
املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
كيف يخربك ج�سمك اأن امللح زائد يف طعامك؟

فالتو�صيات  الع�صر،  ه��ذا  يف  امللح  من  الكثري  ياأكلون  النا�س  معظم 
ال�صحية حتث على تناول ملعقة �صغرية من امللح تق�صم على جميع 
وجبات اليوم، لكن اإىل جانب جتاوز هذا احلد عن طريق ملح املائدة، 
اإىل  تو�صيلها  يتم  �صريعة  تناول وجبات جاهزة  على  يعتمد كثريون 
املنازل اأو اأكلها يف املطاعم، وهذه الوجبات معّباأة بامللح. لذلك عليك 
اأن تراقب ج�صمك، وتن�صت اإىل العالمات التي يخربك بها اأنك تاأكل 
عام  ن�صرت  كندية  درا�صة  التفكري: وجدت  �صبابية  امللح.  الكثري من 
ويوؤثر  التفكري  قدرات  ي�صعف  امللح  تناول  يف  الإفراط  اأن   2011
�صلباً على الوظائف املعرفية للدماغ، واأن ذلك يزيد من خطر الإ�صابة 

بالزهامير واخلرف مع التقدم يف العمر.
العط�س: مع زيادة مدخالت اجل�صم من ال�صوديوم الذي ي�صكل 60 

باملائة من امللح يزداد العط�س، وال�صتعداد للغ�صب.
املاء يف اجل�صم، ويرتتب على  اإىل احتبا�س  امللح  ت��وؤدي زي��ادة  التوّرم: 
اأج���زاء اجل�صم دون �صبب وا���ص��ح، وع��ادة ما يحدث  ذل��ك ت��وّرم بع�س 
التوّرم يف القدمني والوجه. القرحة: تربط تقارير طبية بني زيادة 
ال�صوديوم وبني ا�صتعداد اجل�صم لالإ�صابة بالقرحة نتيجة تاآكل جدار 
ارتفاع  الزائد  امللح  ال�صغط: ي�صبب  املناعة.  اإىل جانب �صعف  املعدة، 
�صغط الدم، واإذا ا�صتمر ال�صغط مرتفعاً ب�صكل م�صتمر يحدث �صرر 

يف جدران ال�صرايني قد يوؤدي اإىل الن�صداد واجللطات.

 اأف�سل اأطعمة ت�سون رئتيك
يقبل النا�س على الطعام يف العادة حتى ي�صدوا اجلوع وميدوا اجل�صم 
بالطاقة، لكن خرباء ال�صحة يو�صون بالرتكيز على بع�س الأغذية 
لتفادي اأمرا�س خطرية، ل�صيما اأن منط حياتنا املعا�صر اأدخل كثريا 
من العادات ال�صيئة. وبح�صب ما نقلت "بولد �صكاي"، فاإن عددا من 
ب�صكل  الإن�صان  رئتي  عمل  ت�صمن  والأغ��ذي��ة  والفواكه  اخل�صراوات 

جيد، بينما يعاين 235 مليون �صخ�س يف العامل مر�س الربو.
ع�صري  م��ن  ك��وب��ا  ي�صرب  ال���ذي  ال�صخ�س  اأن  طبية  ب��ح��وث  ووج���دت 
اأم���ا الن�صاء  ال�����ص��در،  اإ���ص��اب��ت��ه ب�صفري  ال��ت��ف��اح ك��ل ي��وم يقل اح��ت��م��ال 
اأقل  اأط��ف��ال  ال��ت��ف��اح ب�صكل ي��وم��ي فينجنب  ي��اأك��ل��ن  احل��وام��ل ال��الئ��ي 
عر�صة لالإ�صابة بالربو. اأما �صمك ال�صلمون في�صاعد بحكم احتوائه 
على اأحما�س "اأوميغا 3" على حماربة البكترييا يف الرئتني كما اأنه 
يقلل اللتهاب، ويف املنحى نف�صه، ي�صاعد زيت الزيتون على التقليل 
ال��دم. ويو�صي اخل��رباء بالإقبال على  من تاأثري التلوث مثل �صغط 
ال�صاي الأخ�صر، الذي يحتوي مكونات م�صادة لالأك�صدة، ويعمل على 
التقليل من ناقل اله�صتامني الكيميائي امل�صوؤول عن احل�صا�صية، اأما 

القهوة فتقلل الإجهاد يف ع�صلة التنف�س.
ال��رئ��ة، ين�صح الأط��ب��اء بتناول احل��ب��وب مثل  اأم��را���س  ولإب��ع��اد �صبح 
"�صي"  ال��ف��ي��ت��ام��ني  ال��ت��ي حت��ت��وى ع��ل��ى  ب���ذور اليقطني وال��ربت��ق��ال، 
املعروفة مبحاربة العدوى. ووفقا لالإر�صادات، على النا�س اأن يعززوا 
عاداتهم الغذائية مبزيد من الفواكه واخل�صراوات والثوم والزجنيل 

والربوكويل لأجل حماية الرئة وتفادي اأمرا�س خطرية.

مادة غذائية يف كل بيت تقي من ال�سرطان
ك�صف علماء من جامعة بر�صلونة عن نتائج درا�صة تظهر دورا هاما 

للزيتون يف مكافحة مر�س ال�صرطان.
واأ�صار العلماء اإىل اأن دور الزيتون يف عالج ال�صرطان ل يقدر بثمن، 
من  يرفع  لالإن�صان  الغذائي  النظام  اإىل  الزيتون  اإ�صافة  اأن  واأك��دوا 
وقاية اجل�صم �صد تطور �صرطاين القولون والثدي، واأ�صاروا اإىل اأن 

ق�صرة الزيتون هي الأكرث فائدة
ولحظ الباحثون اأن "ق�صرة الزيتون تتكون من %80 من حم�س 
زيت الزيتون )حم�س دهني-اأوميغا9-( القادر على تدمري اخلاليا 

ال�صرطانية وتاأخري تطور الورم ال�صرطاين".
كما تدل النتائج على اأن الزيتون يحتوي على جميع املواد والفيتامينات 
التي يحتاج لها الإن�صان تقريبا، وهو م�صدر هام لفيتامني اإي الذي 
يوؤثر اإيجابيا يف وظائف الدماغ والرئتني، وي�صاعد على اإنتاج كريات 

الدم احلمراء.
كما يحتوي الزيتون على الربوتينات والبكتني وال�صكريات وفيتامينات 
البوتا�صيوم  اأم���الح  وك��ذل��ك  ن�صطة،  وك��ات��ي��ك��ولت  وب��ي  اإي  ���ص��ي،  ب، 

والف�صفور واحلديد وغريها من املعادن ال�صرورية جل�صم الإن�صان.
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لهذا ال�سبب عليك اأن 
تبت�سم يف جواز ال�سفر

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن ا�صتبدال التعبري املحايد امل�صتخدم يف �صور 
تزوير  منع  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  العري�صة،  بالبت�صامة  ال��ه��وي��ة  حت��دي��د 

الهوية.
ويف حماولة لكت�صاف كيفية حت�صني معدلت جناح حتديد الهوية، در�صت 
املبت�صم يف ال�صورة ب�صهولة  ال�صخ�س  اإمكانية حتديد هوية  جامعة يورك 
اجلامعة  يف  النف�س  علم  ق�صم  من  ميليفا،  ميال  الدكتورة  وتقول  اأك��رب. 
اأن الدماغ  "معرفة ال�صور جزء مهم من حياتنا، ومع ذلك فاإننا نعلم  اإن 

الب�صري يواجه �صعوبة يف مطابقة �صور الأ�صخا�س مع �صور اأخرى.
وبالن�صبة للدرا�صة، ُطلب من 40 م�صاركا اأن يطابقوا 60 �صورة لأ�صخا�س 
الوجه احليادية مع  تعابري  بالن�صبة لهم، من خالل ربط  غري معروفني 

البت�صامة العري�صة، وربط التعبري احليادي بابت�صامة مغلقة.
كما طلبوا من 34 م�صاركا مطابقة ال�صور، حيث كان اجلزء ال�صفلي فقط 

من الوجه مرئيا.
ووجدوا اأن امل�صاركني حققوا حت�صنا بن�صبة %9 يف حتديد ال�صور املبت�صمة، 
مقارنة  عند   7% بن�صبة  نف�صه، وحت�صن  لل�صخ�س  مقارنة �صورتني  عند 

�صور �صخ�صني خمتلفني ولكن مت�صابهني.
ونتيجة لذلك، يقرتح الباحثون اأن ا�صتخدام �صورة ل�صخ�س مبت�صم عند 
نقاط فح�س جوازات ال�صفر، على �صبيل املثال، ميكن اأن ي�صاعد يف حت�صني 
بتعابري وجه  ال�����ص��ور  با�صتخدام  م��ق��ارن��ة  ال��ه��وي��ة  م��ع��دلت جن��اح حت��دي��د 

حمايدة.

�سفارة تون�س يف رو�سيا 
ت�ستقبل حاالت زواج خمتلط

بع�س  اأن  رو�صيا  يف  تون�س  �صفري  �صرح 
ال�صفارة  ع���ل���ى  ت�����واف�����دن  ال����رو�����ص����ي����ات 
الزواج  واإج���راءات  كيفية  حول  للت�صاوؤل 

بتون�صيني.
ال�صيحي،  علي  حممد  ال�صفري  واأو���ص��ح 
املتواجدين  التون�صيني  م��ن  العديد  اأن 
العامل  ك��اأ���س  مباريات  ملتابعة  رو�صيا  يف 
ت���واف���دوا ع��ل��ى ال�����ص��ف��ارة اأي�����ص��ا، ملعرفة 
باأجنبيات  اأو  برو�صيات  ال��زواج  اإج��راءات 
وف����ق ال���ق���ان���ون، وذل�����ك وف���ق���ا مل���ا ذك���رت 
على  ال��ت��ون�����ص��ي��ة  "ال�صروق"  ���ص��ح��ي��ف��ة 

موقعها الإلكرتوين.
من  ه��ن��اك  اأن  التون�صي،  ال�صفري  واأك���د 
لإمتام  لل�صفارة  اأجنبية  معه  ا�صطحب 

اإجراءات الزواج.
اأن  اإذاعية  ت�صريحات  يف  ال�صيحي  واأك��د 
برو�صيا  امل��ت��واج��دي��ن  ال��ت��ون�����ص��ي��ني  ع���دد 
يتجاوز  ال���ع���امل  ك���اأ����س  مل��ت��اب��ع��ة  ح��ال��ي��ا 
طغيان  اإىل  م�صريا  �صخ�س،  األ��ف   12
ال�صوارع  بع�س  يف  ال��ت��ون�����ص��ي  احل�����ص��ور 
والتقاليد  ال���ع���ادات  خ���الل  م��ن  وامل����دن، 
كاملزود  الأج����واء،  زينت  التي  التون�صية 

وال�صا�صية والبندير، وفق تعبريه.

