

باإمارة دبي.  
�صعادة  �ل��وز�رة  �التفاقية عن جانب  ووقع 

يون�ض حاجي �خلوري، وكيل وز�رة �ملالية، 
يف ح���ني وق��ع��ه��ا ع���ن ج���ان���ب م���رك���ز ر�أ�����ض 
�خل��ي��م��ة �ل�����دويل د. ���ص��م��ري �الأن�������ص���اري، 
�ملدير �لتنفيذي، وذلك بح�صور جمموعة 
�الإد�ر�ت  وم���در�ء  �لتنفيذين  �مل���در�ء  م��ن 

وموظفي �لوز�رة. 
على  �خل���وري  حاجي  يون�ض  �صعادة  و�أك���د 
�آلية  و����ص���ع  �الت���ف���اق���ي���ة يف  ه����ذه  �أه���م���ي���ة 
و����ص��ح��ة حت���دد �أ���ص�����ض �ل��ت��ع��اون يف جمال 
�ل�صريبية،  ل��الأغ��ر����ض  �ملعلومات  ت��ب��ادل 
�الأمر �لذي يعزز بدوره من تناف�صية دولة 

�الإمار�ت، 
�ال�صتثمار�ت  م����ن  �مل����زي����د  وي�����ص��ت��ق��ط��ب 
�لكرى  الأهمية  نظر�ً  للدولة،  �خلارجية 
�ل�صفافية  ع��ن�����ص��ري  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  �ل���ت���ي 
�ل�صريبية  ل��الأغ��ر����ض  �ملعلومات  وت��ب��ادل 
ودورهما يف حتقيق مبد�أ �لعد�لة لد�فعي 

�ل�صر�ئب.
وقال �صعادته: تن�صق وز�رة �ملالية مع كافة 
�ل���دول���ة، ل�صمان  �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لدولية،  و�التفاقيات  للمعايري  �المتثال 

ف����رق ع��م��ل ملتابعة  ت�����ص��ك��ي��ل  ف�����ص��اًل ع���ن 
بال�صفافية  �خلا�صة  �اللتز�مات  وتطبيق 
�الأم��ر �لذي يعزز من موقف �لدولة على 

�مل�صتوى �لدويل.«
ومب��وج��ب ه��ذه �الت��ف��اق��ي��ة، ���ص��ي��زود �ملركز 
�ملعلومات �ل�صريبية للوز�رة، مبا يتما�صى 
�ل��ت��ي وقعتها  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �الت��ف��اق��ي��ات  م���ع 

دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مع �لدول 
جتنب  ب��ات��ف��اق��ي��ات  يتعلق  ف��ي��م��ا  �الأخ�����رى 
�الإزدو�ج �ل�صريبي، و�التفاقية �لنموذجية 
�ملعلومات،  وت����ب����ادل  �ل�����ص��ف��اف��ي��ة  ب�������ص���اأن 
باملعايري  تلتزم  �تفاقية  �أية  �إىل  باالإ�صافة 
لل�صفافية  �لعاملي  �ملنتدى  يحددها  �لتي 

وتبادل �ملعلومات. 

•• ال�صارقة-الفجر:

)�صروق(  و�لتطوير  لال�صتثمار  �ل�صارقة  هيئة  وقعت 
�آي  �إي  “ �آر  جم��م��وع��ة  م���ع  ث��ان��ي��ة  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
على  �ل��ر�ئ��دة  �لكورية  �ال�صتثمار  �صركة  �لقاب�صة”، 
�ال�صتثمارية  �لفر�ض  تعزيز  بهدف  �لعامل،  م�صتوى 
�لتجاري بني  �لتعاون  �آفاق  وتبادل �خلر�ت وتو�صيع 

�جلانبني. 
�القت�صادية  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  �إىل  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
�لبيانات  ق���اع���دة  ودع����م  �الإح�����ص��ائ��ي��ة،  و�ل���در�����ص���ات 
�لعقود  �إب����ر�م  تي�صري  يف  منها  لال�صتفادة  �ل��ت��ج��اري��ة 

�لتجارية وتفعيل �مل�صاريع �مل�صرتكة بني �جلانبني.
�لتفاهم  م����ذك����رة  م����ع  م��ن�����ص��ج��م��ة  �مل�����ذك�����رة،  وت����اأت����ي 
�آي  �إي  “�آر  جمموعة  مع  �صروق  وقعتها  �لتي  �الأوىل 
�مل�صغلة  �لطبية،  “هايون”  وموؤ�ص�صة  �لقاب�صة”، 
يف  �جلنوبية،  ك��وري��ا  يف  �ل��ع��ام  “�صيجونغ”  مل�صت�صفى 
�أول م�صت�صفى كوري  مايو �ملا�صي، و�لهادفة لتاأ�صي�ض 
ج��ن��وب��ي يف �ل�����ص��ارق��ة، ك��م��ا �أن���ه���ا ت���اأت���ي ث��م��رة ملنتدى 
�الأعمال �الإمار�تي- �لكوري �لذي �صهد م�صاركة رئي�ض 

كوريا �جلنوبية، مون جاي �إن، يف مار�ض �ملا�صي.
�جلنوبية  كوريا  �لتز�م  على  �أك��د  م��ون  �لرئي�ض  وك��ان 
�آف��اق �لتعاون مع دول��ة �الإم��ار�ت يف قطاعات  بتو�صيع 
�خلطط  لتنفيذ  �لثنائية  �جل��ه��ود  �إط����ار  يف  ج��دي��دة 
�لتطور  ع��ج��ل��ة  دف����ع  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�لتنمية يف كال �لبلدين.
وق���ال ���ص��ع��ادة م����رو�ن ب��ن ج��ا���ص��م �ل�����ص��رك��ال، �لرئي�ض 
�لتنفيذي ل��صروق: “متتلك كوريا �جلنوبية و�حد�ً من 
�أقوى �قت�صاد�ت �آ�صيا، وتتمتع بتجربة ر�ئدة يف جمال 
�ل�صناعية  �لثورة  �إع��الن  منذ  وخا�صة  �لتكنولوجيا، 
��صرت�تيجية  يف  �أ�صا�صيان  عن�صر�ن  وه��م��ا  �ل��ر�ب��ع��ة، 
�لدمج �لرقمي الإمارة �ل�صارقة، وياأتي توقيع �لتفاهم 

يف �إطار م�صاعينا لتعزيز ح�صور �الإمارة على خارطة 
�الأعمال �لدولية«.

و�أ�صاف �ل�صركال: حتتل كوريا �جلنوبية �ملرتبة �ل�11 
�ل��ع��امل م��ن حيث  �أك��ر �الق��ت�����ص��اد�ت يف  �صمن قائمة 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل ح�صب تقرير �لبنك �لدويل، 
�ل�صركات  مع  عالقتنا  توثيق  على  نحر�ض  فاإننا  لذ� 
و�ملوؤ�ص�صات �لكورية �جلنوبية ب�صفتها �صريكاً ل��صروق، 

و�لتعاون معاً لت�صهيل ��صتثمارها يف �لفر�ض �لتجارية 
و��صع يف  نطاق  على  بها  و�لتعريف  بال�صارقة،  �ملتاحة 
ي�صهم  ما  �لكوري �جلنوبي،  �الأعمال  �أو�صاط جمتمع 

يف تعزيز �قت�صاد �لبلدين.
من ناحيته، قال �صون بونغ هونغ، رئي�ض جمموعة “�آر 
باقت�صاد  �ل�صارقة  �إم��ارة  “تتمتع  �لقاب�صة”:  �آي  �إي 
ن�صط ومتنوع، �إىل جانب بنية حتتية متطورة ود�عمة 
لقطاع �الأعمال، توفر بيئة مثالية للتعاون على تعزيز 
�لفر�ض �ال�صتثمارية ودفع عجلة �لتطور �القت�صادي 

لدى كال �جلانبني«.
و�أ�صاف: ن�صعى من خالل تبادل �لبيانات �ملتخ�ص�صة، 
�لتكنولوجية  �خلر�ت  وتبادل  �لتعاون  �آفاق  وتو�صيع 
من�صة  توفري  �إىل  �القت�صادية،  �لفعاليات  وتنظيم 
جديدة للفر�ض �ال�صتثمارية �لو�عدة يف �الإمارة �أمام 
�مل�صتثمرين �لكوريني خا�صة، و�مل�صتثمرين من جميع 

�أنحاء �لعامل عامة.
�إىل   2009 �ل��ع��ام  يف  تاأ�ص�صت  �لتي  ���ص��روق،  وت��ه��دف 
حتقيق �إجناز�ت �جتماعية وثقافية وبيئية و�قت�صادية 
و�ال�صالمية  �لعربية  �ل��ه��وي��ة  �أ���ص��ا���ض  على  وتنموية 
تطوير  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت�صعى  ح��ي��ث  �ل�����ص��ارق��ة،  الإم�����ارة 
�أف�صل  تبني  طريق  عن  �ال�صتثمار  وت�صجيع  �الإم���ارة 
يف  ت�صاعد  �لتي  �خلدمات  تقدمي  يف  �لدولية  �ملعايري 
خمتلف  من  �أو  �ملنطقة  من  �صو�ء  �مل�صتثمرين،  جذب 

�أنحاء �لعامل.

•• اأبوظبي -وام: 

�لتجارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  من  وفد  �طلع 
حممد  حميد  برئا�صة  �الإم���ار�ت   - �لدولية 
زيارته مقر  �ملجل�ض خالل  رئي�ض  �صامل  بن 
���ص��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �أب����رز �إجن����از�ت 
على  �مل�صتقبلية  وخططه  �ل�صوق  وجناحات 
كمركز  مكانته  يج�صد  مب��ا  �ل��ط��وي��ل  �مل���دى 

مايل دويل.
��صتقباله  يف  ك����ان  �ل�����ذي   - �ل���وف���د  ت���ع���رف 
ظاهر بن ظاهر �ملهريي �لرئي�ض �لتنفيذي 
جولة  خ���الل   - لل�صوق  �لت�صجيل  ل�صلطة 
�إطالق  منذ  منجز�ته  �أه��م  على  �ل�صوق  يف 
من  حققه  وم��ا   2015 �أكتوبر  يف  خدماته 
مكانته  ع��ززت  م�صتمرة  وت��ط��ور�ت  جناحات 
�ملنطقة  يف  م��ت��م��ي��ز  دويل  م�����ايل  ك���م���رك���ز 
عامه  خالل  ح�صوله  �صملت  و�لتي  و�لعامل 
للعام  مايل  مركز  �أف�صل  جائزة  على  �الأول 
�إ�صافة  �أفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  يف 
�إىل �الطالع على �لتقنيات �حلديثة �ملتبعة 
يف حماكم �صوق �أبوظبي �لعاملي �لتي ت�صمل 
تقنية  وخ��دم��ات  متكاملة  �إلكرتونية  بو�بة 

مبتكرة الإد�رة �خلدمات �لق�صائية.
�لغرفة  �إد�رة  �أخ��رى عقد جمل�ض  من جهة 
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  �ل�����دوري  �ج��ت��م��اع��ه 
و��صت�صافته غرفة جتارة و�صناعة - �أبوظبي 

حيث ناق�ض �لعديد من �ملو�صوعات �ملتعلقة 
وخطة  �لتخ�ص�صية  �ل��غ��رف��ة  جل���ان  ب��ع��م��ل 
ع��م��ل �ل��غ��رف��ة ل��ل��ن�����ص��ف �ل���ث���اين م���ن �لعام 
�ملحلية  �لتجارة  بغرف  وعالقاتها  �جل��اري 
�الجتماعات  ومو�عيد  و�لعاملية  و�الإقليمية 

من  ع���دد  �إىل  �إ���ص��اف��ة  للمجل�ض  �ل��ق��ادم��ة 
�لعاملي  �لغرف  باحتاد  �ملتعلقة  �ملو�صوعات 
�لتجارة  غ��رف  بع�ض  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  بجانب 

�لدولية �لوطنية.
وقال رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لغرفة �إن �لغرفة 

�لعام  م��ن  �الأول  �ل��ن�����ص��ف  خ���الل  ����ص��ت��م��رت 
�جل��اري ب��اأد�ء دوره��ا كو�حدة من موؤ�ص�صات 
ورفد  دع���م  �مل�����ص��اه��م��ة يف  �الأع���م���ال  جمتمع 
و�الجتماعية  �القت�صادية  �لتنمية  م�صرية 

بالدولة.

و�أك����د �أن �إح����ر�ز دول���ة �الإم������ار�ت ت��ق��دم��ا يف 
ت��ق��ري��ر �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 2018 
�لعاملي-  �لتناف�صية  م��رك��ز  ع��ن  �ل�����ص��ادر   -
يعتر يف حد ذ�ته داللة كبرية على قدر�ت 
�القت�صاد �لوطني ال�صيما و�أن هذه �لتقارير 
تعتر موؤ�صر�ت مهمة على �أد�ء �القت�صاديات 
بال�صوق  �الن��خ��ر�ط  باجتاه  تقدمها  وم��دى 
�ال�صتثمار  ملناخات  �لعاملي وكذلك حت�صينها 
يف  �الق��ت�����ص��اد  وق���درة  ل��ه  �حلا�صنة  و�لبيئة 
جت���اوز �ل���روت���ني و�ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة وتوفري 
�لبنى �لتحتية.و�أو�صح �بن �صامل �أن �ملرحلة 
�ملقبلة �صت�صهد ن�صاطات متعددة للغرفة من 
باالقت�صاد  متخ�ص�صة  دور�ت  عقد  خ��الل 
�لن�صر�ت  وت����رج����م����ة  �ل����ع����امل����ي  �ل����ت����ج����اري 
�ل���دول���ي���ة �ل���ت���ي ت�����ص��در ع���ن �ل���غ���رف���ة �الأم 
�ملتخ�ص�صة  �لعمل  �ملوؤمتر�ت وور�ض  و�إقامة 
�أ���ص��ح��اب �الأعمال  ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب 
�لدورة  �لفعاليات  ه��ذه  �أه���م  وم��ن  ب��ال��ع��امل 
للجنة  �ل��ت��ج��اري  �لتمويل  ل��ن��دوة  �ل�صابعة 
وور�ض  �لدولية  �لتجارة  �مل�صرفية يف غرفة 
�تفاقية  عمل �ال�صتري�د و�لت�صدير يف �طار 
�أبوظبي  �صتعقد يف  و�ل��ت��ي  �مل��وؤق��ت  �الدخ���ال 
للم�صاركة  �إ�صافة  و�لفجرية  �خليمة  ور�أ���ض 
باالجتماع �لعام ملجل�ض غرف �لتجارة �لعاملي 
�لذي ت�صت�صيفه غرفة جتارة و�صناعة دبي 

يف �لفرتة 21-22 نوفمر 2018.

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3191  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صم�ض �لعا�صمة للنقل و�ل�صحن - �ض ذ م م   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد حممود خليفة حممود   قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )١8٧8١( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�صافة 
�ىل مبلغ ١5١5 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2328  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �حمد بن د�صمال للمقاوالت - ذ م م   جمهول 
قد  علي  �حمد  �بر�هيم  �صيد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )١958٦( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   ١392 مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2599  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �حمد بن د�صمال للمقاوالت - ذ م م   جمهول 
�أقام  �م��ام علي   قد  �لتنفيذ/ �جم��د علي  حمل �الق��ام��ة مبا �ن طالب 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١٦439( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�صافة 
�ىل مبلغ ١35١ درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2881  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �حمد بن د�صمال للمقاوالت - ذ م م   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد قمر �صيا كاالى خان   قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )١٧٦45( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�صافة 
�ىل مبلغ ١33٦ درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دائرة الطاقة متنح �ضركة “براكة االأوىل” 
رخ�ضة اإنتاج الكهرباء بالطاقة ال�ضلمية النووية

•• اأبوظبي-وام: 

منحت د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي �صركة “بر�كة �الأوىل” - �لتابعة ملوؤ�ص�صة 
�الإمار�ت للطاقة �لنووية و�ل�صركة �لكورية للطاقة �لكهربائية “كيبكو 
�أ�صا�صيا  �إنتاج �لطاقة �لكهربائية �لتي تعد �صرطا تنظيميا  رخ�صة   -  “
�ل�صلمية يف  �لنووية  �لبدء مبرحلة ت�صغيل حمطات بر�كة للطاقة  قبل 
�إم���ارة  يف  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 

�أبوظبي.
�لطاقة  د�ئ��������رة  وت����ت����وىل 
تخطيط  م�����������ص�����وؤول�����ي�����ة 
ت��وج��ه��ات قطاع  وحت���دي���د 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �لطاقة 
م���������ص����رت�����ص����دة ب�����ال�����روؤي�����ة 
�حلكيمة لقيادتنا �لر�صيدة 
 2030 �أب��وظ��ب��ي  وروؤي������ة 
بناء  �إىل  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي 

�قت�صاد �آمن وم�صتد�م.
وت������ع������د رخ�����������ص�����ة �إن������ت������اج 
�لكهرباء من د�ئرة �لطاقة 
يف �أبوظبي خطوة �أ�صا�صية 
نو�ة  �صركة  لتمكني  هامة 
للطاقة - �لذر�ع �لت�صغيلي 
للطاقة  �الإم��ار�ت  للموؤ�ص�صة 
�لنووية و�ململوكة بال�صر�كة بني �ملوؤ�ص�صة و�صركة كيبكو - من �حل�صول 
�لهيئة  م��ن  �ل�صلمية  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  حم��ط��ات  �لت�صغيل  رخ�صة  على 
�الحتادية للرقابة �لنووية حيث تقدمت �صركة “ بر�كة �الأويل “ بطلب 
�لرتخي�ض للد�ئرة و�لتي قامت بدورها مبر�جعة وتقييم وحتليل �لطلب 
“بر�كة  منحت  ث��م  �الجتياز  �أك��د  و�ل���ذي  وقانونيا  تقنيا  و  وماليا  فنيا 

�الأوىل” �لرتخي�ض بعد �جتيازها �ملتطلبات �لالزمة كافة لذلك.
و�أكد معايل �ملهند�ض عوي�صة مر�صد �ملرر رئي�ض د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي 
�أن �إنتاج �لكهرباء من �لطاقة �لنووية �ل�صلمية يعد من �أف�صل �خليار�ت 
على �ملدى �لطويل الإنتاج طاقة كهربائية �آمنة وموثوقة و�صديقة للبيئة 
�الأوىل يف منطقة  �الإم����ار�ت  دول��ة  بكون  و�ع��ت��ز�زه  ع��ن فخره  .. معربا 
�ملمنوحة  �لرخ�صة  باتت  �لطموح حيث  �مل�صو�ر  �صتبد�أ هذ�  �لتي  �خلليج 
�لعربية  �ملنطقة  نوعها يف  �الأوىل من  للطاقة  �الأوىل”  “بر�كة  ل�صركة 

الإنتاج �لكهرباء من �لطاقة �لنووية �ل�صلمية.
وق���ال �إن ���ص��م��ان �أم���ن �ل��ط��اق��ة وت��وف��ري �إم�����د�د�ت ك��اف��ي��ة م��ن �لكهرباء 
لتعزيز  متطلعا   .. �لطاقة  لد�ئرة  �ال�صرت�تيجية  �الأولويات  �أحد  ميثل 
�لتعاون مع موؤ�ص�صة �الإمار�ت للطاقة و�ل�صركات �لتابعة لها لدعم تنفيذ 
�مل�صروع �لنووي �ل�صلمي �الإمار�تي وتعزيز م�صرية �لتنمية �مل�صتد�مة يف 
من  �لقادمة  �الأجيال  و�حتياجات  �القت�صادية  �لتطلعات  وتلبية  �لدولة 

�لكهرباء.
و�أ�صاف �أن “�صركة بر�كة �الأوىل” �أثبتت �لتز�مها �لتام بكل �ملتطلبات ما 
�ل�صلمية وفق  �لنووية  �إجناز م�صروع حمطات بر�كة للطاقة  يوؤكد على 

�أعلى معايري �ل�صالمة و�الأمان و�جلودة و�ل�صفافية.
جدير بالذكر �أن د�ئرة �لطاقة تهدف لتحقيق �مل�صتوى �الأمثل يف جمال 
به  �لنهو�ض  على  و�ل��ع��م��ل  �ل��ط��اق��ة  بقطاع  �ملرتبطة  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي 
وم�صايرة �لتطور�ت �لعاملية وي�صمل قطاع �لطاقة كل �الأن�صطة و�الأعمال 
و�خلدمات �ملتعلقة باإنتاج ومعاجلة وتخزين ونقل وتوزيع و�إمد�د وبيع 
و�إمد�د  وتوزيع  ونقل  وتخزين  وتوليد  وم�صتقاته  و�لنفط  �لغاز  و�صر�ء 
وبيع و�صر�ء �لكهرباء بكل �أنو�عها “ نظيفة ومتجددة وتقليدية” و�إنتاج 
ومعاجلة وحتلية وتخزين ونقل وتوزيع و�إمد�د وبيع و�صر�ء �ملياه وجتميع 
ومعاجلة و�لتخل�ض من مياه �ل�صرف �ل�صحي وخملفاته و�إعادة تدوير 
�لناجت من معاجلة مياه �ل�صرف �ل�صحي و�إنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد 

�ل�صائل �ملرد يف ��صتخد�مات �لتريد �ملركزي.