اكت�ساف طريقة تفاعل 
احل�سان مع االإن�سان

ك�صفت درا�صة هي الأول من نوعها 
طريقة تفاعل اخليول مع امل�صاعر 
احل�صان  اأن  وت��ب��ني  الإن�����ص��ان��ي��ة، 
الإن�صان  ����ص���وت  ب���ني  م���ا  ي��ط��اب��ق 
يرتجمها  ال���ت���ي  وج���ه���ه  وت��ع��اب��ري 
جيداً. ويعرف من يربون اخليول 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
اأحا�صي�س  قدرة احليوان على فهم 
���ص��اح��ب��ه وم��ب��ادل��ت��ه احل�����ب، وقد 
ب��ي��ن��ت ال���درا����ص���ة ال��ت��ي اأج���ري���ت يف 
الآلية  اليابانية  هوكايدو  جامعة 
ال��ت��ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا احل�����ص��ان يف 
ذلك. واأظهرت الدرا�صة اأن اأ�صوات 
احل�صان  ي�صدرها  التي  الهمهمة 
مت��ك��ن��ه م����ن ال���ت���وا����ص���ل واإق����ام����ة 
ولي�س  اأي�صاً  الكالب  مع  الروابط 
برعايته  ي���ق���وم  ال�����ذي  الإن�������ص���ان 
ف��ق��ط. ور����ص���د ف��ري��ق ال��ب��ح��ث اأن 
اخل��ي��ول ت��ن��ظ��ر ل��وق��ت اأط����ول اإىل 
م��ن ي��ت��واف��ق ���ص��وت��ه م��ع تعبريات 
وجهه، ويف حالة عدم التوافق بني 
لها  ي�صبب  الوجه  وتعبري  ال�صوت 

ذلك اإخفاقاً يف التوقعات.
احل�صان  ���ص��ل��وك  اأن  ذل���ك  وي��ع��ن��ي 
ي��ع��رب يف ك��ث��ري م���ن الأح����ي����ان عن 
ومن  ل�صاحبه  العاطفية  احل��ال��ة 
الإن�صان  فهم  واأن  برعايته،  يقوم 
ال�����ص��وت وت��ع��ب��ري الوجه  لأه��م��ي��ة 
ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ب��ن��اء راب���ط���ة اأق����وى 
من اجلواد. وكانت درا�صات �صابقة 
ال��ك��الب والقطط  اأن  اأظ��ه��رت  ق��د 
تفرز هرمون اأوك�صيتو�صني عندما 
يربت عليهم الإن�صان اأو ينظر اإىل 
الكلب  ق���درة  ج��ان��ب  اإىل  عيونهم، 
جتعله  والتي  ال�صم،  على  اخلا�صة 
ل الوجوه التي تبادله النظر  يف�صّ
مبت�صمة لأنها ترتبط عنده باإفراز 

هرمون اأوك�صيتو�صني.

االأرجنتني حتبط خطة 
كوكايني كاأ�س العامل

الأرجنتني، ع�صابة  اأوقفت �صرطة 
من  ك���م���ي���ات  ت����ه����رب  اأن  ح����اول����ت 
الكوكايني واملاريوانا يف جم�صمات 
لكاأ�س العامل، لكن احليلة مل تنطل 
نقلت  ما  وبح�صب  ال�صلطات.  على 
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
�صتة  ال���������ص����رط����ة  اأوق������ف������ت  ف����ق����د 
كيلوغرام  اأ�صخا�س وحجزت 1.5 
ف�صال  وامل��اري��وان��ا،  الكوكايني  من 
���ص��ي��ارت��ني وقطعتي  ع��ن م�����ص��ادرة 
التقديرية  القيمة  وت�صل  �صالح. 
مبنطقة  امل���ح���ج���وزة  ل��ل��م��خ��درات 
اإىل  اآيري�س،  بوينو�س  لماتانزا يف 
اأمريكي.  دولر  األ��ف   132 قرابة 
كاأ�س  امل��خ��درات  ع�صابات  وت�صتغل 
امل��ق��ام��ة يف رو���ص��ي��ا لأجل  ال���ع���امل 
اإحراز رواج مو�صمي، و�صط ان�صغال 
مباريات  مب��ت��اب��ع��ة  ال���ب���الد  ���ص��ك��ان 

املنتخب.

اأي نوع من املك�سرات 
ينا�سب مري�س ال�سكري؟

ملري�س  املك�صرات  اأك��ل  فائدة  تاأتي 
ال�صكري من اأنها حت�صن م�صتويات 
مرتفعة  تكون  التي  الكول�صرتول 
ال�صكر  ن�����ص��ب��ة  ارت���ف���اع  ع��ن��د  ع�����ادة 
ال�������ص���ائ���م. ل���ك���ن م����ن ال�������ص���روري 
يتناول  ل  ال���ذي  ال�صكري  ملري�س 
الأن�صولني اأن يراقب كمية ونوعية 
املك�صرات التي ياأكلها، واأن يوا�صل 
اأكلها لأنها توفر الدهون ال�صحية 

للقلب وال�صرايني.
وت��ف��ي��د ال����درا�����ص����ات احل���دي���ث���ة اأن 
ت���ن���اول م��ري�����س ال�����ص��ك��ري م���ا بني 
من  ال���ي���وم  يف  غ���رام���اً  و56   28
ال�صكر  م�صتويات  يح�صن  املك�صرات 
خف�صها.  ع��ل��ى  وي�����ص��اع��د  ب���ال���دم 
وحت�����ث ت���و����ص���ي���ات ال���ت���غ���ذي���ة على 

�صحياً  ب���دي���اًل  امل�����ص��ك��رات  اع��ت��ب��ار 
ملر�صى  بالن�صبة  ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات 

ال�صكري.
درا�صة  امل��ك�����ص��رات؟ يف  م��ن  ن��وع  اأي 
ن�صرتها جملة التغذية متت املقارنة 
ال���ل���وز واخل���ب���ز والأرز  ت���اأث���ري  ب���ني 
امل�صلوق والبطاط�س املهرو�صة على 
ال�صكري،  م��ر���ص��ى  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال���ل���وز هو  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
الأف�صل يف خف�س م�صتوى ال�صكر 

بالدم بعد 4 �صاعات.
تناول  اأن  اأخ��رى  درا���ص��ة  بينت  كما 
ال��ل��وز م��ع اخل��ب��ز الأب��ي�����س يح�صن 
لل�صكر  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية 
الأبي�س  اخل��ب��ز  ب��ت��ن��اول  م��ق��ارن��ة 

وحده.

"هناك فروق بني طرق تعاملنا مع البنات والأولد داخل 
الفتاة  ي��وم ولدت��ه��م، فنحن نخاطب  الأ���ص��رة، رمب��ا منذ 
نلقي  ونحن  خ�صنة  بلهجة  نح�صرج   فيما  ول��ط��ف،  برقة 
ونحن  فرحا  ون�صرخ  الهواء  يف  �صنة  عمره  ال��ذي  ال�صبي 
نتلقاه يف الأح�صان" بهذا الو�صف ك�صف الربوف�صور ديفد 
النف�س يف جامعة فرجينيا عن حقيقة  اأ�صتاذ علم  �صتاين 
مفادها اأّن الأ�صرة هي من ت�صع الفوارق يف الرتبية، والتي 
تربية  م��ن  اأ���ص��ه��ل  البنت  تربية  ب���اأن  ان��ط��ب��اٌع  عنها  ينجم 
والرف�س  والعناد  القوة  على  الولد  تربي  الأ���ص��رة  الولد، 
لكي ل يكون يف امل�صتقبل "رجال �صعيفا" ثم ي�صكو الأبوان 
لكن  وطاعتها!!  ابنتهما  برقة  مقارنة  ابنهما،  عناد  من 
باجتاه  ذه��ب��ت  "برينتنغ"  م��وق��ع  على  املن�صورة  ال��درا���ص��ة 
الإن��اث والذكور منذ ولدتهم وا�صفة  الفوارق بني  تاأكيد 
الفرق باختالف" نظام ت�صليك الأع�صاب والأحا�صي�س يف 

راأ�س كل منهما".
وق�ّصمت الدرا�صة الفروق من خالل الت�صنيف التايل:

النظم والنظام واالنتظام
ال�صوابط،  ه���ذه  يف  الن���خ���رط  يف  الأ���ص��ع��ب  ه��م  الأولد 
وال�صبب يرجع اإىل عامل ف�صيولوجي يتعلق بتفوق اأجهزة 
اأوام��ر الوالدين والبالغني  ال�صمع عند البنات يف التقاط 
وتوجيهاتهم وحتويلها اإىل اأفعال وال�صتجابة لها، و�صمن 
ذلك بالطبع عبارات التحذير والت�صجيع، فحني تقول لها 
عن فعل ال�صيء فعال،  زينة!" ومتتنع  يا  ذلك  تفعلي  "ل 
الر�صا  بابت�صامة  املقرونة  الثناء  بعبارات  فرتدف كالمك 
الكلمات  تنطبع  الغالية!"،  املحبوبة  بنتي  زينة،  "اأح�صنِت 

يف ذاكرتها عرب جهاز ال�صمع الواعي الذي متتلكه.
الوالدين،  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ول��د  ي�صتجيب  ل  ذل���ك  م��ق��اب��ل 
ويتطلب اإقناعه اأحيانا تدخال يدويا مبا�صرا من اأحدهما، 
ل  ف��ري��د،  ي��ا  "اأحذر  ب��ال��ق��ول  ول��ده��ا  الأم  تخاطب  فحني 
تقرتب من التلفاز!" ، ل يبايل فريد بكلمات اأمه ومي�صي 
باأنامله  ا�صتك�صافها  العمالقة حماول  ال�صا�صة  اإىل  زاحفا 
والتقاطه  ال��وال��دي��ن  اأح��د  بقيام  اإل  ي��رت��دع  ول��ن  الغ�صة، 

باليد واإبعاده عن التلفاز.

ال�سالمة البدنية
باأنها  ال��ب��ن��ت  ت��و���ص��ف 
رق��ي��ق��ة اجل�����ص��د رقيقة 
امل�����������ص�����اع�����ر، وي����ن����ّم����ي 
الأب������������وان ف���ي���ه���ا ه���ذا 
فتحر�س  ال�������ص���ع���ور، 

ت����ع����ّر�����س  ل  اأن  ع����ل����ى 
اجل�صدي  لالإجنراح  نف�صها 

�صاكياً  اأبيه  من  الولد  يقرتب  حني  املقابل  يف  واملعنوي. 
"بابا لقد جرحتني الطاولة" وعار�صا خلد�س غري ظاهر 
يف يده، �صي�صتجيب الأب بالقول "فريد ولد  �صجاع قوي 
التاأمل  اإظهار  اأّن  ل تخيفه الطاولة" وهكذا يتعلم فريد 
والت�صكي ل يليق به، فال يعود يهتم مل�صريه وهو ي�صطدم 
اإهماله  الوالدان من  في�صتكي  اأر�صا،  وي�صقطها  بالأ�صياء 
وعدم عنايته بالأ�صياء! ويف هذا اخل�صو�س حتدث الدكتور 
العاملية  باجلامعة  الجتماع  علم  اأ�صتاذ  الها�صمي  حميد 
القدمية  املجتمعات   اأّن  مبينا  عربية   DW ل���  بلندن 
الكرب  يف  ليحموها  اخل�����ص��ون��ة  ع��ل��ى  الأولد  ت��رب��ي  ك��ان��ت 
البنات  الغزوات والأع��داء، فيما ربت تلك املجتمعات  من 
الجنراح  احتمال  من  حلمايتهن  والتواري  اخلجل  على 
اأيام  اأنهّن كّن يتعر�صن لل�صبي واخلطف  والأذى، خا�صة 
ال��واأد قبل  اأ�صاع ظاهرة  ما  نف�صه  واملعارك، وهو  الغزوات 

ظهور الإ�صالم.

التوا�سل مع النا�س ومع االأ�سياء
الطفلة الوليدة تنظر بعناية اإىل الألوان امل�صرقة واملالمح 
واحلركات التي تظهر على وجه اأمها اأو اأبيها، فيما يهتم 
الهاتف وهو يزحف على  �صلك  املتحركة،  بالأ�صياء  الولد 
النقال وهو يوم�س بالإ�صارة. نتيجة  اأو الهاتف  الأر���س، 
ه���ذه ال��ب��داي��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، ت��ك��رب ال��ب��ن��ت وه���ي تف�صل 
التعامل مع النا�س وت�صتجيب لأفعالهم، فيما يكرب الولد 
الأف��ع��ال وي�صتجيب لها.  الأ���ص��ي��اء وم��ع  وه��و يتعامل م��ع 
الأولد  يركز  فيما  يكلمهن،  من  عني  يف  ينظرن  البنات 

على اأ�صياء اأخرى غري وجه املخاِطب.

الثقة بالنف�س والوعي بالذات
وانتزاع  الآخ��ري��ن  بهجة  اإث����ارة  اإىل  دائ��م��ا  البنت  ت�صعى 
هذا  ولكن  مكافاآتهم،  اأو  ثنائهم  على  لتح�صل  اإعجابهم 
مطالبها  لتجاهل  يدفعها  �صببا  �صيكون  ب��ال��ذات  الأم���ر 
ورغبات قد ل  الآخرين مبطالب  اإزع��اج  الذاتية وجتنب 
تروق لهم، ويح�صل ذلك على ح�صاب حاجاتها الب�صيطة، 
بالنف�س  بالثقة  �صعورها  تدريجيا  البنت  تفقد  وب��ه��ذا 
الآخرين  راأي  على  متاما  وتعتمد  ذاتها،  جتاهل  وتتعود 
وتوجيهاتهم. كما تبداأ معاناة البنت من ج�صدها وخ�صيتها 
من ح�صول نواق�س يف هيئتها و�صكلها منذ اأيامها الأوىل 
تتاأمل ج�صدها  امل��راآة وهي  اأم��ام  واقفة  اأمها  تراقب  وهي 
والإر�صاع،  وال����ولدة  احل��م��ل  ب�صبب  ر�صاقته  فقد  ال���ذي 
على  تظهر  التي  واحل���زن  الأ���ص��ى  تعابري  البنت  وحتفظ 
فينمو  الر�صاقة،  وغياب  اجلمال  �صياع  ب�صبب  اأمها  وجه 
ل�صرعة  يدفعها  ما  نف�صها،  على  باحلر�س  �صعور  عندها 
الطعام  اآداب  ب�صان  والأب  الأم  ونواهي  لأوام��ر  المتثال 
الأهل  اأّن  ال�صعبة،  املعادلة  خال�صة  والأن��اق��ة.  والنظافة 
فيزرعون  لطيفة  رقيقة  البنت  تكون  اأن  على  حري�صون 
فيها هذا ال�صعور، وهو ما يف�صر �صهولة ا�صتجابتها للقيم 
الولد على  اأن يكرب  الأه��ل على  فيما يحر�س  الرتبوية، 
قيم الرجولة والقوة والعتماد على النف�س وعدم املبالغة 
يف العناية باملظهر وال�صكل، فينمو على الرف�س والتمرد 

والتنمر.

اأيهما اأي�سر.. تربية 
البنات اأم تربية االأوالد؟

البنت اأم اأبيها، وحبيبة اأمها، ودلوعة االأقارب، ماذا عن الولد 
اإذا، اأال يحبه اأحد؟ هذه املعادلة ال�سعبة موجودة يف كل بيت، 
حتى بات انطباع النا�س اأّن تربية البنات اأي�سر. ولكن احلقائق 

غري ذلك، فالبنون زينة البيوت مهما كان جن�سهم.
ي�سغرها  ال��ذي  اأخيها  لرعاية  البنت  على  االأم  تعتمد 
اأمهما  ولكن  الثانية،  يف  وه��و  الرابعة  يف  فهي  بعامني، 
تعلم الفتاة اأن ترعى اأخيها ال�سغري وتقوم بواجب االأم 

�سعورا  البنت  يف  ينمي  الرتبية  من  النمط  هذا  جتاهه. 
االآخرين،  على  باالتكال  �سعورا  الولد  ويف  بامل�سوؤولية 

االأ�سرة  �سلطة  عن  وخروجه  "تنّمره"  بدايات  اأحد  وهو 
الرتبية  �سوؤون  يف  املتخ�س�سة  عنه  ك�سفت  ما  وهو  واأوامرها، 

باوال �سبن�سر يف درا�سة ن�سرتها على موقع "برينتنغ" االأمريكي 
اخلا�س ب�سوؤون االأ�سرة والرتبية.
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�ش�ؤون حملية
مبكرمة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تبحث يف عّمان التح�سري 
لعقد املهرجان الدويل االأول للتمور االأردنية اأكتوبر القادم 

ا�ستعدادًا ملو�سم االأعرا�س

بلدية مدينة العني تعلن عن حجز 425 �سالة اأفراح ال�سيف احلايل 

بح�سور رئي�س املجل�س البلدي يف العني  

تخريج طالب الثانوي يف مدر�سة �سقر االمارات الدولية اخلا�سة

بح�سور جماهريي كبري 

م�سرحية الرعب الكوميدية »البيت بيت اأبونا« �سّلطت ال�سوء على ق�سايا اإن�سانية بطابع ترفيهي 

•• عمان - الفجر

التقى �صباح اأم�س �صعادة مطر �صيف ال�صام�صي �صفري دولة المارات العربية 
املتحدة يف اململكة الأردنية الها�صمية يف مكتبه يف العا�صمة الأردنية عمان 
بوفد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي برئا�صة �صعادة 
اأ.د عبد الوهاب زايد امل�صت�صار الزراعي بوزارة �صوؤون الرئا�صة الأمني العام 
 27-23 الفرتة من  الها�صمية يف  الأردنية  اململكة  ي��زور  ال��ذي  للجائزة، 

املهرجان  لتنظيم  التح�صري  مناق�صة  اللقاء  خ��الل  ومت   ،2018 يونيو 
الدويل الأول للتمور الأردنية بعّمان الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  ال�صيخ من�صور بن  �صمو  مبكرمة من 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية 

التمور الأردنية. 
كافة  لتقدمي  ا�صتعداده  واأب���دى  ال�صيف،  بالوفد  ال��دول��ة  �صفري  ورح��ب 
الإمكانات والت�صهيالت لإجناح مهمة الوفد وتنظيم مهرجان التمور مبا 

يعود باملنفعة على البلدين وي�صاهم يف تعزيز وتطوير العالقات الثنائية.
كما اجتمع �صعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة مع معايل 
�صفري  �صعادة  بح�صور  الأردين  ال��زراع��ة  وزي��ر  احلنيفات  خالد  املهند�س 
الدولة باململكة الأردنية الها�صمية واملهند�س حازم �صليم ال�صمادي مدير 
الأردنية  الزراعة  ب��وزارة  التجارية  والتفاقيات  ال��دويل  التعاون  مديرية 
وجمعية التمور الأردنية، ا�صتعر�صوا فيه حت�صريات اللجنة املنظمة عقد 
املهرجان الدويل الأول للتمور الأردنية يف اأكتوبر القادم مبا ي�صاهم يف دعم 
وتطوير قطاع نخيل التمر باململكة الأردنية الها�صمية، والنجاحات التي 
حققتها الأمانة العامة للجائزة خالل ع�صر �صنوات وخ�صو�صاً يف تنظيم 
كل من مهرجان التمور امل�صرية ب�صيوة لأربع �صنوات متتالية، ومهرجان 
�صمو  وتوجيهات  مبكرمة  ال��ت��وايل،  على  الثاين  للعام  ال�صودانية  التمور 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  معايل  ومتابعة  الرئا�صة، 
رئي�س جمل�س الأمناء، حيث قدم الوفد ملعايل وزير الزراعة و�صعادة �صفري 

الدولة امليدالية التذكارية للجائزة.

•• العني - الفجر

�صيانة  العني  مدينة  بلدية  اأن��ه��ت 
���ص��الت الأف����راح امل��وزع��ة يف جميع 
ق���ط���اع���ات م��دي��ن��ة ال���ع���ني ، وذل���ك 
والذي  الأع��را���س  ملو�صم  ا���ص��ت��ع��داداً 
انتهاء  م��ع  ال�صيف  ف��رتة  ي���زداد يف 
ال�صنة الدرا�صية للطالب حيث بلغ 
ال�صيف  اأ�صهر  يف  احل��ج��وزات  ع��دد 
ب�   425 حجز مقارنة  ال��ع��ام   ه��ذا 
من  ال��ف��رتة  نف�س  يف  461حجز 
العام املا�صي ، و قد �صملت عمليات 
ال�صيانة و التجديد 9 �صالت يف كل 
من هيلي و زاخر و�صويحان والهري 
ال��وق��ن والقوع  و  وال��ي��ح��ر و رم���اح 
�صالت  �صيانة  ت��اأت��ي  و  وال��ظ��اه��ر. 
فرتة  ب��ع��د  ���ص��ن��وي  ب�صكل  الأف������راح 
املبارك  توقف خالل �صهر رم�صان 
بداية  م��ن��ذ  احل���ج���وزات  لت�صتاأنف 
ال�صيانة  عملية  وتتم   ، العيد  اأي��ام 
متعهدي  م���ع  امل����راف����ق  اإ����ص���اف���ة  و 
بال�صكل  لإظهارها  الأف��راح  �صالت 
الالئق للجمهور ، حيث مت �صيانة 
الغيار  التاأكد من قطع  و  التكييف 
حلدوث  حت�صباً  باملكيفات  اخلا�صة 
اأي طارئ ، و جتديد املواد ال�صحية 
يف ال�صالت ، كما مت �صبغ القاعات 
ل�صيانة  بالإ�صافة  حاجتها  ح�صب 
�صيانة  و   ، الأب���������واب   و  ال����زج����اج 
و  ال�����ص��الت.  يف  الكهربائية  امل���واد 

العميمي  الدكتور �صامل مغري  قال 
بقطاع  املجتمع  خدمة  اإدارة  مدير 
الأفراح  �صالت  اأن   ، املدينة  و�صط 
بالإقبال  حتظى  ال��ع��ني  مدينة  يف 
للت�صهيالت  ن�����ظ�����راً  ال���������ص����دي����د 
التي  املتجددة  الأفكار  و  املطروحة 
ت�صاف لها بني فرتة اأخرى ، حيث 
مت تطويرها موؤخراً باإ�صافة غرفة 
مياه  دورة  مع  للعرو�س  خم�ص�صة 
مب��زاي��ا ع��ال��ي��ة و دي���ك���ورات حديثة 
الراحة  و  اخل�����ص��و���ص��ي��ة  لإع���ط���اء 
امل��ط��ل��وب��ة ت��خ��ت��ل��ف ع���ن امل���وج���ودة 
�صابقاً ،   و مبلغ ي�صل اإىل 1500 
درهم يف حال الرغبة بحجز الغرفة 