ثاين مكاتبها يف االأ�ضواق اللتينية والتا�ضع لها عامليًا  

غرفة دبي تفتتح مكتبًا متثيليًا جديدًا يف بنما 
لتعزيز العالقات االقت�ضادية مع القارة الالتينية 

�ضاهم يف تر�ضيد ا�ضتهلك الطاقة وحقق وفورات مالية باأكرث من 2 مليون درهم يف اأقل من �ضنة 

املربدة ملحطات  املياه  تدفق  يف  االأمثل  التحكم  “نظام  "اإمباور" تطبق 
املبدالت احلرارية با�ضتخدام العمليات االإح�ضائية الذكية” يف م�ضاريعها

•• دبي-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة و�صناعة دبي عن �فتتاح 
جمهورية  يف  ل��ه��ا  ج���دي���د  مت��ث��ي��ل��ي  م��ك��ت��ب 
دول  �أ���ص��و�ق  يف  تعزيز ح�صورها  بهدف  بنما 
خطتها  �إط���ار  يف  وذل���ك  �لالتينية،  �أم��ريك��ا 
�ال�صرت�تيجية بالتو�صع يف �الأ�صو�ق �لو�عدة 
مبا  فيها،  �ال�صتثمارية  �لفر�ض  و��صتك�صاف 
�الإم����ارة  يف  �الأع���م���ال  بيئة  حتفيز  يف  ي�صهم 
وت�صجيع �ال�صتثمار�ت �الإمار�تية �خلارجية، 
�الأج��ن��ب��ي��ة �خلارجية  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت  وج���ذب 
بنما  يف  �جلديد  �ملكتب  �الإمارة.ويعتر  �إىل 
�لثاين للغرفة يف  �أمريكا �لالتينية، و�لتا�صع 
يف �الأ�صو�ق �لعاملية، وذلك بعد �فتتاح مكاتب 
يف ك��ل م��ن ���ص��ان ب���اول���و  ب���ال���ر�زي���ل، وباكو 
ب��اأث��ي��وب��ي��ا و�إربيل  �ب��اب��ا  ب��اأذرب��ي��ج��ان و�أدي�������ض 
ب��غ��ان��ا وم��اب��وت��و مبوزمبيق  ب��ال��ع��ر�ق و�أك�����ر� 

حيث  بال�صني،  و�صنغهاي  بكينيا  ون��ريوب��ي 
جزء�ً  �لتمثيلية  �ملكاتب  ه��ذه  �فتتاح  ي�صكل 
بدعم  دب��ي  غرفة  ��صرت�تيجية  من  �أ�صا�صياً 
دبي،  �إم����ارة  يف  �الق��ت�����ص��ادي  �لتنويع  خطط 
�الإمارة  ل�صركات  �لعاملية  �لتناف�صية  وتعزيز 
�ملكتب  �فتتاح  �خل��ارج��ي��ة.وج��اء  �الأ���ص��و�ق  يف 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني غ��رف��ة دبي 
رفيع  وف��د  م�صاركة  خ��الل  بنما  وجمهورية 
�مل�����ص��ت��وى م��ن ب��ن��م��ا ب��رئ��ا���ص��ة ف��خ��ام��ة خو�ن 
يف  بنما  جمهورية  رئي�ض  ف��اري��ال،  ك��ارل��و���ض 
لدول  لالأعمال  �لعاملي  �ملنتدى  يف  فعاليات 
دبي  غرفة  نظمته  �ل��ذي  �لالتينية  �أم��ريك��ا 
�ملكتب  و�صي�صهم  �مل��ا���ص��ي،  ف��ر�ي��ر  �صهر  يف 
و�لعالقات  �ال�صتثمارية  �ل��رو�ب��ط  تعزيز  يف 
وتطور  �الأعمال،  جمتمعي  بني  �القت�صادية 
�مل�صاريع  ع����دد  وزي������ادة  �ل���ت���ج���اري  �ل���ت���ب���ادل 
حمد  �صعادة  وبنما.وقال  دبي  بني  �مل�صرتكة 

و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  عميم،  بو 
دب����ي: ن��ح��ر���ض يف غ��رف��ة دب����ي ع��ل��ى تعزيز 
تو�جدنا يف �ال�صو�ق �حليوية و�لو�عدة �لتي 
من  ل�صركائنا  و�لتو�صع  للنمو  فر�صاً  توفر 
�خلا�ض  �لقطاع  و�صركات  �الأع��م��ال  جمتمع 
�إىل  بو�بة  ت�صكل  بنما  �أن  حيث  �الإمارة”،  يف 
منطقتي �أمريكا �لو�صطى و�أمريكا �لالتينية 
قطاع  يف  وخ�صو�صاً  ب��ال��ف��ر���ض،  �حلافلتني 
و�ملالية  �للوج�صتية  و�مل���ج���االت  �خل���دم���ات 
و�لزر�عية وغريها، كما �أن وجود قناة بنما، 
�مل��م��ر �مل��ائ��ي �ل����دويل �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي، يتيح 
يف  �لقطاعات  ملختلف  حم��دودة  غري  فر�صاً 
�إمارة دبي. و�أ�صاف �صعادته قائاًل: “ �عتماد 
قيادتنا �لر�صيدة خلطط �لتنويع �القت�صادي 
يدفعنا الإيجاد �أ�صو�ق جديدة تعزز تناف�صية 
�الأ����ص���و�ق �خل��ارج��ي��ة، وتدعم  �أع�����ص��ائ��ن��ا يف 
خططنا �ال�صرت�تيجية باالنفتاح على ��صو�ق 

بنما  وتتمتع  وو�ع����دة.  متنوعة  ف��ر���ض  ذ�ت 
ت�صهل ممار�صة  بنية حتتية متقدمة  بوجود 
توطيد  وي��اأت��ي  �لتجارية،  �الأع��م��ال  خمتلف 
�ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة م��ع بنما وغ��ريه��ا من 
مر�كز �ملال و�لتجارة �لعاملية يف �إطار روؤيتنا 
ت��روي��ج دبي  �إىل   �ل��ر�م��ي��ة  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
كمركز جتاري عاملي، و�ن�صجاماً مع �هد�فنا 
بتعزيز عالقاتنا �القت�صادية مع دول �أمريكا 
�القت�صادي  �ل��ت��ع��اون  وحت��ف��ي��ز  �ل��الت��ي��ن��ي��ة، 
وتطوير �لتبادل �لتجاري مع هذه �لدول«.  

لغرفة  �ل��ت��ج��اري  �لتمثيلي  �مل��ك��ت��ب  وي�صكل 
دبي بو�بًة لال�صتثمار�ت �الإمار�تية يف �أ�صو�ق 
على  �ملكتب  �صيعمل  حيث  �لالتينية  �أمريكا 
خا�ض  ب�صكل  ب��ن��م��ا  يف  �ل�����ص��رك��ات  م�����ص��اع��دة 
دخول  على  ع��ام  ب�صكل  لالتينية  و�ل�صركات 
�صوق دبي، و�لتو�صع منها �إىل �أ�صو�ق �ملنطقة، 
وذلك من خالل �إبر�ز �أهم �ملز�يا �لتناف�صية 
حال  يف  والأعمالهم  لهم  دب��ي  توفرها  �لتي 
�لتو�صعية  الأعمالهم  مقر�ً  �الإم��ارة  �تخاذهم 
يف �ملنطقة.كما �صي�صكل �ملكتب من�صة مثالية 
ميكن للم�صتثمرين �الإمار�تيني من خاللها 
�لتعرف على �لفر�ض �ال�صتثمارية يف �أ�صو�ق 
�أمريكا �لالتينية، وم�صاعدتهم على تو�صيع 
�الأ�صو�ق،  ه��ذه  يف  �ال�صتثمارية  ن�صاطاتهم 
�ال�صتثمار  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ل���ى  و�ط����الع����ه����م 
من  وغريها  وفر�صه  وت�صريعاته  و�صروطه 
متطلبات تاأ�صي�ض �الأعمال، وبالتايل ت�صهيل 
�ال�صتفادة  لتحقيق  �الأ���ص��و�ق  ه��ذه  دخولهم 

�الأمثل لهم ولبيئة �الأعمال يف دبي.
وق����د من���ت جت�����ارة دب����ي غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة مع 
بن�صبة   2017-2012 �لفرتة  بنما خالل 
%87.4، مرتفعًة من 40.4 مليون درهم 
درهم  م��ل��ي��ون   75.7 �إىل   2012 ع���ام  يف 
دولة  و�رد�ت  �ب����رز  �م���ا   .2017 �ل���ع���ام  يف 
و�ملنتجات  �الأنانا�ض  بنما فهي  �الإم��ار�ت من 

�لبحرية يف حني �أن �ب��رز ���ص��ادر�ت دب��ي هي 
�مل��رك��ب��ات و�أج���ز�ئ���ه���ا وق��ط��ع �ل��غ��ي��ار. وحقق 
خالل   5.2% بن�صبة  من���و�ً  بنما  �ق��ت�����ص��اد 
 ،2016 ب���ال���ع���ام  م���ق���ارن���ًة   2017 �ل���ع���ام 
 18% على  �ل��ت��ج��ارة  قطاع  ي�صتحوذ  حيث 
�لت�صييد  يليه  �ملحلي  �الإج��م��ايل  �لناجت  من 
و�لبناء بن�صبة %15.27 ومن ثم �لعقار�ت 
 13.3% بن�صبة  و�لنقل   13.6% بن�صبة 
و�خلدمات �ملالية بن�صبة %7.3 و�ل�صناعة 
غرفة  م��ن  لوفد  �صبق  %5.2.وقد  بن�صبة 
2017، حيث مت  �أكتوبر  دبي زي��ارة بنما يف 
م��ع غرفة  ت��ف��اه��م م�صرتكة  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع 
جتارة و�صناعة وزر�عة بنما، وتنظيم منتدى 
�جتماع  وعقد  �لبنمي،  �الإم��ار�ت��ي  �الأع��م��ال 
�صانت  دي  �إيز�بيل  �مل�صتوى مع معايل  رفيع 
ووزيرة  �لرئي�ض  ن��ائ��ب  �أل���ف���ار�دو،  دي  م��ال��و 
�ل�����ص��وؤون �خل��ارج��ي��ة يف بنما. وج���اءت ىثار 
هذه �لزيارة �إيجابية حيث �صاركت بنما بوفد 
لالأعمال  �لعاملي  �ملنتدى  يف  �مل�صتوى  رفيع 
لدول �مريكا �لالتينية �لذي نظمته �لغرفة 

بد�ية �لعام �جلاري.

•• دبي-الفجر: 

�ملركزي  �لتريد  الأنظمة  �الإم��ار�ت  موؤ�ص�صة  طبقت 
يف  �ملناطق  تريد  خلدمات  م��زود  �أك��ر  “�إمباور”، 
تدفق  يف  �الأم��ث��ل  �لتحكم  “نظام  ب��رن��ام��ج  �ل��ع��امل، 
با�صتخد�م  �حلر�رية  �ملبدالت  ملحطات  �مل��ردة  �ملياه 
�لعمليات �الإح�صائية �لذكية” للمباين �لتي ت�صرف 
عليها يف منطقة نخلة جمري� يف عام 2014. وقد 
�لطاقة،  على  �حلفاظ  يف  مهمة  نتائج  �لنظام  حقق 
لكل  ك��ي��ل��وو�ت   0.045 ب��ق��در  حت�صنا  ح��ق��ق  ح��ي��ث 
4 مليون  �أك��رث من  طن تريد مما نتج عنه توفري 
كيلوو�ت/ �صاعة من �لطاقة �لكهربائية، و�أكرث من 

2 مليون درهم خالل عام و�حد.
�لتحكم  “نظام  تطوير  يف  “�إمباور”  جنحت  وق��د 
مل��ح��ط��ات �ملبدالت  �مل�����ردة  �مل���ي���اه  ت��دف��ق  �الأم���ث���ل يف 
�حلر�رية با�صتخد�م �لعمليات �الإح�صائية �لذكية”، 
�ملجال  يف  و����ص��ع  نطاق  على  �لنظام  ه��ذ�  وي�صتخدم 
�لتز�م  م��ع  متا�صياً  �خل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي  �ل�صناعي، 
حيث  م��ن  �مل�صتخدمني  متطلبات  بتلبية  �ل�صركة 

جودة �خلدمات �ملقدمة �إليهم.
ويجهز كل مبنى يقع يف نطاق تريد �ملناطق ب�غرفة 
 ETS – Energy( حل���ر�ري���ة� �ل��ط��اق��ة  ت��ب��ادل 

Transfer Station(، و�لتي تت�صمن �ملبادالت 
�حل���ر�ري���ة، و���ص��م��ام��ات �لتحكم يف درج���ة �حل����ر�رة، 
�لتحكم يف  يقوم �صمام  �ال�صت�صعار وحتكم.  و�أجهزة 
�أجل  �مل��ردة من  درجة �حل��ر�رة بتنظيم تدفق �ملياه 
تلبية متطلبات �ملبنى من طاقة �لتريد مع �حلفاظ 
على درجة �حلر�رة �ملثلى للمياه �لر�جعة �إىل حمطة 

تريد �ملناطق.
��صتخد�م  خ��الل  م��ن  �لر�جعة  �مل��ي��اه  مر�قبة  ويتم   
ت�صمن  حيث  �لتحكم  �صمام  �أد�ء  مل��ر�ق��ب��ة  مقيا�ض 
�ملطلوبة  �ملياه  ح��ر�رة  درج��ة  على  �حل�صول  بدورها 
�لر�جعة  �مل��ي��اه  وب���ني درج���ة  بينها  �ل��ف��رق  وم��ع��رف��ة 

وذلك ل�صمان �ال�صتفادة �ملثلى للمياه.   
وق�����ال �أح���م���د ب���ن ���ص��ع��ف��ار �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
�ملناطق يف طور  ي��ز�ل قطاع تريد  “ال  “�إمباور”: 
�ل�صرق  �ملماثلة يف  �لطاقة  �لنمو يف جمال قطاعات 
�أف�صل  �أنظمة  على  �حل�صول  �إىل  نحتاج  �الأو���ص��ط. 
�صعياً  جهودنا  يف  �جل���ودة  مبعايري  �الل��ت��ز�م  لقيا�ض 
�إىل  لتحقيق �الأف�صل. ومع زيادة �لرتكيز للو�صول 
�تخاذ  �إىل  نحتاج  �ملتعاملني،  ر�صا  م�صتويات  �أعلى 
بالتز�ماتنا  �ل��وف��اء  ع��ل��ى  ت�صاعدنا  �أف�����ص��ل  ت��د�ب��ري 
�لت�صغيلية  �لعمليات  يف  �ملعتمدة  �ملعايري  حيث  من 
�لنظام  ي�صاعدنا  �ل���ذي  �ل��ه��دف  وه��و  و�خل��دم��ات��ي��ة، 

تدفق  �الأم��ث��ل يف  �لتحكم  “نظام  تطويره  �ل��ذي مت 
با�صتخد�م  �حل����ر�ري����ة  �مل���ب���دالت  مل��ح��ط��ات  �ل��ط��اق��ة 
�لعمليات �الإح�صائية �لذكية” على بلوغه، وذلك يف 
تن�صجم  �لتي  �لطموحة  ��صرت�تيجيتنا  تنفيذ  �إط��ار 
تهدف  �لتي  للطاقة  �ملتكاملة  دبي  ��صرت�تيجية  مع 
�إىل تاأمني �مد�د�ت �لطاقة �مل�صتد�مة وتعزيز كفاءة 
�لطلب، باالإ�صافة �إىل �مل�صاهمة يف حماية �لبيئة عر 
�لطبيعية  م��و�ردن��ا  على  و�حل��ف��اظ  �لطاقة  تر�صيد 

لالأجيال �لقادمة«. 
ي�صار �أن موؤ�ص�صة �الإمار�ت الأنظمة �لتريد �ملركزي 
و��صعة  دول���ي���ة  �إ����ص���ادة  ع��ل��ى  ح����ازت  ق���د  “�إمباور” 
جلهودها يف تطوير م�صروع “نظام �لتحكم �الأمثل يف 
تدفق �لطاقة ملحطات �ملبدالت �حلر�رية با�صتخد�م 
�مل�صروع  ف��از  حيث  �لذكية”  �الإح�صائية  �لعمليات 
�جلو�ئز  توزيع  حفل  يف  �لفخرية،  �البتكار  بجائزة 
�خلا�ض بالدورة �ل� 109 للموؤمتر و�ملعر�ض �ل�صنوي 
للجمعية �لدولية لتريد �ملناطق يف مدينة فانكوفر 
�لكندية، �لذي �نعقد خالل �لفرتة ما بني 11 �إىل 

14 يونيو �ملنق�صي.
“�إمباور”  ل�صركة  �الإنتاجية  �لقدرة  �أن  ذكره  جدير 
1،34 مليون طن من �لتريد  ت�صل �إىل �أكرث من 
وتقدم �ل�صركة خدمات تريد مناطق �صديقة للبيئة 

لعدد من �مل�صاريع �لبارزة يف �إمارة دبي مثل جمموعة 
�ملايل  دبي  ومركز  ريزيدن�ض  بيت�ض  جمري� وجمري� 
�لعاملي و�خلليج �لتجاري ومدينة دبي �لطبية و�أبر�ج 
جاردنز  ودي�صكفري  جمري�  ونخلة  جمري�  بحري�ت 
و�ملنطقة  للت�صميم  دب��ي  وح��ي  م��ول  بطوطة  و�ب���ن 

�لعاملية لالإنتاج �الإعالمي وغريها.

 املوارد الب�ضرية والتوطني : 259 مواطنا يتلقون عرو�ضا للعمل لدى 55 �ضركة
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتوطني �أن 259 مو�طنا ومو�طنة تلقو� عرو�صا 
للعمل وتر�صحو� ل�صغل �لوظائف لدى 55 �صركة.

جاء ذلك خالل �ليوم �ملفتوح �الأول للتوظيف يف �لقطاع �مل�صريف و�ملايل �صمن 
م�صرعات �لتوطني �لنوعي �لتي �طلقتها �لوز�رة موؤخر� بال�صر�كة مع �مل�صرف 
لتوفري  و�ملالية  �مل�صرفية  للدر��صات  �الم��ار�ت  ومعهد  �لتاأمني  وهيئة  �ملركزي 

1500 وظيفة للمو�طنني و�ملو�طنات خالل 100 يوم يف �لقطاع �ملذكور.
وقال �صيف �ل�صويدي وكيل �لوز�رة ل�صوؤون �ملو�رد �لب�صرية و�لتوطني �إن �ل�صر�كة 

�ل��وز�رة و�جلهات �ملنظمة لعمل �لقطاع �مل�صريف و�ملايل و�ل�صركات �لعاملة  بني 
يف هذ� �لقطاع �أثمرت ب�صكل �أويل عن ��صتحد�ث وتوفري 493 فر�صة عمل مت 
�أم�ض �الول يف مقر معهد  �ليوم �ملفتوح �الأول �لذي مت تنظيمه  عر�صها خالل 

�المار�ت للدر��صات �مل�صرفية و�ملالية يف دبي.
و�أ�صاف �ن �مل�صوؤولني يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صرفية �لتي �صاركت يف �ليوم �ملفتوح 
بلغ عددهم  �لذين  و�ملو�طنات  للمو�طنني  777 مقابلة وظيفية  �أج��رو�  �الأول 
415 باحثا عن �لعمل خ�صع بع�صهم الأكرث من مقابلة وظيفية وذلك �نطالقا 
من �حلر�ض على فتح �ملجال �مامهم لالطالع على طبيعة و�متياز�ت �لوظائف 
�ملتقدمني  �ملوؤ�ص�صات للوقوف على قدر�ت  �مام  �ملجال  �تاحة  �ملطروحة وكذلك 

للوظائف ومدى تو�فقها مع متطلبات نوعية �لوظائف �ملتو�فرة .
و�أ�صار �إىل �أن جممل �ملقابالت �لوظيفية �لتي مت �إجر�وؤها خالل �ليوم �ملفتوح 
�أثمرت عن ح�صول 47 مو�طنا ومو�طنة على عرو�ض للعمل يف وظائف متنوعة 
ل�صغل  �آخ���رون  وموطنة  مو�طنا   212 تر�صح  بينما  �مل�صاركة  �ملوؤ�ص�صات  ل��دى 
�لوظائف لدى هذه �ل�صركات �لتي �صتجري مفا�صلة بينهم متهيد� البر�م عقود 
�لعمل مع �لذين يقع عليهم �الختيار وذلك بالتن�صيق و�لتعاون مع وز�رة �ملو�رد 
�لب�صرية و�لتوطني .و�أو�صح �أن 156 مو�طنا ومو�طنة من جمموع �مل�صاركني 
لهم  �جريت  �لتي  �لوظيفية  �ملقابالت  �جتياز  من  يتمكنو�  مل  �ملفتوح  �ليوم  يف 
حيث يجري �لتو��صل مع �ل�صركات �ملعنية ملعرفة ��صباب ذلك بهدف ��صر�كهم 

و�لتدريب مبا يجعلهم قادرين على  للتاأهيل  �ل��وز�رة  �لتي تنظمها  �لر�مج  يف 
يتطلعون  �لتي  �لوظيفة  على  للح�صول  م�صتقبال  �لوظيفية  �ملقابالت  �جتياز 

�ليها.
و��صاد �ل�صويدي بالتعاون �لذي �أبدته �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صرفية �لتي �صاركت 
حتقيق  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة  على  حر�صها  ي��وؤك��د  �ل��ذي  �الأم���ر  �ملفتوح  �ل��ي��وم  يف 
على  تعمل  �صركائها  مع  وبالتعاون  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  �لتوطني.ولفت  م�صتهدفات 
�مل�صريف و�ملايل حيث �صيتم  �لقطاع  �لوظيفية يف  �لفر�ض  �ملزيد من  ��صتحد�ث 
يوليو   30 يف  تنظيمه  �ملقرر  �لثاين  �ملفتوح  �ليوم  خ��الل  �لفر�ض  ه��ذه  عر�ض 

�جلاري يف �أر�ض �ملعار�ض يف �أبوظبي.

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1851  جتاري جزئي              

 - �لغذ�ئية  �مل��و�د  �لتموين وجت��ارة  �ملدعي عليه / ١-ع��امل �الغذية خلدمات  �ىل 
 �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ مطعم م��ريز� حممد - �ض ذ م م 
ومي��ث��ل��ه/حم��م��د �ح��م��د ع��ل��ي ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب��و ه��ا���ص��م - ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
و�لر�صوم  �ملدعي عليه مببلغ وقدره )350000 درهم(  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   ١2% من تاريخ �ملطالبة �ال�صتحقاق �حلا�صل 
�ملو�فق   ي��وم �الح���د   �ل��ت��ام.  وح���ددت لها جل�صة  �ل�����ص��د�د  يف 20١٦/١١/30 وح��ت��ى 
20١8/8/5  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1625  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١- �صامل �حمد �صالح علي �صالح �ملحرزي  جمهول حمل �القامة 
م م وميثله / حممد مرت�صى يعقوب  ذ  �ل�صيار�ت -  لتاأجري  �م  �أر بي  �ملدعي/  �ن  مبا 
مرت�صى برهان �لها�صمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(  وخم�صمائة  �ل��ف  وع�صرون  )�رب��ع��ة  وق���دره  مببلغ  عليه 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١2% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�صد�د �لتام 
�ملو�فق   ي��وم �الرب��ع��اء   بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�صة  و �صمول �حلكم 
�أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة    20١8/8/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2490   تنفيذ جتاري  
3-�فيار  رز�ق���ي  ب��ه��روز  2-ي��ا���ص��ار  ق�صقانيان  ب��ه��ر�م  �صكوفه  ���ص��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/  �ن طالب  �الق��ام��ة مب��ا  م  جمهويل حم��ل  م  ذ  ���ض   - �لعقارية  للو�صاطة 
�أقام  قد   - �ل�صايغ  نا�صر  ح�صن  /مع�صومة  وميثله  �صدر  علوي  غالمعلي  ميالد 
�ملبلغ  بدفع  �الأول  �صده  �ملنفذ  و�ل���ز�م  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك 
�ملنفذ به وقدره )١١١٧40( درهم و�ملنفذ �صده �لثالث بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�صامن  جميعا  �صدهم  و�ملنفذ  درهم   )١١90059(
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�صليمه  دره��م   )4٧424٦5(
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2581   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �مكو �جنينيريجن �نك �الإم��ار�ت - ذ م م - فرع 
دبي 2-�يلي �صامل �صلهوب  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
يورو نك�صت خلدمات �لعمالة - �ض ذ م م وميثله / عامر �صيد حممد �صيد 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �مل��رزوق��ي  رو�صن  حمي 
و�لز�مكم بالت�صامن  بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١٧٦٦٧2.09( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة تفاهم بني »التغري املناخي والبيئة« و»حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع«

االخرتاع �ضرط للتخرج بكلية اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار

مليون م�ضافر عرب مطار دبي الدويل يف الن�ضف االأول من العام اجلاري  43.7

•• دبي -وام: 

تفاهم  مذكرة  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  �أب��رم��ت 
�مل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ر�����ص���د  ب���ن  م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د  م���ع 
�ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة - �إح�����دى م��وؤ���ص�����ص��ات د�ئ����رة 
�لتعاون  �لتنمية �القت�صادية يف دبي - بهدف ت�صهيل 
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  وتطوير  دع��م  يف  �لطرفني  ب��ني 
و�ملتو�صطة بالدولة و�لعاملة يف جمال ريادة �الأعمال 
�لزر�عية و�لتجارية ودعم �البتكار�ت يف قطاع �لزر�عة 
و�الإن���ت���اج �ل���زر�ع���ي مل�����ص��اري��ع �ل��ب��ي��وت �مل��ح��م��ي��ة بنظام 
�ل���زر�ع���ة �مل��ائ��ي��ة  -�ل���زر�ع���ة ب����دون ت��رب��ة- و�لزر�عة 
و�إمناء �لرثوة �حليو�نية ومربييها ومربي  �لع�صوية 
و�ال�صتزر�ع  و�ل�����ص��ي��ادي��ن  �ل�صمكية  و�ل����رثوة  �ل��ن��ح��ل 
�ل�صمكي و�مل�صاريع ذ�ت �ل�صلة بها. قام بتوقيع مذكرة 
�صلطان علو�ن  ���ص��ع��ادة  �ل�����وز�رة  م��ن ج��ان��ب  �ل��ت��ف��اه��م 
من  وقع  بينما  �ملناطق  لقطاع  �مل�صاعد  �ل��وز�رة  وكيل 
�ملدير  �جلناحي  �لبا�صط  عبد  �صعادة  �ملوؤ�ص�صة  جانب 
�مل�صاريع  لتنمية  ر��صد  بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي 

�ل�صغرية و�ملتو�صطة.
على  تعمل  �ل�����وز�رة  �أن  ع��ل��و�ن  �صلطان  ���ص��ع��ادة  و�أك����د 
تطوير �جلهود �لوطنية يف كافة �ملجاالت ذ�ت �ل�صلة 
�ملن�صودة  �مل�صتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  باخت�صا�صاتها 
�لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �ملرموقة  باملكانة  و�الرت��ق��اء 
..م�صري�  و�ل��دويل  �الإقليمي  �ل�صعيدين  �ملتحدة على 
يف  �لرغبة  م��ن  �نطالقا  ج��اء  �مل��ذك��رة  توقيع  �أن  �إىل 
�الأعمال  رو�د  دع���م  يف  �مل�����ص��رتك��ة  �الأه������د�ف  حت��ق��ي��ق 
�لزر�عية و�لتجارية و�لتنوع �لغذ�ئي وتعزيز وتطوير 
و�ملنفعة  �مل�صرتكة  �مل�صلحة  ذ�ت  �لتعاونية  �الأن�صطة 

�ل��ب��ي��وت �ملحمية  ل��ل��م��ز�رع��ني يف م�����ص��اري��ع  �مل��ت��ب��ادل��ة 
بنظام �لزر�عة �ملائية /�لزر�عة بدون تربة/ و�لزر�عة 
�لع�صوية و�لنحالني وكذلك �ل�صيادين بالدولة. من 
�لبا�صط �جلناحي �ن موؤ�ص�صة  جانبه قال �صعادة عبد 
حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة 
تعتر �جلهة �ملخت�صة بتنمية ريادة �الأعمال وتطوير 
�إىل  وت��ه��دف  دب��ي  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز ل��ري��ادة �الأع���م���ال و�إقامة 
“ نوؤمن بفعالية هذه �ل�صر�كة �لتي  �مل�صاريع ..وق��ال 
و�إمناء  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  يف  �الأع��م��ال  رو�د  دور  ت��ع��زز 
�لرثوة �حليو�نية ومربي �لنحل وغريها من �مل�صاريع 
وتنظيم  �إن�صاء وتطوير  وذل��ك من خالل  �ل�صلة  ذ�ت 
�لر�مج و�ملبادر�ت �لر�مية �إىل تنمية قطاع �مل�صاريع 

لو�صع  �خل��ر�ت  تبادل  وكذلك  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
خطط �أكرث �صمولية للتعاون �مل�صتقبلي«.

ومبوجب مذكرة �لتفاهم �صتعمل وز�رة �لتغري �ملناخي 
�الأعمال  ل����رو�د  ت��ق��دمي خ��دم��ات فنية  ع��ل��ى  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
و�للو�ئح  �ل�صروط  ح�صب  وذل��ك  �لتجارية  �لزر�عية 
�مل��ع��م��ول ب��ه��ا ل����دى �ل�������وز�رة وم��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م حمالت 
بطلبات  �ملتقدمني  بهدف وعي  ق��در�ت  وبناء  توعوية 
�لتمويل من موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة من خالل تنظيم دور�ت حقلية 
�لتي  �لنموذجية  �الر�صادية  باملز�رع  عملية  وعرو�ض 
يجري �إن�صاوؤها من قبل �لوز�رة يف �لوقت �حلايل كما 
بطلبات  للمتقدمني  �لالزمة  �ملعرفة  �ل��وز�رة  �صتوفر 
�لتمويل من موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع 

م�صاريع  �إجن���از  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
ت�صاعد  كما  �ملائية  �الأحياء  ��صتزر�ع  وم�صاريع  زر�عية 
�ل�صغرية  �مل�صاريع  لتنمية  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة 
و�ملتو�صطة على دعم تنظيم ور�صات �لعمل و�حللقات 

�لدر��صية.
�مل�صاريع  لتنمية  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  تلتزم  كما 
�الأعمال  لرو�د  خدمات  بتقدمي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
�ملو�طنني ومنها تقدمي خدمات �ال�صت�صارة و�لتوجيه 
ل�����رو�د �الأع���م���ال ل��ل��ت��ع��ري��ف ع���ن م��ت��ط��ل��ب��ات وقو�نني 
�إد�رية  و�أهم �حتياجاته وتقدمي خدمات  �لعمل  �صوق 
�لتجارية  �لزر�عية  �الأع��م��ال  ل��رو�د  مي�صرة  وق��رو���ض 
�لنحل  وم��رب��ي  ومربييها  �حليو�نية  �ل���رثوة  و�إمن���اء 
�ل�صمكي  و�ال���ص��ت��زر�ع  و�ل�صيادين  �ل�صمكية  و�ل���رثوة 
و�للو�ئح  �ل�صروط  وح�صب  بها  �ل�صلة  ذ�ت  و�مل�صاريع 
و�لقو�نني �ملعمول بها لدى �ملوؤ�ص�صة من خالل �إن�صاء 
وتبني �آليات دعم ومتويل مبتكرة للم�صاريع �الإبد�عية 

�لنا�صئة باالإ�صافة �إىل خدمات �إعفاء�ت �لرخ�ض.
م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل  �صيتم  �مل��ذك��رة  لهذه  وتنفيذ� 
�للجنة  ت��ع��ق��د  �إذ  �مل���ذك���رة  ه���ذه  ب��ن��ود  لتنفيذ  ت��اب��ع��ة 
�جتماعاتها ب�صكل دوري بهدف متابعة تنفيذ �لر�مج 
و�الأن�صطة و�الطالع على م�صتجد�ت �لعمل وفق هذه 
�مل��ذك��رة وت��ق��دمي �الق���رت�ح���ات و�ل��ت��و���ص��ي��ات �التفاق 
بالطريقة  �مل�صرتك  �الهتمام  ذ�ت  �لق�صايا  ومتابعة 
�الأك������رث ف��ع��ال��ي��ة وم���ر�ج���ع���ة �مل�������ص���اري���ع و�ل���در�����ص���ات 
�الأعمال  رو�د  قبل  من  �ملقدمة  �لالزمة  وميز�نياتها 
�لنحل  �ملز�رعني ومربي �لرثوة �حليو�نية ومربي  �أو 
�ل�صمكي  و�ال���ص��ت��زر�ع  و�ل�صيادين  �ل�صمكية  و�ل���رثوة 

و�مل�صاريع ذ�ت �ل�صلة بها لالعتماد �أو للرف�ض.

•• عمان-الفجر:

�جلامعية  �أبوغز�لة  ط��الل  كلية  ��صرتطت 
�الول  ت�صرين  يف  �صتنطلق  �لتي  لالبتكار، 
لتخرج  متطلبا  و�البتكار  �الخ��رت�ع  �ملقبل، 

طلبتها .
وتعد هذه �لكلية بح�صب موؤ�ص�صها �لدكتور 
طالل �بو غز�له منوذجا عامليا متعارفا عليه 
مبا ي�صمى جامعات �ملوؤ�ص�صات، كما هو حال 
ومايكرو�صوفت  وج��وج��ل  �م���ازون  جامعات 
وماليا  تقنيا  �لدعم  تلقى  �لتي  �مريكا  يف 

ومكانة من �ل�صركات �ملوؤ�ص�صة.
�لكلية  �ن ما مييز  �بوغز�لة  �لدكتور  وقال 
�نها �الوىل يف �لعامل �لتي ال تهدف لتخريج 
بل تخريج مبدعني وخمرتعني،  متعلمني 
تو�صح  بها  �اللتحاق  ���ص��روط  �ن  �ىل  الفتا 
للتخرج  منه  مطلوبا  �صيكون  �ن��ه  للطالب 
“تقدمي �خرت�ع معريف يف خمتلف جماالت 
و�لزر�عة  �ل�صناعة  ذل���ك  يف  مب��ا  �الع��م��ال 
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  و�ل���ت���ج���ارة 

و�الت�صاالت«.
و������ص����ار �ىل �ن����ه ل���ك���ون من�����وذج �ل��ك��ل��ي��ة يف 
�لتعليم هو �الول من نوعه، فاإن �بو غز�له 
ت�صجيل هذ�  �صتعمل على  �لفكرية  للملكية 
للكلية،  ف��ك��ري��ة  ملكية  ك��ح��ق��وق  �ال���ص��ل��وب 
�لدويل  �ملجتمع  �إط����الع  مت  �أن���ه  �ىل  الف��ت��ا 

�المريكية  �جلامعات  من  وع��دد  �لتعليمي 
�لتعليم  يف  �مل��ب��ت��ك��ر  �ل��ك��ل��ي��ة  �����ص���ل���وب  ع��ل��ى 
�جلامعي، و�بدو� �هتمامهم بها وبر�جمها 
�الإب��د�ع��ي��ة و�الب��ت��ك��اري��ة، مثمنني دوره���ا يف 
تغيري منظومة �لتعليم �حلالية من خالل 
جاهزين  خمرتعني  تخريج  على  �لرتكيز 

ل�صوق �لعمل.
�لكلية  ب���ه���دف حت��ف��ي��ز ط��ل��ب��ة  �ن����ه  وق������ال، 
�خرت�عا  ي���ق���دم  م���ن  “كل  ف�����اإن  ودع���م���ه���م 
�صيح�صل على منحة در��صية من جمموعة 
�لتكاليف  له  تعيد  �لعاملية  �أبوغز�له  طالل 
�إ�صافة  در��صته،  مر�حل  خالل  دفعها  �لتي 
من  �الخ���رت�ع  برعاية  �ملجموعة  تعهد  �إىل 
حيث �لت�صجيل و�لرتويج و�الإنتاج وحمايته 
ف��ك��ري��ا، وت�����ص��خ��ري ���ص��ب��ك��ت��ه��ا �ل��و����ص��ع��ة من 
�ل�صركات و�لعالقات يف جميع �أنحاء �لعامل 

لهذه �لغاية«.
�الأعمال  يف  �ملتخ�ص�صة  �لكلية  �ن  و�أ�صاف، 
�لبيئة  توفري  على  تركز  �ملعلومات  وتقنية 
�الإب��د�ع و�البتكار من خالل  �ملنا�صبة خللق 
م���ا ت���وف���ره م���ن �أ���ص��ال��ي��ب در�����ص���ي���ة حديثة 
و�مكانيات تتيحها للطالب لتحويل �أفكارهم 
و�خرت�عاتهم �الإبد�عية �إىل منتجات قابلة 
تهدف  ال  �لكلية  �ن  �ىل  م�صري�  للت�صويق، 
برناجما  �لعرب  للطالب  تقدم  بل  للربح، 
م��ت��ك��ام��ال ل��ي��خ��رتع��و� وي���ح���دث���و� ف���رق���اً يف 

جمتمعاتهم و�لعامل باأ�صره.
و��صار �لدكتور �بو غز�لة �ىل �ن �آلية قبول 
جمموعة  ���ص��ت��ت�����ص��م��ن  �ل��ك��ل��ي��ة  يف  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لقدرة  لقيا�ض  و�ملقابالت  �الختبار�ت  من 
�الإب���د�ع���ي���ة ل���دى �ل��ط��الب و�ل��ت��ي �صتحدد 
�إمكانية قبولهم يف �لكلية، مبينا �ن بر�مج 
ت�صمل  �لكلية  يف  �مل��ط��روح��ة  �لبكالوريو�ض 

علم �حلا�صوب �الإبد�عي مب�صار�ته �لثالثة، 
�الأمن  �لبيانات،  علم  �ال�صطناعي،  �لذكاء 
�الإبد�عي  �الأع��م��ال  وب��رن��ام��ج  �ل�����ص��ي��ر�ين، 
وم�صار�ته �لتي ت�صمل �لت�صويق �الإلكرتوين 

و�ملحا�صبة و�لتدقيق. 
�لكلية عن غريها من  ما مييز  �أن  و�أو�صح 
�جل���ام���ع���ات �الأخ������رى ����ص��اف��ة �ىل �الب����د�ع 

و�البتكار هو ما توفره من حا�صنة لالأعمال 
�لعملي  �لتدريب  توفري فر�ض  �إىل  و�صواًل 
و�ملوؤ�ص�صات  �أب��وغ��ز�ل��ه  ط��الل  جمموعة  يف 
�أثناء  ل��ل��ط��الب  �مل��ت��ع��اق��دة م��ع��ه��ا  �الأخ������رى 
و�لتز�م  �ل��در����ص��ة،  مقاعد  على  ت��و�ج��ده��م 
�مل��ج��م��وع��ة ب��ت��وف��ري ف��ر���ض ع��م��ل خلريجي 

�لكلية. 