خم�ص�صة  غرفة  تفعيل  مت  كما    ،
خل��دم��ات ال�����ص��ي��اف��ة ل�����ص��م��ان عدم 
و���ص��ع اأ���ص��ط��وان��ات ال��غ��از يف اخلارج 
منعاً لأي حوادث قد تن�صئ نتيجة 
مل���ب���ادرة توفري  ب��الإ���ص��اف��ة   ، ذل����ك 
ال���ك���را����ص���ي ل���ل���رج���ال و ال��ن�����ص��اء يف 
مت  كما   ، خمف�صة  بقيمة  ال�صالة 
ال�����ص��الم��ة يف حال  ن���ظ���ام  ت��ط��وي��ر 
الزينة  ا�صاءات  و  ديكورات  تركيب 
خا�صة  راف��ع��ات  بتوفري  القاعة  يف 
، كما تدر�س  ال�صقوط  ملنع ح��وادث 
الإدارة حالياً و�صع ال�صتائر امل�صادة 
�صالمة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً  ل���ل���ح���ري���ق 
دورات  تطوير  درا�صة  و   ، اجلمهور 

مياه بطريقة �صحية حديثة.
ك��م��ا اأو����ص���ح ال��ع��م��ي��م��ي ب����اأن اأغلب 
�صالت  ت����واج����ه  ال���ت���ي  امل�������ص���ك���الت 
الأف�������راح ت��ن��ح�����ص��ر يف احل���ج���وزات 
الوهمية والتي تت�صب يف عدم توفر 
القاعات ح�صب رغبة اجلمهور مما 
قد  ببدائل  للبحث  البع�س  يدفع 
تكون مكلفة مادياً ب�صكل اأكرب  ، و 
الإدارة  تقوم  الظاهرة   لهذه  منعاً 
الأوراق  ب��ع�����س  الإدارة  ت��ط��ل��ب  و 
ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى احلجز  ال��ث��ب��وت��ي��ة 
الهوية  و���ص��ورة  ال����زواج  عقد  مثل 
و�صورة من عقد حجز القاعة ، كما 
باحلجز  يقوم  من  مبخالفة  تقوم 

ال�صم  على  حظر  بو�صع  الوهمي 
له  وب��ذل��ك ل يحق  �صهر   24 مل��دة 
حجز اأي قاعة خالل فرتة احلظر، 
ك��م��ا ت���واج���ه ق���اع���ات الف�����راح عدم 
وجود عامل كهرباء متخ�ص�س من 
قبل �صركات تنظيم الفراح و التي 
امل�صكالت  بع�س  اإىل ح��دوث  ت��وؤدي 
ع��ن��د ت��رك��ي��ب زي���ن���ة احل���ف���ل ، من 
اإدارة خدمة املجتمع  جانبها قامت 
بتوفري  امل���دي���ن���ة   و����ص���ط  ب���ق���ط���اع 

�صالة  ل��ك��ل  متخ�ص�س  ك��ه��رب��ائ��ي 
لالإ�صراف على عملية الرتكيب.

خدمة  اإدارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
امل���ج���ت���م���ع ق����ام����ت ب�����اإط�����الق ع���دة 
م������ب������ادرات خل����دم����ة اجل���م���ه���ور يف 
نظام احلجز  مثل  ال�صابقة  الفرتة 
�صركات  ادراج  و  الل������ك������رتوين 
تنظيم الأفراح و ما ي�صملها �صمن 
املوقع  م��ت��وف��رة يف  واح�����دة  ق��ائ��م��ة 

اللكرتوين لبلدية مدينة العني.

•• العني - الفجر

�صهد ال�صيخ اأحمد بن �صرور الظاهري رئي�س املجل�س البلدي يف العني  حفل 
الأمارات  �صقر  مبدر�صة  ع�صر  الثاين  طالب  من  الثالثة  الدفعة  تخريج 

الدولية اخلا�صة مبدينة العني.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم بفندق روتانا يف مدينة العني، ال�صيخ حممد 
اأحمد بن �صرور الظاهري و�صعادة حممد �صامل الظاهري م�صت�صار معايل 
الظاهري  تري�س  بن  �صعيد  و�صعادة حمد   ، واملعرفة  التعليم  دائ��رة  رئي�س 
الظاهري  تري�س  بن  �صعيد  و�صعادة عبداهلل  املدر�صة،  ادارة  رئي�س جمل�س 
مبكتب  اخلا�صة  امل��دار���س  قطاع  مدير  الها�صمي  ال�صيد  حممد  وال�صيد 
العني التعليمي والأ�صتاذة انطوانيت الن�صراهلل مديرة املدر�صة وعدد من 
الآب��اء والأم��ه��ات، ومت  الأم��ور من  واأول��ي��اء  ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني،  كبار 

توزيع ال�صهادات والدروع التذكارية يف نهاية احلفل.

•• اأبوظبي - الفجر

بالتعاون  – اأبوظبي  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  قدمت 
اأم بي �صي، م�صرحية الرعب الكوميدية  مع جمموعة 
اأبونا" يومي اجلمعة  بيت  "البيت  املعروفة  اخلليجية 
�صاطئ  م�����ص��رح  ع��ل��ى  ي��ون��ي��و  و23   22 يف  وال�����ص��ب��ت 
اخل��ام�����ص��ة من  الن�صخة  ب��ان��ط��الق  اح��ت��ف��اًل  ال���راح���ة، 
2018. ت�صّكل امل�صرحية جزءاً  اأبوظبي  مو�صم �صيف 
�صيف  مبو�صم  اخلا�صة  املكثفة  العرو�س  اأج��ن��دة  م��ن 
اأبوظبي 2018 والتي ت�صعى دائرة الثقافة وال�صياحة 
الفعاليات  م��ن  متنوعة  �صل�صلة  ت��ق��دمي  خاللها  م��ن 
والعرو�س جلميع اأفراد العائلة. حتظى هذه الفعاليات 
اإحدى  اأنه  وا�صع من اجلمهور اخلليجي حيث  باإقبال 

الأ�صواق امل�صتهدفة يف مو�صم �صيف اأبوظبي.

اإن�صانية  ق�صايا  على  ال�صوء  امل�صرحية  ه��ذه  وت�صّلط 
اأه��م��ه��ا ���ص��ل��ة ال���رح���م وال��ت��ف��ك��ك الأ�����ص����ري ب��ع��د وفاة 
الأه��ل، حيث ت��روي هذه امل�صرحية ق�صة وال��د متوفى 
���ص��م��ل��ه��م، وحماولة  ل��ل��ّم  اأب����ن����اءه يف حم���اول���ة  ي���ط���ارد 
تقدم  جم���دداً.  البع�س  بع�صهم  اإىل  يتقربون  جعلهم 
MBC م�صرحية الرعب وهي من بطولة  جمموعة 
ال�صعيبي،  ثامر  و�صعاد علي، ومب�صاركة  ال�صعيبي،  هيا 
وعبدامللك املزيعل ويو�صف املطر. وقد اأثنى امل�صاهدون 
واأعجبوا  الكوميديا  يف  وبراعتهم  املمثلني  اأداء  على 
وي�صتكمل  امل�صرحية.  على  ال��ط��اغ��ي  ال��رع��ب  بعن�صر 
مو�صم �صيف اأبوظبي عرو�صه املمتعة لهذا العام، حيث 
ميكنكم م�صاهدة عر�س بينكفوجن وجولة بيبي القر�س 
من 28 اىل 30 يونيو يف دملا مول، وهو عبارة عن حفل 

تفاعلّي غنائي اأدائي وميكن للزوار الدخول جماناً.

 �سمن املرحلة الثانية مل�سروع الربط االإفريقي
اأبو غزالة: ال�سبكة املغربية للبحث والتعليم ترتبط 
بال�سبكة العربية وال�سبكة االأوروبية للبحث والتعليم

 
•• لندن-الفجر:

ل�صبكات  العربية  املنظمة  رئي�س  غ��زال��ة،  اأب��و  ط��الل  الدكتور  �صعادة  وق��ع 
املركز  مدير  خلفاوي،  حممد  الأ�صتاذ  و�صعادة  "اآ�صرن"  والتعليم  البحث 
الوطني للبحث العلمي والتقنية، اتفاقية تقوم مبوجبها منظمة "اآ�صرن" 
بتوفري ات�صال عايل ال�صعة بني ال�صبكة املغربية مروان وال�صبكة الأوروبية 

جيانت من خالل مركز الربط الرئي�صي للمنظمة يف لندن. 
تقّدم  والأبحاث، وهي  للتعليم  الوطنية  املغربية  "مروان" ال�صبكة  ومتثل 
خدمات الت�صال بالإنرتنت والتطبيقات واخلدمات للمجتمعات التعليمية 
والبحثية يف املغرب. وتتيح هذه التفاقية للباحثني والأكادمييني والطالب 
و�صتمّكنهم  العاملية،  والبحثية  التعليمية  ال�صبكة  اإىل  الو�صول  اإمكانية 
واأمريكا  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اأوروب��ا  اأقرانهم يف  التعاون مع  من 

الالتينية واآ�صيا واأفريقيا، بالإ�صافة اإىل الدول العربية الأخرى.
التعليمية  ال�����ص��ب��ك��ات  جم��ت��م��ع  اإىل  امل���غ���رب  ت��ن�����ص��م  ل��الت��ف��اق��ّي��ة  ووف���ق���ا 
والبحثية العاملية بدعم من املرحلة الثانية من م�صروع الربط الفريقي 
)AfricaConnect2( واملمّول من الحّتاد الأوروبي، والذي يهدف 
اإىل دعم تطوير �صبكات الإنرتنت ذات ال�صعة العالية وامل�صتخدمة لأغرا�س 
اأفريقيا. وُي��دار هذا امل�صروع من خالل  اأنحاء  البحث والتطوير يف جميع 
ال�صبكة الأوروبية جيانت ومنظمة اآ�صرن، ومنظمات ال�صبكات الإقليمية يف 
جنوب �صرق اأفريقيا )حتالف اأوبونتونيت( ويف غرب وو�صط اأفريقيا )�صبكة 

واكرن(.
للبحث  الوطني  املركز  "�صيبقى  غ��زال��ة،  اأب��و  ط��الل  الدكتور  �صعادة  وق��ال 
العلمي والتقنية �صريكاً قوّياً لآ�صرن، حيث ي�صمح ارتباط املركز مع �صبكة 
للتعليم  الوطنية  ال�صبكات  مع  املبا�صر  والتعاون  بالتفاعل  لندن  يف  اأ�صرن 
والأبحاث يف الأردن ولبنان واجلزائر، اإ�صافًة اإىل جمتمعات ال�صنكروترون 
�صياق  يف  الأوروب���ي���ة  للمفو�صية  امل�����ص��رتك  للتمويل  ك��ان  وق��د  املنطقة  يف 
لنجاح  اأ�صا�صّي  دور  الأورومتو�صطي  والربط  الإفريقي  الربط  م�صروعي 