•• دبي-وام:

بلغت �أعد�د �مل�صافرين عر مطار دبي �لدويل ذروتها يف 
�لن�صف �الأول من عام 2018 لت�صل �ىل 43.7 مليون 
حركة  �صهدتها  �لتي  �مل�صاعفة  �ل��زي��ادة  نتيجة  م�صافر 
�ل�صادر  �لتقرير  وح�صب  �لفائت.  يونيو  �صهر  يف  �مل��رور 
43 مليونا  �ملطار  ��صتقبل  عن مطار�ت دبي �م�ض، فقد 
�الأول  �لن�صف  خ��الل  م�صافرين   105 و  �لفا   739 و 
من هذ� �لعام بزيادة ن�صبتها 1.6 باملائة مقارنة مع 43 
مليونا و045 �لفا و 268 م�صافر� خالل نف�ض �لفرتة 

من �لعام �ملا�صي.
و�صهد �صهر يونيو �لفائت �رتفاعا يف حركة �ملرور بن�صبة 
11.7 باملائة حيث ��صتقبل �ملطار 6 ماليني و795 �لفا 
و  �لفا   084 و  6 ماليني  مع  م�صافر� مقارنة   492 و 

، وعزت   2017 ع��ام  ذ�ت��ه من  �ل�صهر  674 م�صافر� يف 
�أحدثه  �ل��ذي  للتاأثري  �لكبري  �لنمو  ه��ذ�  دب��ي  م��ط��ار�ت 
�ملا�صي.  �ل��ع��ام  �مل���رور  حركة  على  �مل��ب��ارك  رم�صان  �صهر 
وعلى �صعيد �الأ�صو�ق �الأكرث تعامال مع مطار دبي فقد 
�صهر  �لكرى من��و� قويا خ��الل  �الأ���ص��و�ق  �صجلت معظم 
دول  جمموعة  ت�صدر  �ملوؤ�صر�ت  و�أظهرت  �لفائت  يونيو 
تتبعها  باملائة   50.6 بن�صبة  �ل��دول  قائمة  �لكومنولث 
باملائة   20 و�أف��ري��ق��ي��ا  ب��امل��ائ��ة   33.6 �ل�صرقية  �أوروب�����ا 
بالن�صبة الإجمايل  �أما  باملائة.   16.9 �ل�صمالية  و�أمريكا 
�لهند  ت�صدرت  فقد  �لفائت،  يونيو  يف  �مل�صافرين  �أع��د�د 
ق��ائ��م��ة �ل��ب��ل��د�ن ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد �مل�����ص��اف��ري��ن 968 �لفا 
و931 م�صافر� �عقبتها �ململكة �لعربية �ل�صعودية بو�قع 
504 �آالف و968 م�صافر� و�ململكة �ملتحدة بو�قع 454 
�لفا و477 م�صافر� وباك�صتان بو�قع 349 �لفا و 633 

م�صافر� ثم �لواليات �ملتحدة �الأمريكية بعدد 291 �لفا 
و391 م�صافر�. 

�ملدن  قائمة  على  لندن  تربعت  فقد  �مل��دن  �صعيد  وعلى 
خالل �ل�صهر ذ�ته بعدد م�صافرين بلغ 280 �لفا و941 
م�صافر� تلتها مدينة مومباي بعدد و�صل �إىل 195 �لفا 
و820  �لفا   173 بعدد  نيودلهي  ث��م  م�صافر�  و231 

م�صافر�. 
فقد  �ل��ف��ائ��ت،  يونيو  �جل��وي��ة يف  �حل��رك��ات  وعلى �صعيد 
و805  �لفا   32 �ملطار  ع��دد �حلركات �جلوية عر  بلغ 
مع  مقارنة  باملائة   6.4 قدرها  ب��زي��ادة  م�صجلة  حركات 

30 �لفا و841 حركة يف �ل�صهر ذ�ته من �لعام �لفائت.
فقد  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�صف  �صعيد  على  �أم��ا 
�صهدت �حلركة �جلوية �نخفا�صا يقدر بنحو 2 باملائة �إذ 
�صجلت نحو 201 �لف و784 حركة مقارنة مع 205 

من  �الأوىل  �ل�صتة  �ل�صهور  خ��الل  ح��رك��ة  و998  �آالف 
عام 2017. و��صتقر معدل �لركاب على منت كل رحلة 
 213 2018 عند عدد  �لعام  �لفائت من  يونيو  خالل 
ر�كبا مقارنة مع 203 ركاب خالل �ل�صهر ذ�ته من عام 

2017، م�صجال بذلك منو� بلغت ن�صبته 4.9 باملائة.
وعلى �صعيد �ل�صحن فقد تعامل �ملطار مع 214،612 
طًنا من �لب�صائع م�صجال بذلك �نكما�صا هام�صيا بن�صبة 
�ل�صهر  215،668 طنا خالل  مع  مقارنة  باملائة   0.5
ذ�ته من �لعام �لفائت. �أما على �صعيد �الإجمايل فقد بلغ 
�لفرتة ما  �ملطار يف  �لتي �صهدها  �لب�صائع  جمموع وزن 
بني يناير ويونيو من �لعام �جلاري 1،268،161 طنا 
ذ�تها  �لفرتة  يف  طنا   1،302،911 مع  مقارنة  وذل��ك 
ن�صبته  بلغت  �نخفا�صا  �ملا�صي، م�صجال بذلك  �لعام  من 

2.7 باملائة.

•• الإمارات-الفجر: 

�ل�صركة  لليخوت،  �أزمي���وت  �صركة  �أك���دت 
�لعامل،  يف  �ل��ي��خ��وت  �صناعة  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�الأو�صط  �ل�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ب�صكل خا�ض يف تطوير  �الإم���ار�ت  ودول��ة 
قطاع �ليخوت للمو�كبة باأحدث تطور�ت 
�ل�����ص��وق ع��امل��ي��اً. وت��ع��ت��ر دول����ة �الإم�����ار�ت 

�لدول  �أه��م  م��ن  و�ح���دة  �ملتحدة  �لعربية 
�ل��ت��ي ي��ن�����ص��ط ب��ه��ا ق��ط��اع �ل��ي��خ��وت. وقد 
�حلادي  للعام  م��وؤخ��ر�ً  �أزمي����وت  �حتفلت 
بورتو  م��دي��ن��ة  �ل����ت����و�يل يف  ع��ل��ى  ع�����ص��ر 
ب��ال��ت��ق��دم �مللحوظ  م��ون��وب��ل��ي �الإي��ط��ال��ي��ة 
�صوق  يف  خ��ا���ص��ة  �ل�����ص��رك��ة  حققته  �ل����ذي 
�ل�����ص��رق �الأو����ص���ط. وج��م��ع �حل����دث �أكرث 
من 700 م�صارك من �ل�صيوف ومالكي 

�أزمي��وت من خمتلف دول �لعامل؛  يخوت 
 14 �الحتفال  يف  �مل�صاركون  عاين  حيث 
وبينيّتي  �أزمي����وت  جمموعتي  م��ن  يختاً 
بريدج  “فالي  بينها طر�ز  �لفاخرة، من 
66” و “�إ�ض7” و “جر�ند 27 مرتي”. 
وللمرة �الأوىل مت عر�ض �ليخت �جلديد 
و�لذي �صيتم  من طر�ز “�أزميوت �إ�ض ٦”، 
�إطالقه ر�صمياً يف �صهر �صبتمر �لقادم يف 
مهرجان كان لليخوت.ومن جانبه، �أو�صح 
�ل�صيد �أحمد �لعمريي، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�لوكيل  ديزيرت�ض”،  �أند  “�صيز  ملجموعة 
�الأو�صط،  �ل�صرق  يف  الأزمي���وت  �حل�صري 
�ل��دو�م كنا ن�صع متطلبات  “على  قائاًل: 
�أولوياتنا،  عمالئنا و�حتياجاتهم يف قمة 
من �أجل ذلك ميثل هذ� �الحتفال بالن�صبة 
ل��ن��ا ف��ر���ص��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �آر�ء 
عمالئنا و�ال�صتماع لهم مبا�صرة، وخالل 
�صركة  متكنت  �ملا�صية  �خلم�صة  �الأع���و�م 
ح�صورها  تر�صيخ  م��ن  بينيّتي  �أزمي����وت 
�ليخوت  ق��ط��اع  يف  ر�ئ���د  كم�صنع  �ل��ق��وي 

�لكبرية  باملكانة  ف��خ��ورون  ونحن  ع��امل��ي��اً، 
�لتي حتتلها منتجاتنا يف �ل�صرق �الأو�صط، 
ال�صيما يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي؛ 
حيث قمنا بت�صليم ما يقرب من 250 �إىل 
300 يختاً لعمالئنا يف �ملنطقة، و�لذين 
يقدرون قيمة �ل�صلع �لفاخرة �لتي جتمع 
ب���ني �الإب������د�ع و�حل��رف��ي��ة يف �ل�����ص��ن��ع مع 
�الهتمام �لكامل بالتفا�صيل �لتي ت�صمم 

متثله  ما  وه��ذ�  رغباتهم،  وف��ق  خ�صي�صاً 
مثايل«.و�أ�صاف  ب�صكل  �أزمي��وت  منتجات 
باأن  م��وؤم��ن��ون مت��ام��اً  “نحن  �ل��ع��م��ريي: 
�لتز�منا بتقدمي �أعلى م�صتويات �خلدمة 
و�الأد�ء  �لت�صميم  بجمالية  م�صحوبة 
يف  �صي�صاعدنا  �أزمي���وت،  ملنتجات  �لفريد 
منطقة  يف  �الأوىل  مكانتها  على  �حلفاظ 

�خلليج �لعربي«.

"تنظيم االت�ضاالت" : 1200 ن�ضاط جتاري 
ت�ضملها مبادرة "با�ضر اعمالك خالل 15 دقيقة"

•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت هيئة تنظيم �الت�صاالت �أن عدد �الأن�صطة �لتجارية �لتي �صملتها �ملرحلة 
�الأوىل من مبادرة “با�صر �أعمالك خالل 15 دقيقة” �لتي �أطلقتها بالتعاون 
مع �لدو�ئر �القت�صادية يف �إمار�ت ر�أ�ض �خليمة و�ل�صارقة وعجمان و�لفجرية 
�لتي ت�صتهدف �حل�صول  �ملبادرة  �أن  .. موؤكدة  1200 ن�صاط جتاري  تت�صمن 
على جميع �ملو�فقات �خلا�صة مبمار�صة �العمال �لكرتونيا �صتعمم على جميع 

�مار�ت �لدولة خالل �صهر �صبتمر �ملقبل.
خدمات  خم�ض  توفري  �صت�صمل  �مل��ب��ادرة  من  �لثانية  �ملرحلة  �ن  �لهيئة  و�أك��دت 
جديدة ملجتمع �العمال منها ما هو خم�ص�ض للم�صتثمرين من خارج �لدولة.

وجاء �إطالق �ملبادرة ��صتناد� �ىل روؤية دولة �المار�ت نحو تعزيز بيئة �الأعمال 
دولية  مبقايي�ض  وحم�صن  �البتكار  على  مبنى  معريف  تناف�صي  �قت�صاد  لبناء 
عنه  �أعلنت  مل��ا  وفقا  وذل��ك  �ال�صتثمار�ت  ال�صتقطاب  حمفزة  تنظيمية  وبيئة 
برنامج  مدير  �خلمي�ض  حممد  �ملهند�ض  قال  �صابق.وتف�صيال  وقت  يف  �لهيئة 
حكومة �المار�ت �لذكية �إن �إطالق �ملبادرة جاء ��صتكمااًل خلطة دولة �الإمار�ت 
ب��اأ���ص��ل��وب مبتكر  ت��ق��دمي �خل��دم��ات �حلكومية  �ل��ذك��ي يف ق��ط��اع  �ل��ت��ح��ول  نحو 
�أمتتة عملية �حل�صول على  �صت�صاهم يف  �ملبادرة  �أن  �ىل  ..م�صري�  �أكرث تطور� 
دقيقة.و�أو�صح   15 وخ��الل  �لكرتونياً  �لعمل  ملز�ولة  �لالزمة  �لوثائق  جميع 
�ل�صركاء  �صملت  �مل��ب��ادرة  �أن  “و�م”  �الم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  خا�ض  ت�صريح  يف 
ر�أ�ض �خليمة وعجمان و�لفجرية فيما �صيتم �طالقها مع  �ال�صرت�تيجيني يف 
بقية �ل�صركاء يف �إمارة �أبوظبي ودبي و�ل�صارقة و�أم �لقيوين ح�صب جاهزيتهم 
وبحد �أق�صى يف �صبتمر 2018.و�أكد �أن �ملرحلة �لثانية من �ملبادرة �صتت�صمن 
خدمات �لتجديد و�لتحديث و�الإلغاء، و�إ�صافة ن�صاطات للرخ�صة �لتجارية كما 
�صت�صمل �مل�صتثمرين من خارج �لدولة و�صيتم �لربط مع �لقطاع �خلا�ض مما 
�مل�صافة  �لقيمة  نظام �صريبة  و�لت�صجيل يف  بنكي  فتح ح�صاب  للعميل  �صيتيح 
و�ختيار موقع �لكرتوين وموقع فعلي لل�صركة باالإ�صافة �إىل �إمكانية �حل�صول 

على �صندوق بريد.
وب�صاأن عدد �أن�صطة �الأعمال �لتي تت�صمنها �ملبادرة قال مدير برنامج �حلكومة 
تختلف  جت���اري  ن�صاط   1200 م��ن  �أك���رث  ت�صمل  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  �إن  �ل��ذك��ي��ة 
ت�صنيفاتها ح�صب �لد�ئرة �القت�صادية يف �المارة �ملعنية ..م�صري� �ىل �أن جميع 
هذه �الأن�صطة �لتجارية �لتي ي�صتفيد منها �ملو�طن و�ملقيم ال تتطلب مو�فقات 
بها يف معاملة  و�ملحلية �خلا�صة  �لر�صوم �الحتادية  دفع جميع  ويتم  خارجية 

و�حدة.
ي�صار �ىل �أن �ملبادرة �لوطنية �لتي �أطلقتها هيئة تنظيم �الت�صاالت تهدف �ىل 
ت�صهيل �إجر�ء�ت تاأ�صي�ض �ل�صركات عر توفري من�صة وطنية ذكية تعمل بنظام 
�ملتعلقة  �الج���ر�ء�ت  جميع  �إنهاء  خاللها  من  �ملتعامل  ي�صتطيع  حيث  متطور 
�لدولة  �إم��ار�ت  باحل�صول على �لرت�خي�ض يف فرته زمنية ق�صرية وجيزة يف 
كافة حيث تتميز �ملبادرة بتب�صيط �لعمليات وتقليل �الجر�ء�ت و�ملدة �لزمنية 
زيار�ت  ع��دد  وتقليل  �لورقية  و�ملعامالت  �ليدوية  �الإج���ر�ء�ت  من  و�لتخل�ض 

�ملتعامل �ىل �جلهات �الخرى.

ماليني درهم ت�ضرفات عقارات دبي ام�س  410
•• دبي -وام:

�أك��رث من  �الأر��صي و�الأم��الك بدبي  د�ئ��رة  �لعقارية يف  �لت�صرفات  حققت 
مبايعة   131 ت�صجيل  �م�ض  �ل��د�ئ��رة  �صهدت  حيث  دره��م  ماليني   410
بقيمة 205 ماليني درهم منها 22 مبايعة لالأر��صي بقيمة 68 مليون 

درهم و 109 مبايعة لل�صقق و �لفلل بقيمة 137 مليون درهم .
8 ماليني دره��م يف منطقة مردف  �أه��م مبايعات �الأر��صي بقيمة  وج��اءت 
تليها  �لثالثة  �حلبية  منطقة  يف  دره���م  م��الي��ني   5 بقيمة  مبايعة  تليها 

مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة جبل علي �الأوىل .
وت�����ص��درت منطقة �حل��ب��ي��ة �ل��ث��ال��ث��ة �مل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد �مل��ب��اي��ع��ات �إذ 
علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   22 بقيمة  مبايعات   7 �صجلت 
�الأوىل بت�صجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة يف �ليفرة 2 

بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ماليني درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�صقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ماليني 
4 ماليني  درهم مبنطقة مر�صى دبي كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
دره��م يف منطقة مر�صى دبي و �أخ��ري� مبايعة بقيمة 4 ماليني دره��م فى 

منطقة �لو�صل .
وت�صدرت منطقة �ملركا�ض �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�صقق و�لفلل �إذ 
�صجلت 24 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة �لر�صاء جنوب 
وثالثة يف �خلليج  دره��م  9 ماليني  بقيمة  15 مبايعة  بت�صجيلها  �لثالثة 

�لتجاري بت�صجيلها 8 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم .
�أر��ض  20 رهن  205 ماليني درهم منها  �لرهون قيمة قدرها  و�صجلت 
بقيمة 166 مليون درهم و 29 رهن فلل و�صقق بقيمة 39 مليون درهم 
60 مليون درهم و�أخ��رى يف  �أهمها مبنطقة ور�صان �لر�بعة بقيمة  و كان 

منطقة �لثنية �لر�بعة بقيمة 44 مليون درهم .

فور تنظيمها حلدثها ال�ضنوي بنجاح يف اإيطاليا 

بينيّتي" توؤكد على اأهمية �ضوق ال�ضرق االأو�ضط  "اأزميوت 
واالإمارات للنهو�س بقطاع اليخوت عامليًا 

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1037  جتاري كلي               

   �ىل �ملدعي عليه / ١- �صعيد حممد عمر �ملرزوقي ب�صفته وريث �ملتويف )و�لد �ملتويف( حممد 
�صعيد حممد �لعقيلي وميثله �ل�صيد/ نادر حممد حممد �صالح �أحمد �لعقيلي  2- فاطمة �حمد حممد عقيل 
ب�صفتها وريثة للمتويف )و�لدة �ملتويف( / حممد �صعيد حممد �لعقيلي وميثله �ل�صيد/ نادر حممد حممد �صالح 
�أحمد �لعقيلي  3- �صامية عبد�جلليل عبد�لرحيم ب�صفتها وريثة للمتويف )زوجة �ملتويف( / حممد �صعيد حممد 
�لعقيلي  حممد  �صعيد  حممد  حامد   -4 �لعقيلي  �أحمد  �صالح  حممد  حممد  ن��ادر  �ل�صيد/  وميثلها  �لعقيلي 
�ملرزوقي ب�صفته وريثا للمتويف )�بن �ملتويف( وميثله �ل�صيد/ نادر حممد حممد �صالح �أحمد �لعقيلي  5- غالية 
حممد �صعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي  ب�صفتها وريثا للمتويف )�بنة �ملتويف( وميثلها �ل�صيد/ نادر حممد حممد 
�صالح �أحمد �لعقيلي  ٦- فاطمة حممد �صعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي  ب�صفتها وريثا للمتويف )�بنة �ملتويف( 
�ملرزوقي   �لعقيلي  �صعيد حممد  �لعقيلي  ٧- مرمي حممد  �أحمد  ن��ادر حممد حممد �صالح  �ل�صيد/  وميثلها 
ب�صفتها وريثا للمتويف )�بنة �ملتويف( وميثلها �ل�صيد/ نادر حممد حممد �صالح �أحمد �لعقيلي  8- بدور حممد 
�صعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي  ب�صفتها وريثا للمتويف )�بنة �ملتويف( وميثلها �ل�صيد/ نادر حممد حممد �صالح 
�حمد  ن��ادر حممد حممد �صالح  �ل�صيد/  �مل��رزوق��ي وميثله   �لعقيلي  �حمد  �لعقيلي  9- حممد �صالح  �أحمد 
�لعقيلي   ١0- نادر حممد حممد �صالح �حمد �لعقيلي ب�صفته ممثل �ملدعي عليهم من �لثاين وحتى �حلادي 
ع�صر باتفاقية �لت�صوية �ملوؤرخة يف 20١2/3/١4  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ مركز �خلليج لل�صابون 
ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلر�صي  عبد�حلكيم  رميا   / وميثله  م  م  ذ  �ض   - �لكيماوية  و�ل�صناعات 
�حلكم بوقف �جر�ء�ت �لتنفيذ رقم 22٦2/20١٦ تنفيذ جتاري - دبي - مبو�جهة �ملدعي حلني �لف�صل بالدعوى 
�ملو�صوعية �ملاثلة ، و�حلكم ب�صحة ونفاذ �تفاقية �لت�صوية �ملوؤرخة يف 20١٦/١2/2١ وباإبر�ء ذمة �ملدعي من �ية 
مديونية ل�صالح �لبنك �ملدعي عليه �الأول.  وحددت لها جل�صة يوم �الحد  �ملو�فق  20١8/8/5  �ل�صاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/107 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �صده/١- مر�د بوهو�صى جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملالك  جلمعيات  �الد�ري  �ال���ص��ر�ف  خلدمات  الك�صري  �لتنفيذ/�صركة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لكتبي  غدير  علي  حميد  وميثله:هند  ذ.م.م 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )20٦43( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2012/68 تنفيذ مدين
����ص��ت�����ص��ار�ت ه��ن��د���ص��ي��ه - ت�صميم  �أ ك��ي��ن��ج دي���ز�ي���ن  ت��ي��و  �مل��ن��ف��ذ ����ص���ده/١-  �ىل 
�لتنفيذ/ �ن طالب  �القامة مبا  دب��ي( جمهول حمل  )ف��رع  - م�صاريع  د�خلي 

�حلارثي  �ملدفع  ف��ريوز  ��صماعيل  وميثله:�صامل  ����ض  ����ض  �ت�ض  �ال�صت�صاريون 
مبوجب �لقر�ر �ل�صادر بتاريخ:20١8/٧/١٧ يف �لتنفيذ �ملذكور �عاله بانه مت 
�حلجز على �مو�لكم �خلا�صه وهي عبارة عن �ر�ض ، �ملنطقة:ند� �ل�صبا �الوىل 
�مل�����ص��اح��ة:3425.33 م��رت مربع وف��اء للمبلغ �ملطالب به  - رق��م �الر�����ض:5١ - 

)١358٦39.2١( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3143  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/١- م�صنع �لريامي لالثاث جمهول حمل �القامة 
حممد  ح�صن  وميثله:�حمد  متى  �لتنفيذ/بيج�ض  طالب  �ن  مبا 
عبد�هلل �ملازمي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١349٧3( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن قرار بالتنفيذ 

يف الدعوى رقم 2018/736 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/١- جرجنيت �صينغ كنو�ر 2- جموهر�ت �ل�صهباء �ض.ذ.م.م 3- جموهر�ت كانو�ر 
�ض.ذ.م.م 4- جموهر�ت كانو�ر �ض.ذ.م.م 5- كانو�ر للمجوهر�ت ٦- ماجنيت �صينغ كانو�ر �مرك 
�صينغ ٧- كانو�ر �صيمو�ن جيت �صينغ جرجنيت �صينغ كنو�ر 8- كانو�ر للمجوهر�ت ذ.م.م - فرع 
9- جموهر�ت كانو�ر �ض.ذ.م.م )فرع( ١0-كالوتي للمجوهر�ت �لعاملية م.د.م.�ض جمهويل حمل 
ح�صن  حممد  وميثله:يو�صف  عامة(  )م�صاهمة  بنك  �لتنفيذ/�صتاندرد  طالب  �ن  مبا  �القامة 
حممد �لبحر   نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة يف �حلجز �لتحفظي:323/20١0 
جتاري وفاء للمبلغ �ملطالبة )١3٦٦5٧( درهم وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي رقم:323/20١0 
جتاري �ىل حجز تنفيذي يف ملف �لتنفيذ رقم:٧3٦/20١8 جتاري مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء على قر�ر �صعادة �لقا�صي بتاريخ:٧/١5/20١8.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/642 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/١- بالل �صعد بالل �صعد �لغبي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�صرف �المار�ت �ال�صالمي �ض.م.ع وميثله:ر��صد 
عبد�لرز�ق حممد تهلك قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١٦04٧3( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة   وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2004 تنفيذ جتاري
د�ول���ت  ���ص��اجن��اى   -2 �������ض.ذ.م.م  �ل��ن��ق��ل  �ملتخ�ص�صة خل��دم��ات  ����ص���ده/١-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
ر�م�صينجاين جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صركة �ملكو للتجارة �ض.م.ح 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  عمر  �ل  عزيز  ع��ب��د�هلل  عبد�لعزيز  وميثله:عمر 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4٧١١0( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة 2- ف�صخ عقد مو�صوع �لتد�عي �ملوؤرخ:20١٦/8/30 و�عادة �حلال �ىل 
ما كان عليه قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهما برد �ل�صيك رقم:١00٧82 مبلغ وقدره 
)9١٧500( درهم وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/643 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/١- حممد علي حممد عبد�هلل �لتميمي جمهول حمل 
�ض.م.ع  �ال���ص��الم��ي  �الم����ار�ت  �لتنفيذ/م�صرف  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
وميثله:ر��صد عبد�لرز�ق حممد تهلك قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١٦5093.33( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2514 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ريالتى  ����ض  �ر  ���ص��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
للمقاوالت  �لوطنية  �ل�صعفار  �لتنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ط��وع  حممد  ح�صن  وميثله:عبد�لرحمن  ������ض.ذ.م.م 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٧٧٧8498.٦5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1718 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة كو�لتي ل�صناعة �خلر�صانة �جلاهزة �ض.ذ.م.م 
بن  �صعيد  مطر  �لتنفيذ/�صعيد  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
عليك  �أق����ام  ق��د  �لنعيمي  هوي�صل  ع��ل��ي  ع��ب��د�هلل  ومي��ث��ل��ه:ر����ص��د  بليلة 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)2٦9٧4389.8( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2067  ا�شتئناف جتاري    
�مل�صتاأنف �صده/ ١- حممد عز �لدين عبد�حلميد ��صماعيل �العرج   �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ص��ت��اأن��ف / �ح��م��د ع��ب��د�هلل ح�صن علي 
�لقمي�ض وميثله:حممد علي حممد علي �لدهبا�صي  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 20١٦/١445 جتاري كلي بتاريخ:20١٧/١١/١ 
وحددت لها جل�صه يوم �الحد  �ملو�فق 20١8/9/23 �ل�صاعة ١0.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1153  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ ١- �يدة للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�صتاأنف / حول �لبحار �ل�صبع للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م قد 
��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 20١٧/١294 جتاري 
ب��ت��اري��خ:20١8/5/22 وح��ددت لها جل�صه يوم �لثالثاء  �ملو�فق  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    ١0.00 �ل�صاعة   20١8/٧/3١
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1153  ا�شتئناف جتاري    
جمهول  ز�ده  ويل  عامل  حم�صن  م��ه��رز�د   -١ �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
للتجارة  �ل�صبع  �ل��ب��ح��ار  ح���ول   / �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�لعامة �ض.ذ.م.م قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 
20١٧/١294 جتاري كلي بتاريخ:20١8/5/22 وحددت لها جل�صه يوم 
�لثالثاء  �ملو�فق 20١8/٧/3١ �ل�صاعة ١0.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7748  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�لت�صامن للنقل ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / عبد�ملنعم ربيع خمي�ض هدهود  قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(    ١١٦١3( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
�ل�صكوى  و�مل�صاريف.رقم  و�لر�صوم  درهم   )2000( مببلغ  عودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   mb183594851ae
فاأنت  بالقاعة رقم:ch1.A.4  لذ�  �ل�صاعة ١0.00 �ض     20١8/8/١4
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2668  عمايل جزئي

�ىل �خل�صم �ملدخل/١-موؤ�ص�صة ��صين�صني �جيل�صي للدعاية و�العالن جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ه��ن��د �ل��ع��ود ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ط��ور وميثله:ماجد 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  �ل�صويهي  قد  �صعيد حمد �جلالف 
و�مل�صاريف.رقم  و�ل��ر���ص��وم  دره����م(    200000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
�ل�صكوى MB179228444AE وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.A.5:رقم بالقاعة  �ض   08.30 �ل�صاعة     20١8/8/٧
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6036  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�لكنانة للنقل �لعام ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مب���ا �ن �مل���دع���ي / حم��م��د �م����ني وه��ب��ه ح�����ص��ن  ق���د �أق�����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )١8٦50 درهم(  وتذكرة 
�ملحاماة.رقم  و�ت��ع��اب  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة 
�ل�صكوى MB182561227AE وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 
20١8/8/5   �ل�صاعة 09.30 �ض بالقاعة رقم:ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/408  تظلم جتاري
كري�صنا  بيالي جوبال  كري�صنا  �صريجيت   -2 �مل�صرق  ١-بنك   / �ملتظلم �صده  �ىل 
بيل جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم / �ل �صيار للخدمات �لفنيه �ض.ذ.م.م 
�عاله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �أق����ام  ق��د  ع��ب��د�هلل  خمي�ض  ع��ب��د�هلل  ومي��ث��ل��ه:ب��در 
رق��م 20١8/٦2١  �الم���ر على عري�صة  �ل�����ص��ادر يف  �ل��ق��ر�ر  م��ن  وم��و���ص��وع��ه تظلم 
�مل��و�ف��ق 20١8/8/5   �ل�صاعة 08.30 �ض  ي��وم �الح��د  جت��اري. وح��ددت لها جل�صة 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1281  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١-فو�ز عبد�لغفار حممد �لعلوي بني ها�صم جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /بلوم بنك فرن�صا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة بتثبيت �صحة �حلجز �لتحفظي �ل�صادر عن قا�صي �المور �ملت�صعجلة 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  جت��اري  حتفظي  حجز  رق����م:20١8/3١١ 
 09.30 �ل�صاعة   20١8/8/١ �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�صة  لها  �ملحاماة.وحددت 
�أو من ميثلك قانونيا  �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/528  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١-جهان�صاه �صيد �بر�هيم ح�صينيان جمهول حمل �القامة 
علي  مو�صى  وميثله:�بر�هيم  مركز  �هنجي  حم�صن  /نيلوفر  �ملدعي  �ن  مبا 
عقد  ببطالن  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لبلو�صي  م��ر�د 
من  ذل��ك  على  وم��اي��رتت��ب  يف:٧/١5/20١3  �مل����وؤرخ  رق�������م:20١3/55945  �لهبه 
�ثار و�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 20١8/8/١4 �ل�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/209  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�المار�ت للمز�د�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/نها �صابناين وميثله:فاطمة مو�صى علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
ببطالن �لتنفيذ رقم:20١5/42 بيع عقار مال مرهون ووقف جميع �جر�ء�ته و�ملطالبة 
ملكية  و�ثبات  دره��م   )89٦.538.50( وق��دره  مببلغ  مت�صامنني  عليهم  �ملدعي  بالز�م 
�لوحده و�حلكم ب�صحة ونفاذ عقد �لبيع و�لت�صريح بت�صجيل �لوحدة �لعقارية با�صم 
�ملدعية و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�صاعة 09.30 �ض  �ملو�فق 3١/٧/20١8  �لثالثاء  �لتام.وحددت لها جل�صة يوم  �ل�صد�د 
بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/91  مدين كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/١-�صركة بيت �لعقرب للخدمات �لفنية ذ.م.م 2- تنوير �صيخ �حمد 
 -5 �صميم  �صيد  �صيد  �صميم  فرقان   -4 بانو�ر  فريد  عبد�لغفار  غفار  �لطاف   -3 �صيخ 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  باين�ض  ميت�صينغ  ج��ور  �صينغ  كولويندر 
ل�صالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    20١8/4/١٦ بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
لوجي�صتيك�ض م.د.م.�ض بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعي عليها �الوىل 
بالدرهم  يعادله  ما  �و  ي��ورو   )4.000.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  و�لثاين 
�ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �صنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �لفائدة  م��ع  �ل�صد�د  عند  �الم��ار�ت��ي 
�لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د مع �لر�صوم و�مل�صاريف. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/511 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/١- حممد ر�صا عبد�لرحمان هومن ز�ده
وميثله:علي عبد�هلل ماجد �ل�صام�صي 

باعالن �ملطعون �صده:١- �الزهر لل�صر�فة - موؤ�ص�صة فردية ل�صاحبها/
ب���اأن �لطاعن  �ح��م��د علي ح�صن ط��اه��ر جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة نعلنكم 
�أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�صور �ىل حمكمة 

�لتمييز وذلك للرد على �صحيفة �لطعن �ملقدمة �صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/252 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/١- عبد�لرحمن حممد ح�صن �ملرزوقي مالك موؤ�ص�صة/�حلجر 

�الحمر للديكور  وميثله:علي عبد�هلل ماجد �ل�صام�صي 
باعالن �ملطعون �صده:١- يا�صوتيني با�صكبار��صان جمهول حمل �القامة 
�أع��اله ويتوجب عليكم  �ملذكور  �أق��ام عليكم �لطعن  باأن �لطاعن  نعلنكم 
�حل�صور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �صحيفة �لطعن �ملقدمة 

�صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/193  ا�شتئناف عقاري    

مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  د�وود  حيدر  غ��الم   -١ �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�ن �مل�صتاأنف / �صركة جلف هاو�صينج �صوليو�صنز يو �يه �ي ���ض.ذ.م.م قد 
�حلكم  تف�صري  طالبا  عقاري  ��صتئناف  رق����م:١93/20١8  �ال�صتئناف  قيد 
�ل�صادر باال�صتنئاف رق��م:20١2/١8٦ عقاري باريخ:20١3/٦/١8 وحددت 
لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 20١8/8/٦ �ل�صاعة ١0.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2195 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صدهما/١- �مريال كالدينج �صي�صتمز 2- مو�صاكو ل�صناعة 
�لتنفيذ/ طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �ملعدنية  �ال�صغال 

�ك�ص�ض رينتال جلف �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م �ىل  وق��دره )٦0.٦04588(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1326  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �صوليو�صنز  عليه/١-توتال  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    20١8/٧/8 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة 
توؤدي  �ن  �الوىل  عليها  �ملدعي  بالز�م  �لعامة  للتجارة  ل�صالح/جيب�صمنا  �عاله  �ملذكورة 
تاريخ   م��ن  �صنويا   %9 ب��و�ق��ع  وف��ائ��دة  دره���م   )3٦839٦.25( م��ق��د�ره  مبلغ  �مل��دع��ي��ة  �ىل 
درهم  ومبلغ خم�صمائة  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لزمتها  �ل�صد�د  20١8/4/١١ وحتى متام 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/550  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/١-�فتخار علي حممد �قبال بلو�ض جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    20١8/5/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  ل�صالح/بنك  �ع��اله 
�صنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )١٧.٧29.59( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
من تاريخ:20١8/2/20 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته بامل�صاريف وخم�صمائة درهم 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/459  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �القامة  بالدو جمهول حمل  فاجاردو  عليه/١-جو�صلني  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  20١8/٦/٦  يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت 
���ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي  �م �لقيوين �لوطني  ل�صالح/بنك 
من  ���ص��ن��وي��ا   %9 ب��و�ق��ع  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م   )١١.92٦.٧9( وق����دره  مبلغ 
درهم  وخم�صمائة  بامل�صاريف  و�لزمتها  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:20١8/2/20 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3585  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/١-�صركة كونتيقو د�تا �صوليو�صنز منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 20١8/2/١9  يف �لدعوى 
تابعة  حكومية  هيئة  �ل�صود�ن  لالت�صاالت  �لقومية  ل�صالح/�لهيئة  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ال�صباب  فلهذه  �صالح  �هلل  ود�ع��ة  عبد�حلفيظ  وميثلها/م�صطفى  �ل�صود�ن  حلكومة 
و�لفائدة  دره���م   )١42.959( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف:20١٧/١0/24 وحتى متام �ل�صد�د 
وعلى �ن ال تزيد �لفائدة على �ملبلغ �ملق�صي به و�لزمتها �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
�ل�صيخ  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �الع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1493  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  �ن  ���ص��ان��در����ض  عليه/١-فندق  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 20١8/٦/2٦ يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/
علي  ح�صني  بناه  مديرها/علي  وميثلها  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�صار  وعابدي  غالمي  �صركة 
غالمي بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره ٧3392 )ثالثة و�صبعون �لفا 
وثالثمائة و�ثنان وت�صعون درهما( وفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ:20١8/2/25 وحتى 
�ل�صد�د و�لزمتها بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت 
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري  ما عد� 
�ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب  �عتبار� من 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2281  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- �صركة �م �ت�ض �م للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م 2- ماهر حممد �صيخ 
فكي حممد �صيخ جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�نور يو�صف حممود بارور قد �أقام 
مببلغ  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك 
وقدره )١00.000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ 
�ال�صتحقاق �حلا�صل يف:20١٦/٦/20 وحتى �ل�صد�د �لتام �صم ملف رقم:20١٧/253١ نز�ع 
�ملو�فق ١5/20١8/8  �ع��اله. وح��ددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �لدعوى  جت��اري �ىل ملف 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2154  جتاري جزئي
�حل��ق ف�صل جل  2- حميد  �����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  ت��ي  ج��ي  �ت�ض   -١  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
وميثله:جمال  ���ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ملدعي/مريك  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
علي �ل�صيد حممد �ل�صنقيطي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهم بالت�صامن و�لت�صامم مببلغ وقدره )٦4000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة باال�صافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية ١2% من تاريخ ��صتحقاق �ل�صيك وحتى �ل�صد�د 
بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة   20١8/9/١3 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  �لتام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2466  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-طريق �لثقة لتجارة مو�د �لبناء )موؤ�ص�صة فردية( 2- علي حممد 
علي �لقالف جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�لبحار �ل�صبع لل�صناعات �حلديدية 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�صبيعي  عمري  وميثله:�مل  �����ض.ذ.م.م 
و�لر�صوم  دره���م   )٦5000( وق���دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
وحتى  يف:20١٧/١/١5  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
�ض   08.30 �ل�صاعة   20١8/8/١ �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�صد�د 
بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/927  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�صيف جمعه �صامل بن جر�ض �لعو�ين جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /بنك دبي �ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )١28493( درهم مبا يعادل 
و�لر�صوم  �ل�صكر  �مل�صتحقة ومقد�رها )5١39٧.20( كيلو جر�م من  �ل�صكر  كمية 
 20١8/8/٦ �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�صة  لها  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�صاريف 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.13:بالقاعة �ض   08.30 �ل�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2327  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-حممد رفيق جاكاريا جاكاريا 2- ريالتيك للكهروميكانيكة 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد �قبال ح�صني بهويان قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة با�صد�ر �المر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د 
مبلغ )١5.000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 
20١8/8/5 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2064  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�صافكو لتاأجري �حلافالت ونقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /كينغ�ض لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  مببلغ وقدره  قد 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )82400(
�ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١8/8/28 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.12:بالقاعة �ض   08.30 �ل�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1946  جتاري جزئي
تينينجال حممد  ف��ال��ي��ك��ات   -2 �مل���رزوق���ي  �ح��م��د  / ١-ع��م��ر حم��م��د  ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  �ىل 
/هارفيندر  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  عبد�لقادر  جاي�صري   -3 �جلليل  عبد 
جاجموهان �صينغ �صينغ ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته وكيال عن �صاربجيت �صينغ قد �أقام 
بالت�صامن و�لت�صامم مببلغ  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )٧5000( وق��دره 
�لتجاري  �لنز�ع  ملف  و�صم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  يف:3/22/20١٧  �لتاأ�صي�ض  عقد  تعديل 
رقم:٦9٦/20١8.وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 20١8/8/28 �ل�صاعة 08.30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3028  تنفيذ عمايل 
�القامة  حم��ل  جمهول  �مل�صري  �ل��ري��ف  مطعم  ���ص��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام  �صامل رم�صان   قد  �ل�صيد حممد  �صامل  �لتنفيذ/  �ن طالب  مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١49١5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�صافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   ١245 مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1095  جتاري كلي