ال�صتدامة والتنمية الإقليمية".
وقال �صعادة الأ�صتاذ حممد خلفاوي: "يعترب املركز الوطني للبحث العلمي 
اأوؤم��ن حّقاً  واأن��ا  ا�صرتاتيجية،  �صراكًة  اآ�صرن وجيانت  �صراكته مع  والتقني 
باأّن ترابط "مروان" مع ال�صبكات البحثية والتعليمية الدولية الأخرى هو 
اأمر يف غاية الأهمّية، حيث �صي�صمح ذلك للباحثني والأكادمييني والطالب 
حّقاً  �صعيد  اإنني  وال��دويل.  والقاّري  الإقليمي  التعاون  بتح�صني  املغربيني 
ق�صري.  انقطاع  بعد  وال�صراكة  ال��رتاب��ط  ه��ذا  تاأ�صي�س  اإع���ادة  ميكننا  ب��اأّن��ه 
اأ�صكر اآ�صرن وجيانت واملفو�صية الأوروبية لدعمهم واأمتنى اأن يكون تعاوننا 

مثمراً لنا جميعاً".
الإفريقي  ال��رب��ط  م�����ص��روع  م��دي��ر  وي�����ص��ت،  ديفيد  ال�صيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
ل�صمال اإفريقيا: لقد كان املغرب ومنذ عام 2004، �صريكاً قدمياً وموثوقاً 
البحر  جنوب  منطقة  يف  والبحثية  التعليمية  ال�صبكات  اإن�صاء  حتفيز  يف 
الأورومتو�صطي،  الربط  م�صروع  مراحل  خ��الل  بدايًة  املتو�صط  الأبي�س 
الرتابط  تاأ�صي�س  اإع���ادة  اإّن  الإف��ري��ق��ي.  الربط  م�صروع  يف  ك�صريك  والآن 
التعليمي والبحثي الدويل يعني اأّن الباحثني واملعّلمني والطالب يف املغرب 
اأقرانهم  الدويل مع  التعاون  اأ�صبحوا يف موقع ميّكنهم من ال�صرتاك يف 
حول العامل ومن ترك ب�صمتهم اخلا�صة. اإننا نتطلع لال�صتمرار يف العمل 
مع املركز الوطني للبحث العلمي والتقني واآ�صرن من اأجل حت�صني البنية 

التحتية لدعم جمتمعاتنا يف جمال البحث والتطوير.

اأول خميم �سيفي للف�ساء و�سناعة 
ال�سواريخ من نا�سا يف االإمارات 

•• دبي - الفجر

بدء اأول خميم �صيفي للف�صاء و�صناعة ال�صواريخ من نا�صا يف الإمارات عام 
2018. �صيكون املخيم مفتوًحا لكل الطالب بني 9 و14 عام، و�صيقوده 
من  الف�صاء  يف  وا�صعة  خ��ربة  ميتلكون  الذين  نا�صا  خ��رباء  من  جمموعة 
15 يوليو وينتهي  واأوروب��ا. يبداأ املخيم من يوم الأحد  ال�صمالية  اأمريكا 

اخلمي�س 23 اأغ�صط�س.
�صيتم خالل املخيم ا�صتخدام املناهج الف�صائية لنا�صا والإمارات وامل�صاريع 
الف�صائية وتدريبات رواد الف�صاء واأن�صطة اأخرى كثرية. �صيتعلم الطالب 
عن احلياة والعمل يف الف�صاء، و�صيتعرفون على الرحالت التي و�صلت اإىل 

املريخ، كما اأنهم �صي�صممون قاعدتهم اخلا�صة للمريخ. 
علوم  ال�صواريخ؛  �صناعة  على  الطالب  ليتعرف  فر�صة  املخيم  يتيح  كما 
ا طريقة عمل ال�صواريخ و�صتكون  ال�صواريخ ودفعها. �صيتعلم الطالب اأي�صً

لديهم فر�صة بناء منوذج �صاروخ حقيقي.



يكت�صبها  التي  ال�صفات  من  بالنف�س  الثقة 
الطفل من املحيط الذي يعي�س فيه، ونظراً 
�صخ�صية  ت��ك��وي��ن  يف  ال�صفة  ه���ذه  لأه��م��ي��ة 
�صوف  ال���ذي  وال��ن��ه��ج  امل�صتقبل،  يف  ال��ط��ف��ل 
الطفل  تن�صئة  يجب  حياته،  يف  عليه  ي�صري 
بثقة  يتمتع  اأن  على  �صغره،  منذ  وتربيته 
قادراً  ي�صبح  اأن  اأج��ل  م��ن  نف�صه،  يف  عالية 
اّت��خ��اذ ال���ق���رارات اخل��ا���ص��ة يف حياته،  ع��ل��ى 
وابداء راأيه يف اأي مو�صوع يعر�س عليه بكل 
اأي  اأو القلق من  ج��راأة وثقة، ودون اخل��وف 

�صيء.
اأن  على  طفلها  تربية  يف  كبري  دور  ول���الأم 
اخلطوات  بنف�صه.  عالية  ثقة  ل��دي��ه  ي��ك��ون 
بها،  القيام  الأم  على  يجب  التي  اخلطوات 

جلعل طفلها يثق يف نف�صه وهي:

الت�سرف بثقة اأمام الطفل: 
اأّم����ه يف كل  ال��ط��ف��ل بتقليد  ي��ق��وم  ع���ادة م��ا 

ت�����ص��رف��ات احل��ي��اة، لذلك 

التعامل  طريقة  تراعي  اأن  الأم  على  يجب 
اأمام طفلها، وعليها  الآخرين  مع 

وا�����ص����ح����ة  ت������ك������ون  اأن 
جميع  يف  وق��وي��ة 

ال�����ق�����رارات 
ال�����ت�����ي 

تتعلق يف حياتهم، وجتّنبها ا�صتخدام اأ�صلوب 
ة  القرارات خا�صّ اّتخاذ  والقلق عند  ال��رتدد 

اأمام طفلها. 

مدح الطفل:
 م����ن اأك������رث الأم������ور 
ال�������ت�������ي ت���������ص����اع����د 
على  ال�����ط�����ف�����ل 
ثقته  ت���ع���زي���ز 
ب��ن��ف�����ص��ه، هي 
الأم  ق�����ي�����ام 
ب�������������ص������ك������ره 
ومدحه اأمام 
الآخ��������ري��������ن، 
واحل����������دي����������ث 
ع�����ن الأع�����م�����ال 
اجلّيدة اإىل يقوم 
بها، وترديد عبارة 
اأّن�������ه�������ا ت����ث����ق يف 

طفلها 
عند 

قيامه باأي عمل.

عدم االإفراط يف حماية الطفل: 
اأك���رث الأم����ور ال��ت��ي ت����وؤّدي اإىل زعزعة  م��ن 
ث���ق���ة ال���ط���ف���ل ب��ن��ف�����ص��ه، ه����ي اه���ت���م���ام الأم 
اأمور  بعمل  وقيامها  عليه،  املفرط  وخوفها 
اّتباع مثل هذا  ب��دًل منه، لأّن  كثري تخ�صه 
الأ�صلوب يعمل على عدم قدرة الطفل على 
العتماد على نف�س، وعدم قدرته على حتمل 

امل�صئولية فيما بعد.

م�ساركة الطفل يف القرارات: 
طفلها،  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  اأن  الأم  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
بطريقة اأ�صلوب النقا�س واحلوار، وال�صتماع 
اإىل راأيه يف كثري من الأمور، حتى لو كانت 
ثقة  زي���ادة  على  تعمل  فهي  ب�صيطة،  اأم���ور 

الطفل بنف�صه. 

عدم الدفاع عن الطفل عندما تواجهه 
م�ساكل: 

يجب على الأم جتّنب الدفاع عن طفلها، يف 
حالة وقوعه يف م�صكلة مهما كان حجمها؛ 
ففي هذه احلالة يجب على الطفل اأن يقوم 
اأحد،  امل�صاعدة من  نف�صه، دون  بالدفاع عن 
الذي  اخلطاأ  يعرف  اأن  الطفل  على  ويجب 
وقع فيه، ويعمل على العتذار يف حالة اأنه 
على  تعمل  الطريقة  ه��ذه  لأّن  املخطاأ؛  هو 
اخلطاأ  ومعرفة  بنف�صه،  الطفل  ثقة  زي��ادة 

من ال�صواب.

االلتزام بالوعود مع الطفل:
ة  خا�صّ م��ع��ي��ن��ة  ب���وع���ود  الأم  ت��ق��وم  ع��ن��دم��ا 
هذه  بتنفيذ  الل��ت��زام  عليها  يجب  بطفلها، 
ي�صاعد  ذلك  لأّن  خمالفتها؛  وع��دم  الوعود 
وبالتايل  ب��الآخ��ري��ن،  يثق  اأن  على  الطفل 

تعزيز ثقته بنف�صه.

مــنــ�عــــات
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رمبا ت�سع لوائح باملهام التي عليك اإجنازها، �سواء 
كانت �سغرية )ترتيب خزائن املطبخ اأو امل�ساركة 
يف �سف يوغا( اأو كبرية )كتابة مذكراتك(، اإال 
اأن امل�سكلة تكمن يف اأن احلياة تعاك�سنا دومًا. لكن 
عامل النف�س ال�سريري د.مايكل برو�س يوؤكد اأن 
اإجنازها  حتاول  التي  املهام  يكون  ال  رمبا  االأهم 
وكيفية  بها  للقيام  تختاره  ال��ذي  ال��وق��ت  ب��ل 

اإجنازها.

كيف تربي طفلك على الثقة بالنف�س

 The ب��رو���س  مايكل  د.  ال�صريري  النف�س  ع��امل  ك��ت��اب  ي��رّك��ز 
 2016 عام  ال�صادر  ))قوة متى((   Power of When
مالءمة  اأق���ل  وحل��ظ��ات  مثالية  حل��ظ��ات  ثمة  اأن  مفهوم  على 

لت�صع فيها جدوًل مبا تاأمل اإجنازه.
تو�صل برو�س املتخ�ص�س يف ا�صطرابات النوم اإىل هذه الفكرة 
النوم  يف  �صعوبة  ت��واج��ه  ل  اأن��ه��ا  مري�صة  ل��ه  اأو�صحت  عندما 
وال��ب��ق��اء ن��ائ��م��ة، ب��ل يف نومها يف ال��وق��ت غ��ري امل��ن��ا���ص��ب. فعلى 
�صاعة متاأخرة  لياًل وتنام حتى  ال�صهر  املراهقني، تطيل  غرار 

�صباحاً.
تعديل  ي�صتطيع  ك���ان  اإذا  عملها  رب  )���ص��األ��ُت  ب��رو���س:  ي��ذك��ر 
�صباحاً  �صاعتني  متاأخرة  العمل  اإىل  ت�صل  كي  عملها  ج��دول 
اإ�صافيتني م�صاء(. فما كانت النتيجة؟ ما  وتظل فيه �صاعتني 
عادت املري�صة ت�صعر بالتعب وازدادت اإنتاجيتها، ف�صاًل عن اأن 

عالقتها بعائلتها حت�صنت.
بالتوقيت  املتعلقة  الأخ��رى  ال��رواب��ط  عن  يت�صاءل  برو�س  ب��داأ 
درا�صة   200 من  اأك��رث  اإىل  وا�صتناداً  اإليها.  ل  يتو�صّ قد  التي 
�صريرية، يتناول كثري منها النظم اليوماوية وال�صمات الزمنية 
)ال�صاعات البيولوجية ال�صخ�صية(، اكت�صف اأن التوقيت ُيعترب 
ق  بالغ الأهمية يف امل�صائل املرتبطة بال�صحة. ت�صتطيع اأن حتقِّ

كل ما ترغب فيه بتن�صيق اأولوياتك مع برنامج تعتربه الأن�صب 
لك. اإليك بع�س الن�صائح التي توجهك اإىل الدرب ال�صحيح.