ديز�ين  �ن��د  �ن��رتي��ورز  �ك�صرتيم  �م��ان �هلل 2-  �ملدعي عليه / ١-عائ�صة  �ىل 
كون�صالتن�ض م.د.م.�ض جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /جنيب �مان �هلل 
وميثله:فاطمة مو�صى علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بحل 
وت�صفية و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�صة يوم 
لذ�    ch2.E.22:بالقاعة �ض   09.30 �ل�صاعة   20١8/8/١ �ملو�فق  �الربعاء 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1301  جتاري كلي

مرو�ن   -2 )موؤ�ص�صة(  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �ل�صعدي  ١-م���رو�ن   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�يه  �ر  بي  /�ي  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �ل�صعدي  ياقوت  عبد�هلل  خاطر 
�أقام  ق��د  �لعو�صي  حممود  حممد  �حمد  وميثله:�صعيد  �����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �م 
 )٧2490٧( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى 
�ض   09.30 �ل�صاعة   20١8/8/٧ �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�صد�د 
بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2480  جتاري جزئي

�ملدعي  �ن  �ملدعي عليه / ١-ح�صني مهدي مهري جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ل  �لناخي  دب��ي( وميثله:عبد�هلل خمي�ض غريب  )ف��رع  ذ.م.م  �صي جاز  بي  /لوتاه 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي 
للمدعية مبلغ وقدره )4.3٧٦.94( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١2% من تاريخ 
بالنفاذ  �حلكم  و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  يف:١/4/20١٦  �حلا�صل  �ال�صتحقاق 
�ملعجل بال كفالة و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�صة 
لذ�   ch1.C.13 بالقاعة  �ض   08.30 �ل�صاعة   20١8/9/4 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/815  جتاري كلي
لتجارة  �مللكية  �حلديقة   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  �وفر�صيز  هارف�صت   -١  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م 3- جميل �خرت �صري حممد 4-حممد �ف�صل حاجي حممد عبد�هلل 
خان 5- �نتوين فر�ن�صني تايكاد�ن جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/فنيت جني لتجارة 
�أقام  ���ض.ذ.م.م وميثله/ر��صد عبد�هلل علي هوي�صل �لنعيمي قد  �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�صروبات 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل مببلغ وقدره 
)٧92٦290( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١2% من تاريخ �ال�صتحقاق 
وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 20١8/9/١٧ �ل�صاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/707  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/١-�منيات للتكنولوجيا �ض.م.ح 2- كوكب �المنيات �لعامة �ض.ذ.م.م 3- 
�يهم �حمد يو�صف جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�لبنك �لتجاري �لدويل �ض.م.ع 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �خل��ويل  عي�صى  وميثله:مامون 
بالز�م  ���ض.م.ع  �ل��دويل  �لتجاري  �ملذكورة �عاله ل�صالح/�لبنك  �لدعوى  20١8/٧/5  يف 
بو�قع  �لفائدة  درهم   )2.202.939( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدو�  بان  بالت�صامن  عليهم  �ملدعي 
9% �صنويا على ذلك �ملبلغ من �ليوم �لتايل لتاريخ قيد �لدعوى �حلا�صل يف:20١8/4/3 
قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�صاريف 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2016/1497  جتاري كلي 
�ن  �القامة مبا  �لكهربائية جمهول حمل  للمقاوالت  مام  عليه/١-موؤ�ص�صة  �ملدعي  �ىل 
بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لتجارية  مريز�  حممد  بن  علي  �ملدعي/موؤ�ص�صة 
بن  علي  ل�صالح/موؤ�ص�صة  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    20١8/١0/30 بتاريخ  �ملنعقدة 
حممد مريز� �لتجارية بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مليون وثالثمائة 
وثالثة وثمانون �لفا وت�صعمائة و�صتة وثمانون درهما وت�صعة وثالثون فل�صا( و�لفو�ئد 
�لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف:20١٦/١0/٦ وحتى 
�ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/588  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/١-مينيز جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/��ض �ي فودز �ند �صيب�صاندلرز ���ض.ذ.م.م وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    20١8/5/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
���ض.ذ.م.م بالز�م  �ملدعي عليها بان توؤدي  �ند �صيب�صاندلرز  �عاله ل�صالح/��ض �ي فودز 
وخم�صة  دره��م  وت�صعني  و�صبعة  ومائتي  �لف  وخم�صني  وخم�صة  )مائتي  مبلغ  للمدعية 
وثمانني فل�صا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف:3/5/20١٦ 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/849  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/١-�ل�صركة �ال�صيوية ملو�د �لبناء ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
���ض.ذ.م.م مبا �ن �ملدعي/�صركة �لقرق  �لبناء �ملحدودة  �ملدعي/�صركة �لقرق خلدمات 
خلدمات �لبناء �ملحدودة �ض.ذ.م.م قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
�ملحكمة مبثابة  �لتايل حكمت  �لتمهيدي  ب��ت��اري��خ:20١8/٦/2٧ �حلكم  �ملحكمة حكمت 
�ملخت�صني  �حل�صابيني  �خل���ر�ء  ب��ن��دب  �ل��دع��وى  �مل��و���ص��وع  �لف�صل  وق��ب��ل  �حل�����ص��وري 
وم�صتند�تها  �ل��دع��وى  �ور�ق  على  لالطالع  باملحكمة  �خل��ر�ء  بجدول  �ملقيدين  من 
وماع�صى �ن يقدمه له �لطرفان من م�صتند�ت ، وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �الثنني 

 .ch2.E.22:ملو�فق:20١8/9/١٧ �ل�صاعة:9:30 �صباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��ص���م �ل�صركة :  “ �ر�بيان درمي�ض لتاأجري �حلافالت “ )�ض.ذ.م.م(
 DUBAI - IBN BATTUTA GATE  : رقم �لرخ�ص��ة : 634715  عن�و�نها
بال�صجل  �لقيد  رق��م  حم���دودة    م�صئولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�صك�ل    OFFICE 704C
، قد مت  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1054481  مبوجب هذ�   : �لتجاري 
�لقر�ر  وذل��ك مبوجب   ، �ع��اله  �ملذكور  �ل�صركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف 
�ل�صيد  ل��دى  و�مل��وث��ق   )2018/02/20( بتارخ  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�صادر 
�لتقدم  مطالبة  �و  �ع��رت����ض  لديه  م��ن  وعلى    )2018/02/20( بتاريخ  �ل��ع��دل  �لكاتب 
-  هاتف  �لبطني  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لالعمال   - �ملعني يف مكتب )10  �مل�صفي  �ىل 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صتحبا   )04  –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن .
دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�ض

حكومة دبي 
 دائرة التخطيط والتطوير- تراخي�س

موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
��ص����م �مل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات

عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�مل�صفي  بتعيني   لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف  ، قد مت  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية 
�ملذكور �عاله للقيام بت�صفية “ �ر�بيان درمي�ض لتاأجري �حلافالت “ )�ض.ذ.م.م(  وعنو�نها  :  
مبوجب  وذلك   Dubai/- IBN BATTUTA GATE OFFICE 704C
لدى  و�مل��وث��ق   )2018/02/20( بتارخ  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�صادر  �ل��ق��ر�ر 
�ل�صيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/02/20(  وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم 
9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف :  �ىل �مل�صفي �ملعني يف مكتب )10 - 
)2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن
دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�ض

حكومة دبي 
 دائرة التخطيط والتطوير- تراخي�س

موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة
العدد 12387 بتاريخ 2018/7/26   

كوالبري� تكنولوجيز منطقة حرة - ذ م م ، هي �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة يف �ملنطقة �حلرة 
وعنو�نها   94074 رقم  �لرخ�صة  مبوجب  �الإبد�عية  للمجمعات  دبي  �صلطة  لدى  م�صجلة 
�مل�صجل يف مكتب تنفيذي رقم 1، �لطابق �الأر�صي، �ملبنى رقم 1، مدينة دبي لالإنرتنت، دبي، 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، )»�ل�صركة«(، تعلن �أنه وفقا لقر�ر �ل�صركاء بتاريخ 9 �أبريل 2018؛ 
�صيتم حل �ل�صركة �ختياريا مبوجب �الإجر�ء �ملن�صو�ض عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة 
لل�صركات �خلا�صة يف �ملجمعات �الإبد�عية بدبي ل�صنة 2016. �أي طرف معني لديه مطالبة 
�لريد  طريق  عن  �الإ�صعار  هذ�  تاريخ  من  يوما  �صد �ل�صركة عليه بتقدميها يف غ�صون 45 

�مل�صجل �أو �الت�صال ب�: �ل�صيد: في�صل لطيف / �الن�صة: �صهاد خلف
�إ�صم �ل�صركة: كو�صار �أند كو �إنك م�صت�صارون قانونيون )فرع دبي(

�ض.ب.: 113297 - دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  - هاتف رقم: 2776075 04
Faizal@kochhardubai.com :بريد �اللكرتوين

لن ُتقبل �ملطالبات �لتي ُتقدم بعد �نق�صاء مدة  45 يوما.

اإ�شعار بالت�شفية
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مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  دب��ي-و�م:�أع��ل��ن��ت 
ل��ل��م��ع��رف��ة ع��ن ت��ع��زي��ز ���ص��ر�ك��ت��ه��ا م��ع ع���دد م��ن �جلهات 
�ل�����ص��ي��ن��ي��ة لتوطيد  �مل��ع��رف��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�ل�صني  جمهورية  ب��ني  و�مل��ع��رف��ي��ة  �لثقافية  �ل��ع��الق��ات 

�ل�صعبية ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
جمموعة  من  لوفد  �ملوؤ�ص�صة  ��صتقبال  خالل  ذلك  جاء 
�آفاق  ت��و���ص��ي��ع  ب��ه��دف  للن�صر”  �ل�صينية  “�صاندونغ 
�لتبادل �ملعريف و�لثقايف بني �جلانبني و�إطالق �ملبادر�ت 
تفا�صيل  �جل��ان��ب��ان  ت��ن��اول  ..ف��ي��م��ا  �مل�صرتكة  و�مل�����ص��اري��ع 
للكتاب  �ل����دويل  ب��ك��ني  “معر�ض  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل�����ص��ارك��ة 
خالل �لفرتة من 22 وحتى 26  يقام  2018” �لذي 

�أغ�صط�ض �ملقبل.
�لطباعة  قطاع  �إث���ر�ء  �صبل  مناق�صة  �للقاء  خ��الل  ومت 
�لعربي  �ملحتوى  �إث��ر�ء  وفر�ض  �أ�صكاله  بجميع  و�لن�صر 
�إ�صد�ر�ت مرتجمة وتنظيم فعاليات ثقافية  من خالل 
“�صاندونغ  جمموعة  خر�ت  من  �ال�صتفادة  �إىل  �إ�صافة 

للن�صر” يف جماالت �لطباعة و�لن�صر �لرقمي.
تعاون  �تفاقية  �ملوؤ�ص�صة  �أب��رم��ت   .. �أخ���رى  جهة  وم��ن 
على  للعمل  �ل�صينيني  �لنا�صرين  �حت���اد  م��ع  و���ص��ر�ك��ة 

تنظيم جمموعة من �ملبادر�ت و�لفعاليات �لثقافية.
و�أكد �صعادة جمال بن حويرب �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ص�صة 
بني  �لتاريخية  و�ملعرفية  �لثقافية  �لعالقات  عمق  على 
�الإمار�ت و�ل�صني ..م�صري� �إىل �أن �جلانبني يت�صاركان يف 
�إرث ثقايف ومعريف عريق وعالقات وطيدة تعزز حر�صهما 
�أو��صر  �الآخرين ومتكني  ثقافات  على  لالنفتاح  �لد�ئم 

�حلو�ر �لثقايف �لبنَّاء بني �حل�صار�ت.
و�حت����اد  للن�صر”  “�صاندونغ  جم��م��وع��ة  �أن  و�أو�����ص����ح 
و�جلهات  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  ت��ع��د�ن  �ل�صينيني  �لنا�صرين 
�ل�صني  جمهورية  يف  و�لن�صر  �ملعرفة  جم��ال  يف  �ملهمة 
 .. ك��ب��رية  �إجن�����از�ت وجن��اح��ات  ��ق��ت  �ل�صعبية و�ل��ت��ي ح��قَّ
�ل�����ص��ر�ك��ة �صتتمكَّن  ت��ع��زي��ز  �أن���ه م��ن خ���الل  �إىل  م�����ص��ري� 
�صة من تر�صيخ دورها �لعاملي �لر�ئد يف ن�صر و�إنتاج  �ملوؤ�صَّ
�ملعرفة ودعم �ملحتوى �لعربي �ل�صامل �إىل جانب �ال�صهام 

يف �لتعريف باحل�صارة �ل�صينية يف جمتمعاتنا �لعربية 
من خالل تبادل �الإ�صد�ر�ت باللغتني �لعربية و�ل�صينية 
وتنفيذ م�صاريع نوعية مبجاالت �لن�صر �لرقمي و�لكتب 

�ل�صوتية و�لب�صرية.
وجمموعة  �ملوؤ�ص�صة  ب��ني  �ل�����ص��ر�ك��ة  �تفاقية  وتت�صمن 
�إ�صد�ر�ت  م�صاريع لرتجمة  للن�صر” �إطالق  “�صاندونغ 
�إ�صافة  و�لعك�ض  �ل�صينية  �إىل  �لعربية  �للغة  من  وكتب 

�إىل تزويد مكتبة دبي �لرقمية باالإ�صد�ر�ت �ملهمة باللغة 
�ل�صينية ف�صال عن تعاون �لطرفني يف “تبادل �لكتَّاب” 

�صمن برنامج دبي �لدويل للكتابة �خلا�ض باملوؤ�ص�صة.
لن�صر  دور  ت�صع  للن�صر”  “�صاندونغ  جمموعة  وت�صم 
و�صركة  وب�صرية  �صمعية  �إلكرتونية  ن�صر  ود�ر  �لكتب 
وترتكز  �ل���دوري���ة  ل��ل��م��ج��الت  ود�ري�����ن  �ل��رق��م��ي  للن�صر 
و�الجتماعية  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �مل���ج���االت  يف  �إ����ص���د�ر�ت���ه���ا 

�لفن  �لعلوم �الجتماعية ف�صال عن جماالت  وجماالت 
�إىل  �إ�صافة  و�لتاريخ  و�الأط��ف��ال  و�حلياة  و�لتكنولوجيا 
�لتعليمية  و�ملو�د  و�الإع��الم  و�ل�صياحة  و�لتعليم  �لثقافة 

وغريها من �ملجاالت.
وتن�صر  ك��ت��اب  مليون   300 تطبع  �ملجموعة  �أن  ي��ذك��ر 
�أكرث من مليار كتاب وقر�ض م�صغوط وقد حازت 155 

جائزة عن �إجناز�تها.

�صلطت فعالية “مكتبتنا - �صرية ز�يد” �لتي نظمتها بلدية �أبوظبي 
يف مكتبة منتزه �لوثبة م�صتهدفة �الأطفال و�الأجيال �جلديدة �ل�صوء 
على �ل�صرية �لعطرة ملوؤ�ص�ض �لدولة �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 

�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
�الأحمر  �لهالل  مع  بالتعاون  تنظيمها  مت  �لتي   - �لفعالية  وج��اءت 
ود�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة - �حتفاء بالقائد �ملوؤ�ص�ض مبنا�صبة مرور 
“عام ز�يد” الإب��ر�ز دور  مائة عام على ميالده و�صمن مبادر�تها يف 

على  �ل�صوء  وت�صليط  �الإم����ار�ت  دول��ة  وب��ن��اء  تاأ�صي�ض  يف  ل��ه  �ملغفور 
�إجناز�ته �لكبرية ودوره �الإن�صاين �لذي ال ميحى من ذ�كرة �لنا�ض.

كما تندرج فعالية “مكتبتنا - �صرية ز�يد “ �صمن �الأجندة �ل�صنوية 
خالل  من  و�الإن�صانية  �الجتماعية  �لوثبة  بلدية  مركز  لفعاليات 
��صت�صافة 25 يتيما و�لعمل على �إ�صعادهم وتقدمي �لهد�يا و�إ�صافة 
�ملوؤ�ص�ض  و�صرية  حياة  عن  متحورت  �لتي  �لث�����ق���افية  �مل�ص��������ابقات 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان وعن �لدور �لذي قام به يف تاأ�صي�ض 

دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة .
ثقافة  غر�ض  يف  ت�صاهم  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  �أن  �لبلدية  و�أو�صحت 
ب�صورة  �ل��ف��ر�غ  �أوق���ات  �الأط��ف��ال وحثهم على ق�صاء  ل��دى  �ل��ق��ر�ءة 
و�تخاذها  عام  ب�صكل  جمتمعهم  وعلى  عليهم  بالنفع  تعود  �إيجابية 
هذه  تنظيم  يف  �ال���ص��ت��م��ر�ر  �أن  �إىل  ..م�����ص��رية  وفكريا  ثقافيا  منطا 
و�لثقافية  �ملجتمعية  �لقيم  لتنمية  ياأتي  م�صتمر  ب�صكل  �لفعاليات 

لدى �أفر�د �ملجتمع.

�إعالن  يف  متمثلة  �لر�صيدة  �حلكومة  توجيهات  من  و�نطالقاً 
�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  �صاحب 
�الإم�����ار�ت  دول���ة  يف   2018 ع���ام  يحمل  �أن  �هلل”،  “حفظه   -
و�أن يكون منا�صبة وطنية  ز�يد”،  “عام  �صعار  �ملتحدة   �لعربية 
ز�يد  “باإذن �هلل” �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ض  بالقائد  لالحتفاء 
بن �صلطان �آل نهيان - “طيب �هلل ثر�ه”، الإحياء �ملئوية �الأوىل 
ملولده، فقد �رتاأت دبي للثقافة �أن حتمل هذه �لدورة �صعار “عام 
ز�يد”، وجت�صيد قيم �ملغفور له يف �الأعمال �مل�صرحية �مل�صاركة، 
�الإن�صان وغريها،  ومنها �حلكمة و�الح��رت�م و�ال�صتد�مة وبناء 
ما �صيعطي �ملهرجان طابًعا تربوًيا وتعليمًيا، من خالل توعية 

�ل�صباب وتاأهيلهم للم�صتقبل.
و�صيقام �ملهرجان يف بد�ية �صهر �أكتوبر �ملقبل على م�صرح ندوة 
�ل��دورة، �صيتم ��صتحد�ث  �لثقافة و�لعلوم يف دبي. وخالل هذه 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  �لثانية ع�صر،  �ل����دورة  ت��ت��و�ءم م��ع  ج��و�ئ��ز ج��دي��دة 
�ختيارها  يتم  �لتي  و�لثقافية  �لفنية  �لعام  ب�صخ�صية  �الحتفاء 
من بني �ل�صخ�صيات �لر�ئدة و�ملوؤثرة يف قطاع �لفنون �الأد�ئية. 
�ملبتكرة الإث��ر�ء  �جلو  �مل�صاحبة  �لفعاليات  تنويع  ا  �أي�صً و�صيتم 

�لعام للمهرجان.
مهرجان  ورئي�ض  �مل�صرح  ق�صم  مدير  �جل��الف،  فاطمة  وقالت 
دبي مل�صرح �ل�صباب يف دبي للثقافة: “�إن �لن�صخة �لثانية ع�صرة 
�الأعو�م  �لتي حتققت طو�ل  �لنجاحات  �صتو��صل  �ملهرجان  من 
�ل�صابقة، و�صن�صعى كعادتنا �إىل تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر 
من �أجل �إثر�ء �حلركة �مل�صرحية على �مل�صتويني �ملحلي و�لعاملي. 
بالتقدير  جديرة  مكانة  �كت�صاب  من  �ملهرجان  من  متكن  لقد 
وتطويرها،  �مل��و�ه��ب  ��صتك�صاف  يف  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �ملهم  ل��ل��دور 
و�إيجاد �لفر�ض �حلقيقية لها للدخول �إىل عامل �لفن �الأد�ئي. 
و�صنكون يف هذ� �لعام على موعد مع كوكبة جديدة من �ل�صباب 

�لطموحني �لذين �صيك�صفون عن �إبد�عاتهم �أمام جمهور و��صع 
من �ملهتمني و�ملتخ�ص�صني وع�صاق �مل�صرح من عامة �لنا�ض«.