اأعّد الئحة و�سع عالمة قرب كل مهمة تنجزها
يف  ي��وم��ي��ة  خ��ط��ة  ���ص��ع  ال�صحيح،  بال�صكل  ي��وم��ك  ت�صتهل  ك��ي 
الليلة ال�صابقة والتزم بها. تن�صح كري�صتا روي�صلر، مدربة حياة 
وبتق�صيم  مهمة  لكل  زمنية  مهلة  بتحديد  نف�صية،  ومعاجلة 

املهام الكبرية اإىل مهام اأ�صغر ميكنك التحكم فيها.
تتيح  الالئحة بطريقة  بتنظيم  التالية، فتق�صي  اأما اخلطوة 
لك القيام بثالث مهام كربى فقط يف يوم واحد )عندما تنتهي 
)عندما  روي�صلر:  تذكر  اأخ���رى(.  مهام  اإ�صافة  ميكنك  منها، 
وتتخّل�س  الأداء  وبح�صن  بالفخر  ت�صعر  املطلوبة،  املهام  تنجز 

من خوف اأنك تفتقر اإىل الوقت(.

رّكز على االأكرث اأهمية
ت�صري الدكتورة �صوزان ماكدونالد، عاملة نف�س جمازة: )ُيعترب 
حتديد الأولويات اأف�صل طريقة لإجناز املهام. وعليك اأن تبداأ 

اأوًل بتبديل طريقة تفكريك(.
توافقها روي�صلر الراأي. اإذا اأدرجَت التمرن يف جدولك اليومي 

اإل اأنك ل متلك �صوى 30 دقيقة لتم�صيها يف �صالة الريا�صة 
ت��ق��ول: )يبقى  الأح����وال.  ف��اذه��ب يف مطلق  60 دقيقة،  ب��دل 
التاأثري املرتاكم لإجناز املهام. وهكذا تنجح يف اكت�صاب  الأهم 

عادات �صحية(.
بنف�صك  لالعتناء  الوقت  على  عثورك  اأن  ماكدونالد  ت�صيف 
كاإعدادك  ال�صغرية،  التفا�صيل  حتى  �صعباً.  يكون  األ  يجب 
حتمل  التي  املقطعة  الطازجة  اخل�����ص��راوات  من  كبرية  كمية 

القليل منها اإىل العمل كل يوم، مهمة اأي�صاً.

اأعد التقييم والتنظيم
الثغرات.  م��ن  تخلو  ل  خطتك  اأن  ال��ب��داي��ة  يف  ت��الح��ظ  رمب��ا 
مبراجعات  لتقوم  الوقت  تخ�ص�س  اأن  روي�صلر  تقرتح  لذلك 
يومية واأ�صبوعية جلدولك وتكت�صف ما اإذا كانت خيارات الوقت 
يوم  للتمرن كل  )اإذا خططت  تو�صح:  فاعلية.  اأك��رث  الأخ��رى 
ما  فّكر يف  واأي��ن تخفق.  تنجح  اأي��ن  تاأّمل  ال�صابعة �صباحاً،  يف 
يعوق طريقك اإذا مل تنجزه وحدد التوقيت املثايل لتكون فيه 

ن�صيطاً(.

�س فرتات زمنية احتياطية خ�سِّ
تقرتح  لذلك  املتوقع.  من  اأط��ول  وقتاً  ع��دة  م�صائل  ت�صتغرق 
اإع����دادك  ع��ن��د  زم��ن��ي��ة احتياطية  ف��وا���ص��ل  ت���رتك  اأن  روي�����ص��ل��ر 
جدولك. تو�صح: )اأ�صف ربع الوقت اإىل كل ما تخطط القيام 
به(. كذلك من املفيد اأن تخ�ص�س فرتة راحة مدتها 10 اإىل 

ن�صاطك. ت�صتعيد  كي  والأخرى  املهمة  بني  دقيقة   15

خطط الأجل بعيد
التي  عينها  بالطريقة  الأم���د  الطويلة  اأه��داف��ك  وق��ت  د  ح���دِّ
تتعاطى بها مع مهامك الأ�صبوعية اأو اليومية: باحلر�س على 
حتديد اأولوياتك اأوًل. على �صبيل املثال، اإذا كنت حتلم بتاأليف 
كتاب، فتعهد باأن مت�صي عدداً معيناً من الدقائق اأو ال�صاعات يف 
العمل عليه كل �صباح، ح�صبما تذكر روي�صلر. ثم جّزئ ال�صورة 
)اإنهاء  ق�صرية  زمنية  ف��وا���ص��ل  اإىل  ال��ك��ت��اب(  )ن�صر  ال��ك��ربى 
لتعّد  الفوا�صل  وا�صتخدم هذه  كتابة ف�صل(  اأو  يومياً  �صفحة 
م�صاراً زمنياً منطقياً.ل تن�َس اأن الأوان ل يفوت مطلقاً لتتبنى 
اتباع  اأو  ن��وم��ك،  ج��دول  تعديل  كانت  ���ص��واء  �صحية،  تغيريات 
لوجباتك.  التخطيط  يف  اأ�صلوبك  تطوير  اأو  مت��ّرن،  برنامج 
د روي�صلر: )ل تتعّلق امل�صاألة بافتقارك اإىل الوقت لإجناز  ت�صدِّ
هذه املهام اأو بعجزك عن اإمتامها، بل بعدم اقتناعك بقدرتك 
موؤكدة  ت�صيف  تدرجها يف جدولك(.  لذلك ل  اإجنازها.  على 
اأنك ل�صت م�صطراً اإىل تبديل حياتك دفعة واحدة. )ولكن حتى 

التغيريات الب�صيطة تقود اإىل نتائج كبرية مبرور الوقت(.

التوقيت ُيعترب بالغ االأهمية يف امل�سائل املرتبطة بال�سحة

اختيار الوقت املنا�سب الجناز مهامك طريقك اىل النجاح
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مكتب اإدارة الدعوى - اإعادة اإعالن بالن�شر

يف الدعوى احلقوقية 2018/132  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه الأول /كر�صتوفر جوزيف  �صتيفن�س  اجلن�صية / ا�صرتاليا 

اىل املدعي عليها الثانية /جود تريدينغ - م م ح 
حيث اأن املدعية /اون تامي  وورلدوايد لوجي�صتيك�س - �س ذ م 

ال��دع��وى احلقوقية رق��م 2018/132 جت��اري ج��زئ��ي  يقت�صي  امل��دع��ي  اق��ام  ق��د 
يوم  �صباح  اخليمة  براأ�س  املدنية  باملحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�صورك 
على  ولالجابة   ، �صباحا  التا�صعة   9.00 ال�صاعة  م   2018/7/3 املوافق  الثالثاء 
الدعوى  وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او 
عدم ار�صال وكيل عن يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا 

بحقك. - حرر بتاريخ : 2018/6/19 
مدير اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اال�شماء 
تعلن دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب���اأن امل��دع��و/ اإب��راه��ي��م اأح��م��د ح�صن 
ل�صمه  )اجل�����ص��م��ي(  القبيلة  م�صمى  اإ���ص��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم   - اإ���ص��م��اع��ي��ل 
 ، وعبدالوهاب  وح�صني  وجابر وحمد  وفايزة  اآ�صقائه / حممد  ولأ�صماء 
لتكون اأ�صماوؤهم بعد  الإ�صافة / اإبراهيم و حممد وفايزة وجابر وحمد 
اإ�صماعيل اجل�صمي. وان من  اأبناء / احمد ح�صن  وح�صني وعبدالوهاب ، 
له م�صلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

العالن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإعادة االإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / احد ملقاولت البناء 
نعلمكم بان املدعي / م�صنع بر�صتيج لالثاث والديكور - ذ م م   يف الدعوى رقم 2018/3272 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : ندب خبري حما�صبي متخ�ص�س يف مو�صوع  النزاع تكون مهمته الطالع 
على ملف الدعوى والوراق املقدمة من كافة الطراف والطالع على الدفاتر  اخلا�صة باطراف الدعوى وعلى كافة  
العقود املحررة بني الطراف واملرا�صالت التي متت والطالع على النظام اللكرتوين والدفاتر احل�صابية وما يقدمه 
الطراف من م�صتندات وبيان طبيعة العالقة بني املدعية واملدعي عليها الوىل والثانية وبيان �صبب العالقة وبيان 
مدى احقية مطالبة املدعية باملبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي عليها والثانية  والبالغ 302100 درهم وبيان ال�صرار التي 
ا�صابت املدعية نتيجة عدم التزام املدعي عليها الوىل والثانية بالتزاماتها مع الحتفاظ بحق املدعية يف تعديل طلباتها 

وفقا ملا ينتهي اليه تقرير اخلبري والزام املدعي عليها بالريوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
�صخ�صيا  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   )138( القاعة  الثانية  الكلية  الدائرة  اأمام   ح�صورك  يقت�صي  لذا 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�صور  2018/6/26 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه 

ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

 الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية  الرابعة  - حم�شر جل�شة 
 باجلل�صة العلنية املنعقدة مبقر املحكمة اليوم الربعاء املوافق 2018/6/6 يف الدعوى رقم 2018/1545 مدين 

)جزئي( برئا�صة ال�صيد  القا�صي : حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
وع�صوية ال�صيد القا�صي 

وال�صيد القا�صي 
وامانة �صر ال�صيد : حممد املن�صوري 

ا�صم املرتجم 
املدعي :جيهان عبداملنعم احمد املح�صر 

املدعي عليه 2- احمد ذكي �صيد ح�صانني ، 3- بوابة الهدف للتجارة العامة - �س ذ م م 
1- موفق حممد �صليم در كزنلي وبالنداء على اخل�صوم  

ح�صر ال�صتاذ عبيد الغزال منابا  عن وكيل املدعي 
املحكمة  

 1000 مبلغ  بتغرمي  وامرت  ال�صابق  وللقرار  ن�صرا  الوىل  عليها  املدعي  ال�صركة  لإعالن   2018/7/5 جلل�صة 
درهم لتقاع�صه عن تنفيذ ما امرت به املحكمة. 