و�أكدت �لهيئة �أنه �صيتم تنظيم ثالث ور�ض متخ�ص�صة بالتعاون 
م���ع ع���دد م���ن ���ص��رك��اء �مل��ه��رج��ان يف ق��ط��اع �ل��ف��ن��ون �الأد�ئ���ي���ة، 
�ملبادرة  ب��احل�����ص��ور  �ملهتمني  �أم����ام  م��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���ص��ة  و���ص��ت��ك��ون 
مع  �لتو��صل  بالور�ض من خالل  للم�صاركة  �أ�صمائهم  بت�صجيل 
dfytworkshops@( �اللكرتوين  �لريد  عر  �لهيئة 

�ملختلفة  �لعمل  ور����ض  �أن  علًما   ،)dubaiculture.ae
�صتكون مفتوحة جلميع �أفر�د �ملجتمع.

ومت تكليف م�صرح دبي �ل�صعبي باإقامة ور�صة �لعمل �لتي حتمل 
من  �لفرتة  يف  �صتقام  �مل�صرحي” �لتي  �لتمثيل  “ور�صة  عنو�ن 
�الأدبية  �ل��رو�ي��ات  “�إعد�د  وور���ص��ة  �ملقبل،  �أغ�صط�ض   30-1
�الإمار�تية وحتويلها �إىل ن�صو�ض م�صرحية” يف �لفرتة من 26 
دبي  م�صرح  �صيتوىل  بينما   ،  2018 �صبتمر   6 �إىل  �أغ�صط�ض 
�الأهلي تنظيم “ور�صة �الإخ��ر�ج �مل�صرحي”  يف �لفرتة من 1 - 

.  2018 �أغ�صط�ض   30
ويهدف �ملهرجان �لذي تنظمه دبي للثقافة �إىل ت�صليط �ل�صوء 
ع��ل��ى �إب���د�ع���ات �ل��ف��رق �مل�����ص��رح��ي��ة �مل���وج���ودة يف دول���ة �الإم����ار�ت 
و�إمكانات  مبو�هب  للتعريف  من�صة  وتوفري  �ملتحدة،  �لعربية 
و�ملنتجني  �لديكور  وم�صممي  و�ملوؤلفني  و�ملخرجني  �ملمثلني 
وخر�ء �ملكياج ومهند�صي �ل�صوت و�لعرو�ض �لب�صرية و�الإ�صاءة 

وم�صممي �الأزياء.
يذكر �أن دبي للثقافة تلتزم باإثر�ء �مل�صهد �لثقايف �نطالًقا من 
تر�ثها �لعربي، وتعمل على مد ج�صور �حلو�ر �لبّناء بني خمتلف 
�مل���ب���ادر�ت �الجتماعية  و�مل�����ص��اه��م��ة يف  و�ل��ث��ق��اف��ات،  �حل�����ص��ار�ت 
و�خلريية �لبّناءة ملا فيه �خلري و�لفائدة للمو�طنني و�ملقيمني 

يف دبي على حٍد �صو�ء. 

حممد بن را�ضد للمعرفة تعزز �ضراكتها مع عدد من اجلهات املعرفية والثقافية ال�ضينية 

فعالية »مكتبتنا - �ضرية زايد« يف الوثبة ت�ضتهدف االأطفال واالأجيال اجلديدة 

الهيئة تختار »عام زايد« �ضعاًرا للدورة املقبلة التي �ضتنطلق يف بداية اأكتوبر 

»2018 ال�ضباب  مل�ضرح  دبي  »مهرجان  من  »دبي للثقافة« ت�ضتعد للن�ضخة 12 

مركز �ضواب ..اإجنازات متميزة خالل فرتة وجيزة 
لغر�س قيم الت�ضامح واالإخاء ونبذ التطرف والطائفية

�الأمريكية  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  حتتفل 
“ �صو�ب”  م��رك��ز  تاأ�صي�ض  على  �أع����و�م  ث��الث��ة  مب���رور  �جل���اري  �ل�صهر 
�لذي يعتر �صوت �عتد�ل يف �لعامل يحارب �الإرهاب و�لتطرف وي�صعى 
لغر�ض قيم �لت�صامح و�الإخاء ونبذ �لتطرف و�لطائفية وبث �لتفاوؤل يف 
بالروح  و�لتحلي  و�ملتو��صل  �جل��اد  �لعمل  على  وحثهم  �ل�صباب  نفو�ض 
�الإيجابية وتذكريهم بالهدف �لذي من �أجله خلقو� وهو عمارة �الأر�ض 

و�إحياوؤها. 
ومتتلك �الإمار�ت و�لواليات �ملتحدة قيما �إن�صانية مماثلة وت�صرتكان يف 
الأجيال  �أف�صل  مكانا  �الأر���ض  �أج��ل جعل  عامليا من  تعزيزها  �لرغبة يف 
�مل�صتقبل وينعك�ض هذ� �حلر�ض من خالل م�صاريع ��صرت�تيجية عديدة 
منها مركز “ �صو�ب” �لذي يتميز باأنه قائم ب�صكل �أ�صا�صي على �جلانب 
�حل�صار�ت  وب��ن��اء  و�ال���ص��ت��ق��ام��ة  �حلكمة  �أ���ص��ا���ض  ي�صكل  �ل���ذي  �ل��ف��ك��ري 
و�ملحافظة على �ملكت�صبات. ويعمل مركز �صو�ب �الإمار�تي - �الأمريكي - 
منذ تاأ�صي�صه يف عام 2015 - على ��صتخد�م و�صائل �لتو��صل �الجتماعي 
و���ص��ب��ك��ة �الإن���رتن���ت م��ن �أج����ل ت�صحيح �الأف���ك���ار �خل��اط��ئ��ة وو���ص��ع��ه��ا يف 
منظورها �ل�صحيح و�إتاحة جمال �أرحب الإ�صماع �الأ�صو�ت �ملعتدلة �لتي 
�أ�صحاب  يروجها  �لتي  �ملغلوطة  �الأفكار  �صجيج  و�صط  ت�صيع  ما  غالبا 
للجماعات  ب��دي��ل مناه�ض  �إي��ج��اب��ي  خ��ط��اب  و�إي���ج���اد  �مل��ت��ط��رف  �ل��ف��ك��ر 
�إىل  �ملركز  ي�صعى  كما   .. �لكاذبة  �دعاء�تهم  زيف  للك�صف عن  �الإرهابية 
�إي�صال �أ�صو�ت �ملاليني من �لب�صر يف جميع �أنحاء �لعامل ممن يرف�صون 
�أتباع  يروجها  �لتي  �ملنحرفة  �الأفكار  ويقفون �صد  �الإرهابية  �ملمار�صات 
�إىل عامل  �أ�صلها  “ مبادرة ترجع يف  “ �صو�ب  �ل�صالل. ويعتر مركز 
�لتكاملي  �مل�صرتك  بالعمل  يوؤمن  فاإنه  �ملنطلق  هذ�  ومن  �لدبلوما�صية 
�أطر  �لدولية من خالل  �لكفاء�ت  �أهمية نقل �خلر�ت وتعزيز  ويدرك 

موؤ�ص�صية للتعاون.
�مل��رك��ز توقيع م��ذك��رة تفاهم م��ع وز�رة  �أق��ام��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ر�ك��ات  وم��ن 
�لر�صمية  �لزيارة  خالل  كاز�خ�صتان  جمهورية  يف  و�الت�صاالت  �الإع��الم 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب 
ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�صلحة جل��م��ه��وري��ة ك��از�خ�����ص��ت��ان يف 4 
�أن��ور بن حممد  �لدكتور  وقعها معايل  و�لتي   2018 �لعام  يوليو من 
وزير  �أباييف  د�يرين  ومعايل  �خلارجية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير  قرقا�ض 
�أعو�م  ثالثة  م�صي  وبعد  و�ل��ي��وم  �لكاز�خ�صتاين.  و�الت�����ص��ال  �الإع���الم 
من �لعمل �جلاد و�ل��دوؤوب يعتر �ملركز مثاال عامليا يحتذى به ب�صهادة 
�ل��دول و�ملخت�صني يف هذ� �ملجال �الأم��ر �لذي �صجع �لعديد من �لدول 
و�لعمل  للتعاون  �آف���اق  لفتح  و�ل�صعي  ح��ذوه  يحذو  �أن  على  و�ملنظمات 
معه. ومن �أهم �جلهات �لتي تعاون معها مركز �صو�ب �الأزهر �ل�صريف 
د�ع  �صال  فكر  لكل  مبحاربته  �لب�صر  جموع  ب��ني  ي��وؤل��ف  �ل��ذي  �ملنر   -
�الأزه���ر على حمالت  م��ع مر�صد  ���ص��و�ب حت��دي��د�  للفتنة - حيث عمل 
عام  كل  متجددة  حملة  وهي  #رحمة_للعاملني  منها  عديدة  م�صرتكة 
ر���ص��ول �هلل  ���ص��رية  2015 على  ع��ام  لها يف  �ن��ط��الق��ة  �أول  رك���زت منذ 
حممد - �صلى �هلل عليه و�صلم -. ويف هذ� �ل�صدد .. قال ف�صيلة �الإمام 
به من  يقوم  “�إن مركز �صو�ب مبا  �الأزه��ر  �صيخ  �لطيب  �أحمد  �الأك��ر 
حمالت تثقيفية وتوعوية ميثل دعما متميز� للجهود �ملبذولة يف ن�صر 
و�صطية �الإ�صالم و�صماحته يف مو�جهة كافة �لتيار�ت �لفكرية �ملنحرفة 
�ملعنية  �مل��ر�ك��ز  م��ع  يتعاون   “ ���ص��و�ب   “ مركز  �أن  كما  و�ملتطرفة”. 
بالت�صدي للفكر �ملتطرف ب�صكل عام من �أجل تاأ�صي�ض جبهة موحدة .. 
فقد وقع �ملركز مذكرة تفاهم مع “ حملة �ل�صكينة “ �لتي ت�صرف عليها 
وز�رة �ل�صوؤون �الإ�صالمية و�لدعوة و�الإر�صاد يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
ملحاورة  �ملركز  �إنتاج  من  ب�صرية  م��و�د  با�صتخد�م  �حلملة  ن�صطت  حيث 
من يعتنقون �لفكر �ل�صال و�الأفكار �لتكفريية من جن�صيات متعددة مما 
�أعطى نتائج �إيجابية و�صريعة يف ت�صحيح �الأفكار ورد �لكثري منهم �إىل 
و�لد�خلية  �لت�صامح  وز�رت��ي  مع  �صو�ب  ويتعاون مركز  �ل�صو�ب.  ج��ادة 
يف �لدولة للعمل على �إطالق مبادر�ت متنوعة �إ�صافة �إىل مركز هد�ية 
�ل��دويل �صد د�ع�ض  �ل��دويل وجمل�ض حكماء �مل�صلمني وق��و�ت �لتحالف 
وجمموعات �لعمل �خلم�صة �لتابعة لها وجهاز �ل�صرطة �خلليجية �لتابع 
لالأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعاون ومقره �أبوظبي و�ملكتب �لعربي ملكافحة 
�لتطرف و�الإرهاب �لتابع ملجل�ض وزر�ء �لد�خلية �لعرب ومقره �لريا�ض 
�لكاز�خ�صتانية ووز�رت��ي خارجية كل من  �ملعلومات و�الت�صاالت  ووز�رة 

م�صر وبريطانيا.
ويعمل �ملركز كذلك ب�صكل وثيق مع �صركات و�صائل �لتو��صل �الجتماعي 
م�صرتكة  عمل  ور���ض  تنظيم  خ��الل  من  �أعمق  ب�صكل  �جلهود  لت�صافر 
و�لد�عي  للتطرف  م�صاد  حم��ت��وى  الإن��ت��اج  �مل��وه��وب  �ل�صباب  ل��ت��دري��ب 
�جلماعات  ت�صتهدفه  �ل���ذي  �جل��ي��ل  و�أن  خ��ا���ص��ة  و�ل��ت�����ص��ام��ح  للتعاي�ض 
�ملتطرفة هو جيل �ل�صباب وقد عمل �ملركز على مر�عاة ت�صميم �ملحتوى 
متابعي  �الأغلبية من  و�أ�صبحت  ه��ذ� �جليل  وي��ت��و�ءم مع  ينا�صب  �ل��ذي 
من�صات �ملركز �ملختلفة ما بني عمر 13 – 34 عاما وهذ� يعد يف حد 
ذ�ته �إجناز� كبري� للمركز يح�صب له حيث ��صتحوذ على �هتمام �أجيال 
�مل�صتقبل. و��صتطاع مركز “ �صو�ب “ على مد�ر �لثالثة �أعو�م �ملا�صية 
�أن يجذب �أكرث من 4 ماليني متابع على من�صاته يف و�صائل �لتو��صل 
�الجتماعي يف “ تويرت وفي�صبوك و�ن�صتغر�م “ من خالل �إطالقه 28 
حمالت  وجميعها  �الآن��ي��ة  �لتفاعلية  �حلمالت  ومئات  ��صتباقية  حملة 
د�ع�ض  �دع���اء�ت  وزي��ف  �أك��اذي��ب  بك�صف  يعنى  �الأول  م�صارين  يف  تن�صب 
لهذه  �الأوح���د  و�ل��ه��دف  و�صالله  فكرها  وف�صاد  �الإره��اب��ي��ة  و�جلماعات 
�لتنظيمات �ملتمثل يف ��صتغالل �ل�صعوب وثرو�تهم وحتويل حياتهم �إىل 
#د�ع�ض_ت�صرق_طفولتهم  #�أتباع_�ل�صالل   .. ماآ�صي د�ئمة ومنها 
�لتي  �الإيجابية  بالبد�ئل  فيعنى  �لثاين  �مل�صار  �أما  #منابع_�لتطرف. 
وت�صدد  و�لتعاي�ض  و�الإن�صانية  �خل��ري  بقيم  وتذكر  �لتفاوؤل  على  حتث 
���ص��رب��ة ق��وي��ة للمتطرفني ح��ت��ى دون ذك��ره��م وم���ن ه���ذه �حل��م��الت .. 
وبعد  #لها_نغرد.  وح��م��ل��ة  #هوينا_�لعطاء  #�لوطن_�عتز�ز 
�مل�صتمر  و�لطلب  �ملركز  حمالت  مع  �لتفاعل  يف  �ملتو��صلة  �لنجاحات 
�ليوم  �أطلق  �مل�صتخدمة  �للغات  يف  �لتو�صع  يف  و�جلمهور  �ل�صركاء  من 
�إىل  �إ�صافة  �لفرن�صية  باللغة  “ ب�صكل ر�صمي �صفحاته  “ �صو�ب  مركز 
للغتني  منف�صلة  �صفحات  و�إن�صاء  و�الإجنليزي  �لعربي  �ملحتوى  ف�صل 
�إ�صارة عملية منه بالتز�مه باإكمال م�صرية ن�صر �لنور و�إخماد ظالم  يف 
�لفنت و�ل�صعي �لدوؤوب و�جلاد لتحويل �لعامل �إىل مكان �أف�صل ي�صوده 

�لت�صامح و�لوئام و�ل�صالم.

–�لفجر: •• دبي 

والفنون  الثقافة  هيئة  اأعلنت 
الهيئة  للثقافة(  )دب��ي  دب��ي  يف 
والفنون  الثقافة  ب�ضوؤون  املعنية 
االإم����ارة،  يف  واالآداب  وال����رتاث 
الإط��لق  ا�ضتعداداتها  ب��دء  عن 
ال��ن�����ض��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��رة من 
ال�ضباب  مل�����ض��رح  دب���ي  م��ه��رج��ان 

 .2018
عدد  بتنظيم  الهيئة  و�ضتقوم 
لتنظيم  للتمهيد  العمل  ور�ض  من 
املحلي  امل�����ض��رح��ي  احل���دث  ه���ذا 
الذي يقام �ضنوًيا، ويخت�ض بفئة 

ال�ضباب.
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نبذة عن مدينة فيليكي نوفغورود:
 Volkhov نهر  على  نوفغورود  فبليكي  مدينة  – تقع 
 552 بعد  وعلى   ،  Ilmen بحرية  م��ن  ك��م   6 بعد  على 
كم �صمال غرب مو�صكو، ومير �لطريق �ل�صريع �لفيدر�يل 
�ملدينة،  بطر�صبورغ عر  و�صانت  يربط بني مو�صكو  �ل��ذي 
وهي و�حدة من �ملر�كز �الإقليمية �لقليلة يف رو�صيا �لتي ال 

يوجد بها �ملطار�ت.
�إىل  وميل  معتدل،  نوفغورود  فيليكي  مدينة  يف  �ملناخ   –
ومعتدل،  د�ف���ئ  �ل�صيف  ويف  �ل�����ص��ت��اء،  ف�صول  يف  �ل����رودة 
درجة   9.2 ه��و  يناير  �صهر  يف  �حل����ر�رة  درج���ة  ومتو�صط 
يوليو ت�صل درج��ة �حلر�رة  �صهر  ، يف  �ل�صفر  مئوية حتت 

�إىل 17.3 درجة مئوية.
�لتي  �لقدمية  �الآث���ار  م��ن  ع��دد  على  �ملدينة  حت��ت��وي   –
�لتي  نوفغورود  قلعة  وتعتر  �لو�صطى،  �لع�صور  �إىل  تعود 
ت��ت��و���ص��ط �مل��دي��ن��ة م��ن��ذ ع����ام 1044 م���ن �أه����م �مل���ب���اين يف 
تعود  �لتي  �صوفيا  وكاتدر�ئية  �لقدمية،  نوفغورود  مدينة 
مزدهرة  �ملعمارية  �لهند�صة  كانت  ولقد   ،1045 عام  �إىل 
ب��ن��اء �لكثري من  �ل��ف��رتة، ومت  ج��د� يف �ملدينة خ��الل ه��ذه 

�لكاتدر�ئيات و�لكنائ�ض و�الأديرة و�ملباين �ل�صكنية.

اأهم املعامل ال�ضياحية يف مدينة فيليكي نوفغورود:
�إيلينا  �صارع  �لتجلي يف  كني�صة  بناء  �لتجلي: مت  – كني�صة 
ر�ئعة  بلوحات جد�رية  �لكني�صة  ت�صتهر  و   ،1374 يف عام 

.Theophanes قام بها �لفنان �ليوناين
– م�صرح �لدر�ما �الأكادميي يف نوفغورود: هو عبارة عن   

مبنى يقع على نهر فوخلوف، على بعد ب�صعة كيلومرت�ت 
من �ملدينة �لقدمية �لكرملني.