  اأمني ال�شر              رئي�س الدائرة 

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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اعالن  املدعي عليها مبوعد اجتماع خربة

املدعي عليها / �صركة نا�صيونال جلف لالن�صاءات 
اخلربة  اأعمال  عن  اخل�صر  �صلطان  علي  حممد  احلا�صبي/  اخلرب  يعلن 
 2018/5/24 بتاريخ  دبي  حمكمة  عن  ال�صادر  احلكم  مبوجب  املحا�صبية 
،،، يعلن املدعي عليها او من ميثلها  الدعوى رقم 2018/1412 جتاري جزئي 
يوم  وذلك  م�صتندات  من  لديهم  ما  لتقدمي  اخلربة  اجتماع  مبوعد  قانونا 
مبقر  وذلك   ، ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   2018/7/1 املوافق  الحد 
ال�صركة  خلف   ، مكاتب  بناية  ديرة   - دبي  امارة  يف  والكائن  اخلبري  مكتب 
العربية لل�صيارات - توكيل ني�صان -  مقابل داناتا .. الطابق التا�صع مكتب 910  

-  تليفون /6313708-04 ، فاك�س / 04-2947003
اخلبري/ حممد علي اخل�شر  

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ حممد علي اخل�شر 
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يف الق�شية رقم 2018/1057  جتاري جزئي

املرفوعة من : �صركة اخلليج للتمويل )�س م خ ( بوكالة : ابراهيم ح�صن ابراهيم املال 
م(  م  )ذ  احلماية  لنظمة  فاير  اكتيف   -1  : �صد   ، القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة 
مديرها / بابو �صينجا نالورا يا�صوامي  ، 2- بابو �صينجا نالورا يا�صوامي -  بال�صارة اىل 
امل��وؤرخ  يف 2018/6/24 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة  كتاب حمكمة دبي 
الثالثاء   يوم  املذكورة  الق�صية  اجتماع اخلربة يف  تقرر عقد  بانه  اعاله نحيطكم علما 
التايل: مكتب اخلبري:  العنوان  ال�صاعة 11.00 �صباحا وذلك على  املوافق  2018/7/3  
احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302   بناية دبي الوطنية 
للتامني- مقابل ديرة �صيتي �صنرت- بور�صعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�صور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة
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 اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2018/145 مدين جزئي 

 : ، اجلن�صية  ر���ص��اد حم��م��ود حممد احل��م��الوي  امل��دع��ي عليه /   اىل 
فل�صطني  - حيث ان املدعي / مازام دران خان ، اجلن�صية : باك�صتان 

عليك  يقت�صي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  عليك  اق���ام 
احل�صور  اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا  
اأو  من يوم الأحد املوافق 2018/7/8 ويف حالة تخلفك عن احل�صور 
نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�صال  عدم 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي 

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1769  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1-حممد اأيوب �صيما حممد ب�صري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )25513.94( 
تاريخ  من  اعتبارا  �صهريا   %2.49 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�صافة  درهم 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  حتى   2011/12/20
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة:  ���س   8.30 ال�����ص��اع��ة:   2018/7/5
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اإخطار يف الق�شية التنفيذية 
 رقم )2018/28( اأم القيوين - اإعالن بالن�شر 

اإىل املنفذ �صدها / موؤ�ص�صة ليف للو�صاطة والتاأمني ملالكها / جا�صم ابراهيم ح�صن علي الأمريي 
قد تقدم طالب التنفيذ / �صركة التاأمني املتحدة بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 2017/366 مدين جزئي  ال�صادر 

بتاريخ 2017/11/28 القيوين 
- انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف التنفيذ املذكور اعاله مببلغ اجمايل وقدره )255521.50( درهم + الفائدة 

القانونية بواقع 2+ �صنويا اعتبارا من تاريخ 2017/7/27 وحتى متام ال�صداد + اعالن بالن�صر 
وهي كالتايل )238503( درهم املبلغ املحكوم به + )2385 درهم( الفائدة القانونية من تاريخ 2017/7/24 وحتى تاريخ 
2018/1/24م + )350( درهم ر�صم خدمة الكرتونية مدين +  )9540( درهم ر�صوم الدعوى البتدائية + )120( درهم 
ر�صوم اعالن - م�صاحلة - مدين  + )300( اتعاب حماماة + )3000( درهم ر�صم ن�صبي - تنفيذ + )350( ر�صم خدمة 

اكرتونية - تنفيذ + )73.5( درهم ر�صم اعالن - تنفيذ. 
فبموجب هذا انت مكلف بال�صداد خالل )15 يوم ( اأمام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا مع حت�صيل باقي 

ر�صوم التنفيذ التي �صترتتب عليك. - حرر بتاريخ 2018/6/20 م  
 مكتب التنفيذ

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/4041 
املنذرون : برميندر جيل - بريطاين اجلن�صية 

كولوانت جيل - بريطانية اجلن�صية  ، راجانفري جيل - بريطاين اجلن�صية 
املنذر اليه : ابردين كونتايرن لينز - م د م �س  

املو�صوع :
ينذر املنذر / املنذر اليه بدفع مبلغ وقدره )21.500( درهم واخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية للمنذر 
باحلالة التي ت�صلمها عليها وت�صديد القيمة اليجارية املرتتبة عليه عن ال�صنة الإيجارية يف مدة اق�صاها 30 
يوم من تاريخ الن�صر ، واإل �صي�صطر املنذر اآ�صفا  لتخاذ الجراءات  القانونية والق�صائية الالزمة للمطالبة 
جميع  وت�صليم  عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة  ال�صواغل  من  خالية  للمنذر  وت�صليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء 
املفاتيح و�صداد امل�صتحقات اليجارية املرت�صدة بذمته حتى تاريخ الخالء التام مع ا�صالح ما قد يكون حلق 
بها من �صرر وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء عن مدة �صغلها للعني مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر مع 

حتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/4040

املنذر  :  بنك الفجرية الوطني 
املنذر اليه : �صركة ام ام 9 انرتنا�صيونال - م د م �س - )جمهول حمل القامة( 

- فان املنذر يخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 9.637.154.00 درهم )ت�صعة ماليني و�صتمائة 
و�صبعة وثالثني الف ومائة واربعة وخم�صني درهم( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
قبلكم  للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم للمنذر مبا تت�صمنه طلب بيع العقار رقم 
2809 بالطابق رقم 28 مببنى ايكون 2 رقم 1 البالغ م�صاحته 109.90 مرت مربع واملواقف رقم 
1  على قطعة الر�س رقم 983  مبنطقة الثنية اخلام�صة باإمارة دبي واملرهونة للمنذر بطريق 
املزاد العلني ا�صتنادا لن�صو�س القانون رقم 14 ل�صنة 2008 اخلا�س بالرهن التاأميني باإمارة دبي 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/382  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1- �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املالحية دبي - ذ م م  )جيمو�س دبي( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/  اأر�س املدينة خلدمات التموين باملواد الغذائية - �س ذ م م  وميثله / عبدالعزيز عي�صى ح�صن عبداهلل العظب املطرو�صي 
- مبا ان املدعي/  اأر�س املدينة خلدمات التموين باملواد الغذائية - �س ذ م م قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2018/6/6  احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع : بندب 
اخلبري احل�صابي �صاحب الدور باجلدول تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه 
بني  واملتبادلة  واللكرتونية  الورقية  واملرا�صالت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وكذا  اخل�صوم 
طريف التدتعي على ان متون حمررة باللغة العربية او مقدم ب�صاأنها ترجمة معتمدة ، لبيان حقيقة واقع العالقة التقاعدية بني 
طريف الدعوى ونوع املعامالت التي متت بينهما ان كان و�صندها وتاريخ بدئها و�صببها وما تتب عليها ، و�صرحت للخبري يف �صبيل 
اأداء ماأموريته املناط بها النتقال لها اىلاي جهة يرى النتقال لها ومنها مقر طريف الدعوى ومطالعة ما ترى من م�صتندات او 
دفاتر جتارية او انظمة الكرتونية عرب احلا�صب اليل تفيد يف اأداء املاأمورية و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري وعناية و�صاملة 
لكل ما حددته املحكمة باحلكم ، وحددت مبلغ ثمانية الف درهم كاأمانة على ذمة اتعاب اخلبري والزمت املدعية ب�صدادها خلزانة 
املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�صة يوم  الربعاء   املوافق 2018/7/18  ال�صاعة 8.30  �صباحا يف القاعة Ch.1.C.14 يف حالة 

عدم �صداد الأمانة  ، وجل�صة 2018/6/26 ليداع التقرير يف حالة �صددتها واأن يرفق بتقريره.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/633  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-اأميكو للهند�صة والن�صاءات - �س ذ م م - �صابقا - اميكو انرتنا�صيونال 
 للخدمات الفنية - �س ذ م م - خاليا - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / تريد لينك�س - �س م ح - 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/6/16 احلكم 
املخت�س  بندب خبري هند�صي  املو�صوع  الف�صل يف  وقبل  املحكمة  : حكمت  التايل  التمهيدي 
�صاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته الطالع على ملف ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة  
وكذا  العربية  للغة  املرتجمة  للم�صتندات  اأ���ص��ول  م��ن  اخل�صوم  يقدمه  ان  ع�صى  وم��ا  فيها 
درهم على  الف  واللكرتونية وحددت مبلغ ع�صرون  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت 
املنتدب الزمت املدعية ب�صدادها وحددت جل�صة 2018/7/4  ذمة ح�صاب وم�صروفات اخلبري 
ولإيداع  ال�صداد  حالة  يف  لنظرها   .2018/8/1 وجل�صة  المانة  �صداد  عدم  حالة  يف  لنظرها 
التقرير. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/7/4 ال�صاعة 30 : 9  �صباحا 

.Ch.2.E.22 يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/563 جتاري جزئي                                                

���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/1- �صوبر م��ارك��ت درمي م���ارت - 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/23 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/�صركة �صيام التجارية ) �س ذ م م( وميثلها مديرها / ا�صحاق كاتوبورات 
�صيدو  بالزام املدعي عليها بان توؤدي  للمدعية مبلغ وقدره 14.306.95 اربعة ع�صر الف 
�صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�صا  وت�صعون  وخم�صة  درهم  و�صتة  وثالثمائة 
من 2018/2/20 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1716  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اتالندي�س للخدمات الهند�صية - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الإمارات هوننج ملالكها عبداجلليل مهدي �صركة ال�صخ�س الواحد - �س 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  - قد  ق��وراري  م وميثله / فتيحة حممد برجو  م  ذ 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )99427 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
النزاع  و�صم ملف  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة  12% من  املحاماة 
التجاري رقم 708/2018. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  2018/7/4   ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1657   تنفيذ جتاري  
 - الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  ات�س دي لأعمال  املنفذ �صده/1- جيه  اىل 
ن��وا���س حامد جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  ، وميثلها جا�صمني  م  م  ذ  ���س 
ان طالب التنفيذ/اخلط الفني ل�صيانة املباين وميثله / عبيد ا�صحاق 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املازمي  ا�صماعيل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )174685( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5201  عمايل جزئي             

الفنية - �س ذ م م  جمهول  ار جي للخدمات  اىل املدعي عليه / 1- �صي جي 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ر���ص��ول حممد روك��م��ان دي���ن   ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )10940 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الربعاء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182405407AE(ال�صكوى
املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 11.00 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5429  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ن��ي��وي��رثب    -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / غ��الم ر���ص��ول خليل اح��م��د   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )11907 
وامل�����ص��اري��ف ورقم  وال��ر���ص��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB181982130AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���س    10.00 ال�صاعة    2018/6/26 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1793  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اك�صيا جتكون زهينج 2-زهيينغ زهانغ  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ دار التمويل ال�صالمي - �س م خ وميثله / �صيخه حممد 
�صيف علي املحرزي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   500000( وق��دره  مببلغ  عليهم 
والفائدة  12% من تاريخ   رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.12 يوم  اخلمي�س  املوافق  2018/7/5  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/281 عقاري كلي           