يف  ب��ن��اوؤه��ا  مت  �ل���ذي  �حل�����ص��ون   �ح��د  ه��و  – �ل��ك��رم��ل��ني: 
ك��ان ي�صتخدم كح�صن وك��ان ج��زء منه  1044، وق��د  ع��ام 

ي�صتخدم كمركز �إد�ري للمدينة.
 – ن�صب تذكاري الألفية رو�صيا: هو �أحد �لن�صب �لتذكارية 
�لفنان  بت�صميمها  وق��ام   ،1862 عام  يف  �ن�صائها  مت  �لتي 
ميخائيل ميكا�صي لالحتفال باألفية و�صول �مللك �لرو�صي 

�الأول روريك �إىل مدينة نوفغورود.
كنائ�ض  �أح�����د  ه���ي  ���ص��وف��ي��ا:  �ل��ق��دي�����ص��ة  – ك���ات���در�ئ���ي���ة   
�لقرن  �أو�ئ����ل  يف  �صيدت  و�ل��ت��ي  �لرئي�صية،  �الأرث��وذك�����ص��ي��ة 
�حلادي ع�صر، وحتتوي على �لعديد من �للوحات �جلد�رية 

�لقدمية و�جلميلة وبها �لرموز �لرو�صية �لقدمية.
بع�ض  �مل��ك��ان  ه��ذ�  يف  يوجد   : �خل�صبي  �لفن  متحف   –
و�ملخازن  و�لكنائ�ض  و�الأك����و�خ  �لقدمية  �خل�صبية  �مل��ن��ازل 
�لثاين  �لقرن  يف  ت�صيدها  يف  �ل��رو���ض  �لفالحون  ق��ام  �لتي 

ع�����ص��ر و�ل����ر�ب����ع 
ع�ض، وميكن زيارة كل مبنى و�لتجول د�خله للتعرف على  

ظروف �ملعي�صية يف �الأكو�خ �ملختلفة.
تاأ�ص�ض يف  رو�صيا فلقد  دير يف  �أقدم  – دير نوفغورود: هو 
هذ�  لزيارة  �ل�صياح  من  �لكثري  �ليها  وياأتي   ،1030 ع��ام 
�الأخرى،  �الأثرية  �ملعامل  �لكثري من  �ملكان، الحتو�ئه على 

وبه بع�ض �لكنائ�ض ل�صغرية يف جميع �أنحاء �لدير.
يف  �لكنائ�ض  �أه��م  م��ن  ه��ي  ج���ورج:   �صانت  كاتدر�ئية   –

�مل��دي��ن��ة وحت��ت��وي ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ل��وح��ات �جلد�رية، 
 52 �ل��ذي ي�صل  �رتفاعه نحو  ب��رج �جلر�ض  وميكن روؤي��ة 

مرت� وله �صبعة ع�صر جر�ض.
وت�صم  هادئ،  �صكني  حي  يف  تقع  يارو�صالف:  حديقة   –
جدر�ن  م��ن  بالقرب  وت��ق��ع  متاجر،  م��ن  �صل�صلة  �حلديقة 
���ص��اح��ة �ل��ت��اج��ر، �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م��ا ي��ق��رب م��ن خم�ض 
كنائ�ض �أرثوذك�صية خمتلفة مثل كني�صة �لقدي�ض نيكوال�ض 

وكني�صة �لقدي�ض بروكوبيو�ض.

حتتوي على عدد من االآثار القدمية التي تعود اإىل الع�ضور الو�ضطى

مدينة فيليكي نوفغورود.. من اأ�ضهر املدن التاريخية يف رو�ضيا

هي  ن���وف���غ���ورود..  فيليكي  م��دي��ن��ة 
اأي�ضا  وت�ضمى  الرو�ضية  امل��دن  اأح��د 
يف  املدينة  تقع  الكبري(،  )نوفغورود 
رو�ضيا،  من  الغربي  ال�ضمايل  اجل��زء 
ن��وف��غ��ورود،  منطقة  عا�ضمة  وه���ي 
وتعد واحدة من اأ�ضهر املدن القدمية 

والتاريخية يف رو�ضيا.

الفلبني تت�ضدر العامل كوجهة غو�ض ا�ضتثنائية 

وزارة ال�ضياحية الفلبينية ت�ضت�ضيف معر�س دايف ري�ضورت ترافل الدويل يف 7 �ضبتمرب املقبل 
اأ�ضواق  م��ن  لل�ضتفادة  الفلبينية  ال�ضياحة  وزارة  تخطط 
املزدهرة  الغط�ض  وجهات  ترقية  خلل  من  جديدة  �ضياحية 
ا جتارية الأ�ضحاب امل�ضلحة الذين  يف البلد، حيث �ضتوفر فر�ضً
�ضتعقد  ال��ذي  ترافل  ري�ضورت  داي��ف  معر�ض  يح�ضرون  �ضوف 
فعالياته يف الفرتة من 7 اإىل 9 �ضبتمرب  2018 يف ماندالويونغ 

وهي مدينة عالية التح�ضر يف العا�ضمة مانيل.

م�صتوى  على  للغو�ض  �لدولية  �لفعاليات  �أك��ر  �أح��د  تر�فل  ري�صورت  د�ي��ف  معر�ض  ويعد 
�لغو�ض  وم��ر�ك��ز  و�ل�صياحة  �ل�صفر  خ���ر�ء  جتمع  تفاعلية  من�صة  مبثابة  ،الأن���ه  �ل��ع��امل 
و�ملنتجعات وم�صغلي �جلوالت و�لرحالت �ل�صياحية و�أ�صهر وكالء �ل�صفر ورو�د �الأعمال يف 

عامل �ل�صياحة.
و�صرح وكيل وزر�ة �ل�صياحة �لفلبينية، بينيتو بينغزون قائاًل :�أن �لوز�رة و�صعت �إجر�ء�ت 
متقدمة لت�صهيل �جتماعات �لزو�ر �لدوليني �صعيا منها �إىل حتقيق جناحاً متميز �ً الأجندة 

�ملعر�ض على �أكمل وجه.
و�صي�صتقطب هذ� �حلدث �لبارز �لعار�صني من 48 دولة مع توقعات بالرتحيب باأكرث من 

�أهد�فهم. �ختالف  على  �لغو�ض  ع�صاق  من  �ألف   20
 ونوه بينغزون يف خ�صم حديثه �إىل �أن �لفلبني تتطلع �إىل ��صت�صافة نحو 100 من وكالء 
�ل�صفر ومزودي �لرحالت وو�صائل �العالم من �الأ�صو�ق ذ�ت �لفر�ض �لو�عدة مبا يف ذلك 

فرن�صا،�أيطاليا،�إ�صبانيا،�لهند ومنطقة �ل�صرق 
�لفلبني  ب����اأن  م�����ص��ري�ً  �الأو����ص���ط، 
�ملتنوعة  وجهة غنية باملغامر�ت 

حتت �ملاء.
 و�صيعزز د�يف تر�فل من مكانة 
لالأعمال  ك���م���رك���ز  �ل���ف���ل���ب���ني 

و�لتعرف  �ملبا�صر  �ل��غ��و���ض  وخ��دم��ات  منتجات  جت��رب��ة  �إل��ي��ه  �ل��ق��ادم��ني  و�ل�صفر،و�صيمنح 
و  �لرتفيهية  �خليار�ت  �ملتعددة  و  �خلالبة  �لفلبني  جزر  يف  �ل�صاحرة  �لغو�ض  مو�قع  على 

�ال�صتجمامية على حٍد �صو�ء.
 و�صيحظى �مل�صاركني بخو�ض جتربة غط�ض ��صتثنائية مع �قامة ملدة خم�صة �أيام كرحلة �إىل 
مو�قع غو�ض خمتارة بعناية يف �لفرتة ما بني 10-14 �صبتمر،و�صت�صمل �الأماكن �ملحددة 
كال من �إلويلو، باتانغا�ض، بويرتو غالري�،ميندورو،دوماجويتي،نيجرو�ض �أورينتال،جزيرة 

بوهول،ماالبا�صكو�،مو�لبو�ل يف �صيبو،جزيرة �صيكويجور وجنوب ليتي.
ويف ختام كلمته �أكد ،بينيتو بينغزون �إن �لوز�رة �ل�صياحة �لفلبينية قامت بتطوير قطاعات 
من �صياحة �لغو�ض �صمن معايري عالية �جلودة و�لتي �صوف يتم عر�صها للجمهور يف  د�يف 
ري�صورت تر�فل. ومن ناحية �آخرى �صوف جتذب �لفلبني قائمة من �الأح��د�ث �ملثرية بعد 

نيلها لقب عا�صمة �آ�صيا �حلرة �لعام �ملا�صي. 
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اأدوية البالغني قد ت�ضيب 
الطفل بغيبوبة

ت�صلح  ال  �لبالغني  �أدوي��ة  �إن  ياجر:  كري�صتينا  �الأملانية  �ل�صيدالنية  قالت 
لالأطفال، حمذرة من �إعطاء �الأطفال �أدوية �لبالغني بجرعات قليلة.

و�أو�صحت، �أن �الأطفال ال يتحملون بع�ض �ملو�د �لفعالة ومتت�صها �أج�صامهم 
وعمليات  �الأع�صاء  منو  �كتمال  لعدم  نظًر�  �لبالغني  عن  خمتلف  ب�صكل 
�أنف  بقطر�ت  �لزكام  عالج  يت�صبب  قد  �ملثال  �صبيل  فعلى  لديهم؛  �الأي�ض 
�إ�صابة �لطفل بت�صمم م�صحوب ب�صعوبة يف �لتنف�ض،  مزيلة لالحتقان يف 

ويف �أ�صو�أ �حلاالت قد ي�صاب �لطفل بغيبوبة.
توقف  يف  يت�صبب  ق��د  �ل��زك��ام  ل��ع��الج  �لعطرية  �ل��زي��وت  ��صتخد�م  �أن  كما 

�لتنف�ض لدى �الأطفال.
قبل  و�جبة  �ل�صيدالين  �أو  �لطبيب  ��صت�صارة  تعد  �ملخاطر  هذه  ولتجنب 

�إعطاء �أية �أدوية للطفل.
�لطفل  ي�صاب  �أن  �لطبيعي  �أن��ه من  �إىل  ياجر  �أ�صارت  �أخ��رى،  ناحية  ومن 
�ل�صغري مبا يرت�وح بني 10 و12 عدوى يف �ل�صنة، نظًر� لعدم �كتمال منو 

جهاز �ملناعة لديه.
ومي��ك��ن ت��ق��وي��ة �مل��ن��اع��ة ل���دى �ل��ط��ف��ل م��ن خ���الل �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي �لغني 
ممار�صة  على  و�ملو�ظبة  �ل�صو�ئل  من  �الإكثار  مع  و�لفو�كه،  باخل�صر�و�ت 

�الأن�صطة �حلركية يف �لهو�ء �لطلق.

دواء جديد قد ينقذ حياة 
املاليني من االأمهات بعد الوالدة

و�صفت منظمة �ل�صحة �لعاملية �بتكار دو�ء يتحمل درجة �حلر�رة �ل�صديدة 
مع �الحتفاظ بفاعليته ملدة �ألف يوم، باأنه )ثورة يف �لقدرة( على �إنقاذ حياة 
كثري من �الأمهات بعد �ل��والدة، ووي�صاعد �أحيانا يف منع حدوث نزيف قد 

يف�صي �إىل وفاة �الأم بعد �لوالدة.
وميكن �أن يفيد �لدو�ء �ملعروف با�صم “كاربيتو�صني” �ملاليني من �الأمهات 

يف �صتى �أرجاء �لعامل.
�ملناطق،  �لعالج يف بع�ض  �الأرج��ح يف  �ملتوفرة حاليا على  �الأدوي��ة  وت�صاعد 
لكنها تعجز عن تقدمي �لفعالية نف�صها يف �لظروف �جلوية �حلارة و�لرطبة 

كما هو �حلال يف كثري من �لدول �لعربية.
ويت�صبب �لنزيف �ل�صديد بعد �لوالدة يف وفاة نحو 70 �ألف �صيدة �صنويا، 

كما يفاقم هذ� �لنزيف خطر وفاة �الأطفال يف �ل�صهر �الأول بعد �لوالدة.
جميع  بحقن  �مل�صكلة،  ملو�جهة  حاليا،  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  وتو�صي 
�ل�صيد�ت �للو�تي يلدن بطريقة طبيعية بدو�ء )�أوك�صيتو�صني(. لكن يو�صى 
بحفظ دو�ء “�أوك�صيتو�صني” بني درجة حر�رة 2 �إىل 8 درجات من حلظة 
�ل�صحة  خ��ر�ء منظمة  دف��ع  م��ا  وه��و  �ال���ص��ت��خ��د�م،  �لت�صنيع حتى حلظة 
للتطبيق يف دول ي�صعب فيها  �أن ذلك غري قابل  �إىل  �الإ�صارة  �إىل  �لعاملية 

�ال�صتفادة من �ملرد�ت ويف ظل �إمد�د�ت كهرباء ال ميكن �العتماد عليها.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�صخن حر�رة �ل�صم�ض �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �الأر�صية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �صخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�صبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�صم�ض  ت�صخن  �ال�صتو�ئية 
حتدث  �الأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ال�صتو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�صي �لدنيا 

�الأربع
 • ما �ضبب ملوحة مياه البحر؟

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �الأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�صدر  �لب�صر  ي�صتخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�صخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�صب 

تعرت�ض طريقها وحتمله �ىل �لبحر 

�ملر�ض ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�صور  �أن  تعلم  • هل 
�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 

مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 
ج�صر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�صر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 
 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �صطح  م�صتوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�صم�ض  هي  �الأر�ض  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�صان  جلد  �صمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�صان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�صتثناء 

جفون �لعينني
�صنة ثالثني  �ملتو�صط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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فوائد الفراولة

م�صدر جيد للفوالت: �لفر�ولة �صرورية للمر�أة �حلامل نظر�ً الحتو�ئها 
على مادة �لفوالت �أو حم�ض �لفوليك �لذي ين�صح به �الأطباء دوماً ال�صيما 
�لت�صوهات  م��ن  �جلنني  يحمي  �لفواليت  �حل��م��ل.  م��ن  �الأوىل  �الأ�صهر  يف 

�خللقية. ين�صح �لبدء باأخذه قبل �حلمل بب�صع �أ�صهر.
�النزميات  م��ن  عالية  ن�صب  على  �ل��ف��ر�ول��ة  حتتوي  �له�صم:  ع�صر  تعالج 

�لها�صمة و�اللياف مما يح�صن من وظائف �جلهاز �له�صمي.
ن�صبة  على  يحتوي  �ل��ف��ر�ول��ة  م��ن ع�صري  ك��وب  �ل�����ص��رط��ان:  ت��ق��اوم خطر 
�لوقاية من  �ملناعة مما ي�صهم يف  كبرية من م�صاد�ت �الك�صدة و مقويات 

�ل�صرطان.

�ضكان يحتمون فوق �ضطح اأحد املنازل عقب انهيار �ضد قيد االإن�ضاء لتوليد الطاقة الكهربائية يف الو�ض جنوب تايلند.  )ا ف ب(

�أن  وق��رر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�ض جميل  بذكر  �لولود فجاء  �الأر�ن���ب  زوج��ا من  �ل�صوق  ��صرتى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�صرتيح قليال فجل�ض يف ظل �صجرة وو�صع �صلته �لتي كانت �الر�نب قد 
قر�صت جزء� منها على �الر�ض وو�صع فوق منها عمامته وجبته حتى ال تخرج �الر�نب من �ل�صلة ثم فرد ج�صده 
على �الر�ض و��صعا يده حتت ر�أ�صه كو�صادة و�غم�ض عينيه و�أخذ يحلم بزوج �الأر�نب كيف �صريبيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �الزو�ج بعد �ن تكر فياأتو� بازو�ج كثرية من �الر�نب. �ذن �صيتو�لد �الم و�الب 
و�البناء و�صي�صدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�صريه الن �الر�نب حتمل وتلد ب�صرعه و�صيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�صيغرقهما بالطعام ليكرو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�صرتى زوجا من �لبط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �صغري� ويكر ليبي�ض �ي�صا و�صي�صرتى بعد ذلك زوجا من �الوز ثم من �ملمكن �ن ي�صرتى 
معزة �صغريه حلوبا وتلد �ي�صا ومتتلىء �لغرفة لت�صبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�ض كاملة وال ي�صتطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�والده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�ض عينه ليحلم �كرث بذلك 
�مل�صهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�صية جتري فيها ومترح وت�صمن فيبيع �لبط و�الوز و�لدجاج و�الر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها النه ��صرتى ما�صية وهذه فعنده تكفي كثري�.. و��صتيقظ من �لنوم مرتاحا مب�صوطا و�صعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�صلة ولب�صهما وحني جاء دور �ل�صلة فوجىء بها خالية فقد قر�صها زوج �الر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�صه فاأخذ ي�صرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�ض �خذ يقول يا وياله فقدت �الر�نب و�الوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�صية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقري� يا وياله.. و�حالماه. 

فرمبا  د�ئ����م،  ب�صكل  �الأرق  م��ن  ت��ع��اين  ك��ن��ت  �إن 
تكون وجدت �صالتك للتخل�ض من هذ� �لعناء، 
ك�صفت جم��م��وع��ة م��ن �ل��ت��ج��ارب �حل��دي��ث��ة عن 
وجود نق�ض يف �ملغني�صيوم لدى �آالف �الأ�صخا�ض 
لتقارير  وف���ق���ا  �الأرق،  م����ن  ي���ع���ان���ون  �ل����ذي����ن 

.Healthista
�ملغني�صيوم  مكمالت  �أن  �ل��در����ص��ات،  و�أظ��ه��رت 
وم�صتويات  �ل���ن���وم  ك���ف���اءة  حت�����ص��ن  �أن  مي��ك��ن 
�أ�صا�صي  ه��رم��ون  وه���و  �لطبيعية،  �مل��ي��الت��ون��ني 

لتنظيم �لنوم �لطبيعي.
�ملطبق  �ملغني�صيوم  �أن  ج��دي��دة  در����ص��ة  ووج���دت 
�إىل  �ملعدن  �أن ينقل  مبا�صرة على �جللد، ميكن 

�ملكمالت  كفاءة من  و�أك��رث  �أ�صرع  ب�صكل  �جل�صم 
�الأخ��رى، كما ي�صاعد على حت�صني نوعية �لنوم 
لدى %92 من �الأ�صخا�ض �لذين يعانون من 
�الأرق. ويف �لو�قع، غالبا ما يرتبط �ال�صتيقاظ 
من �لنوم باالإجهاد �أو �لقلق �أو �الكتئاب، وهذه 
هي �حلاالت �لتي ميكن �أن تتفاقم ب�صبب نق�ض 
غريغ  �لتغذية،  خبري  ق��ول  ح�صب  �ملغني�صيوم، 

ويزيرهيد.
وي�صكل �الأرق م�صكلة حقيقية بالن�صبة للكثريين 
وي�صتهلكون كميات  �لريا�صة  ممن ال ميار�صون 
كبرية من �لكافيني بعد �ل�صاعة �لثالثة ظهر�، �أو 

يعانون من �رتفاع م�صتويات هرمون �الإجهاد.

هو  “�ملغني�صيوم  �أن  “ويزيرهيد”،  وي�صيف 
و�حد من �أكرث �ملعادن وفرة يف �جل�صم، وتعتمد 
يتم  منه  منا�صبة  م�صتويات  على  كلها  خاليانا 
�حل��ف��اظ ع��ل��ي��ه��ا. ك��م��ا ي��ع��د �مل�����ص��وؤول ع��ن �أكرث 
كيميائية حيوية يف �جل�صم،  300 وظيفة  من 
عظام  بتطوير  منه  �لكافية  �لكميات  وت�صمح 
�أك��رث كفاءة وزي���ادة �لقدرة  �أق��وى و�إن��ت��اج طاقة 

على مقاومة �الأمر��ض”.
�أقل  هرمون  تن�صيط  على  )�ملغني�صيوم(  ويعمل 
�مل�صاعدة على  �إىل جانب  للنوم،  �صهرة �صروري 
و�الأدرينالني،  �ل��ك��ورت��ي��زول  م�صتويات  خف�ض 

�لتي ميكن �أن تيقظنا �أثناء �لنوم.

جتارب حديثة تكت�ضف عالجًا لالأرق يف »املغني�ضيوم «