املدعي/  ان  امل��دع��ي عليه / 1- غ�صان ج��و���س ح��ف��ار جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
قد    - ال�صام�صي  �صليمان جابر  نا�صر حمد   / ع وميثله  م  �س   - ال�صالمي  دب��ي  بنك 
بالتملك  املنتهية  اليجارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة   ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ومالحقها املوؤرخة يف 2008/9/10 والتعوي�س مببلغ وقدره )340.000 درهم( للمدعي 
تعوي�صا عن العجز يف املبالغ امل�صلمة وعما ا�صابه من �صرر والزام املدعي عليه ب�صداد 
ر�صوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى تاريخ الخالء التام والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/7/8   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/5973 م ج    

املرفوعة من املدعي/ الفاميد للتجارة العامة - �س ذ م م 
اىل املدعي عليه / 1- معد نزار كرم اخل�صايل ،  2/ �صيدلية �صليم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعي عليه الأول وح�صوريا للمدعي عليها الثانية :- 
بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مايل اجمايل وقدره )300.970 
درهم( وفائدة قانونية بواقع 3%  من تاريخ ال�صتحقاق يف 2015/5/31 وحتى متام ال�صداد 
، والزام املدعي عليهما بامل�صروفات و )200 درهم  اأ�صل املبلغ املق�صى به  على ل تزيد عن 

مقابل اتعاب املحاماة. 
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما 
القانونية  الجراءات  و�صتتخذ بحقكم  اليه  امل�صار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذه �صدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن بالن�شر

رقم  املحرر 2018/4056     
املخطرة : �صركة يني مك�س ل�صناعة الطابوق - ذ م م 

املخطر اليها : املاأوى ملقاولت البناء - �س ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
رقم املحرر )2018/1/111482( 

�صيغة الإعالن بالن�صر 
تنذر املخطرة املخطر اليها ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات ارقام )000638 ، 500020 ، 500036 ، 
000734( املح�صوبني على بنك راأ�س اخليمة وم�صرف ابوظبي ال�صالمي مببلغ اأجمال وقدره 
125.853 درهم )مائة وخم�صة وع�صرون الف وثمامنائة وثالثة وخم�صون درهم( خالل خم�صة 
ايام من تاريخ ن�صر هذا الخطار وانه يف حالة تخلفكم عن ال�صداد ونفاذ املهلة القانونية فانه 
يحق للمنذرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية والق�صائية ل�صت�صدار حكم ق�صائي ملزم �صدكم 
بال�صداد لذا فاإننا ننذركم ب�صورة من الإنذار للعلم مبا جاء يف  وما ا�صتمل عليه وليمن حجة 

مبدلوله يف مواجهتكم ومع حفظ كافة احلقوق الخرى لطالب النذار. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بالدعوى رقم 2018/1175  جتاري جزئي- دبي

اىل املدعي عليه / مطعم ال�صوكة الذهبية - �س ذ م م 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله واملرفوعة �صدكم من / ا�س اي فودز 
اند �صيب�صاندلرز - �س ذ م م  والتي تطالب فيها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )386.391.00 ( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ اخر مبلغ م�صتحق 
يف نوفمرب 2015 والر�صوم وامل�صروفات والتعاب.  وعليه فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلك 
قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2018/7/2 ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا 
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات- برج 
بري�صم - الطابق الثامن - مكتب 805 - احمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات.   يرجى احل�صور 
باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
 اخلبري احل�سابي/ اأحمد علي احلو�سني            
رقيم 83 

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
للح�شور اأمام اخلربة 
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حكومة اأم القيوين - دائرة التنمية االقت�شادية
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري باإنحالل �شركة وتعيني م�شفي 

 ا�صم ال�صركة : �صركة باتا الردنية لتجارة املنتوجات - �س ذ م م 
يعلن للجميع باأن ال�صركة اأعاله ، هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تاأ�ص�صت باإمارة اأم 
القيوين مبوجب رخ�صة رقم )3830( قرر ال�صركاء يف حلها وت�صفيتها وتعيني امل�صفي : 
الطرابل�صي لتدقيق احل�صابات وعنوانهم : ال�صارقة - اخلان / ال�صارقة - �صارع الحتاد - 
�صقة رقم 101  ملك �صامل �صيبان اليا�س  ، الهاتف :065775102 ، الفاك�س : 065775187  
م�صفيا لل�صركة - وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم به على عنوان امل�صفي 

املذكور اعاله خالل مدة اق�صاها )45( يوما من تاريخ الن�صر.
تاريخ الن�صر : 2018/6/6 

دائرة التنمية االقت�سادية      



24 االثنني  25   يونيو    2018  م   -   العـدد  12360  
Monday   25   June   2018  -  Issue No   12360

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
مكتب اإدارة الدعوى - اإعادة اإعالن بالن�شر

يف الدعوى احلقوقية 2018/132  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه الأول /كر�صتوفر جوزيف  �صتيفن�س  اجلن�صية / ا�صرتاليا 

اىل املدعي عليها الثانية /جود تريدينغ - م م ح 
حيث اأن املدعية /اون تامي  وورلدوايد لوجي�صتيك�س - �س ذ م 

ال��دع��وى احلقوقية رق��م 2018/132 جت��اري ج��زئ��ي  يقت�صي  امل��دع��ي  اق��ام  ق��د 
يوم  �صباح  اخليمة  براأ�س  املدنية  باملحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�صورك 
على  ولالجابة   ، �صباحا  التا�صعة   9.00 ال�صاعة  م   2018/7/3 املوافق  الثالثاء 
الدعوى  وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او 
عدم ار�صال وكيل عن يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا 

بحقك. - حرر بتاريخ : 2018/6/19 
مدير اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اال�شماء 
تعلن دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب���اأن امل��دع��و/ اإب��راه��ي��م اأح��م��د ح�صن 
ل�صمه  )اجل�����ص��م��ي(  القبيلة  م�صمى  اإ���ص��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم   - اإ���ص��م��اع��ي��ل 
 ، وعبدالوهاب  وح�صني  وجابر وحمد  وفايزة  اآ�صقائه / حممد  ولأ�صماء 
لتكون اأ�صماوؤهم بعد  الإ�صافة / اإبراهيم و حممد وفايزة وجابر وحمد 
اإ�صماعيل اجل�صمي. وان من  اأبناء / احمد ح�صن  وح�صني وعبدالوهاب ، 
له م�صلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

العالن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإعادة االإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / احد ملقاولت البناء 
نعلمكم بان املدعي / م�صنع بر�صتيج لالثاث والديكور - ذ م م   يف الدعوى رقم 2018/3272 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : ندب خبري حما�صبي متخ�ص�س يف مو�صوع  النزاع تكون مهمته الطالع 
على ملف الدعوى والوراق املقدمة من كافة الطراف والطالع على الدفاتر  اخلا�صة باطراف الدعوى وعلى كافة  
العقود املحررة بني الطراف واملرا�صالت التي متت والطالع على النظام اللكرتوين والدفاتر احل�صابية وما يقدمه 
الطراف من م�صتندات وبيان طبيعة العالقة بني املدعية واملدعي عليها الوىل والثانية وبيان �صبب العالقة وبيان 
مدى احقية مطالبة املدعية باملبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي عليها والثانية  والبالغ 302100 درهم وبيان ال�صرار التي 
ا�صابت املدعية نتيجة عدم التزام املدعي عليها الوىل والثانية بالتزاماتها مع الحتفاظ بحق املدعية يف تعديل طلباتها 

وفقا ملا ينتهي اليه تقرير اخلبري والزام املدعي عليها بالريوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
�صخ�صيا  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   )138( القاعة  الثانية  الكلية  الدائرة  اأمام   ح�صورك  يقت�صي  لذا 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�صور  2018/6/26 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه 

ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

 الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية  الرابعة  - حم�شر جل�شة 
 باجلل�صة العلنية املنعقدة مبقر املحكمة اليوم الربعاء املوافق 2018/6/6 يف الدعوى رقم 2018/1545 مدين 

)جزئي( برئا�صة ال�صيد  القا�صي : حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
وع�صوية ال�صيد القا�صي 

وال�صيد القا�صي 
وامانة �صر ال�صيد : حممد املن�صوري 

ا�صم املرتجم 
املدعي :جيهان عبداملنعم احمد املح�صر 

املدعي عليه 2- احمد ذكي �صيد ح�صانني ، 3- بوابة الهدف للتجارة العامة - �س ذ م م 
1- موفق حممد �صليم در كزنلي وبالنداء على اخل�صوم  

ح�صر ال�صتاذ عبيد الغزال منابا  عن وكيل املدعي 
املحكمة  

 1000 مبلغ  بتغرمي  وامرت  ال�صابق  وللقرار  ن�صرا  الوىل  عليها  املدعي  ال�صركة  لإعالن   2018/7/5 جلل�صة 
درهم لتقاع�صه عن تنفيذ ما امرت به املحكمة. 

  اأمني ال�شر              رئي�س الدائرة 

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
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اعالن  املدعي عليها مبوعد اجتماع خربة

املدعي عليها / �صركة نا�صيونال جلف لالن�صاءات 
اخلربة  اأعمال  عن  اخل�صر  �صلطان  علي  حممد  احلا�صبي/  اخلرب  يعلن 
 2018/5/24 بتاريخ  دبي  حمكمة  عن  ال�صادر  احلكم  مبوجب  املحا�صبية 
،،، يعلن املدعي عليها او من ميثلها  الدعوى رقم 2018/1412 جتاري جزئي 
يوم  وذلك  م�صتندات  من  لديهم  ما  لتقدمي  اخلربة  اجتماع  مبوعد  قانونا 
مبقر  وذلك   ، ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   2018/7/1 املوافق  الحد 
ال�صركة  خلف   ، مكاتب  بناية  ديرة   - دبي  امارة  يف  والكائن  اخلبري  مكتب 
العربية لل�صيارات - توكيل ني�صان -  مقابل داناتا .. الطابق التا�صع مكتب 910  

-  تليفون /6313708-04 ، فاك�س / 04-2947003
اخلبري/ حممد علي اخل�شر  

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 

اخلبري/ حممد علي اخل�شر 
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يف الق�شية رقم 2018/1057  جتاري جزئي

املرفوعة من : �صركة اخلليج للتمويل )�س م خ ( بوكالة : ابراهيم ح�صن ابراهيم املال 
م(  م  )ذ  احلماية  لنظمة  فاير  اكتيف   -1  : �صد   ، القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة 
مديرها / بابو �صينجا نالورا يا�صوامي  ، 2- بابو �صينجا نالورا يا�صوامي -  بال�صارة اىل 
امل��وؤرخ  يف 2018/6/24 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة  كتاب حمكمة دبي 
الثالثاء   يوم  املذكورة  الق�صية  اجتماع اخلربة يف  تقرر عقد  بانه  اعاله نحيطكم علما 
التايل: مكتب اخلبري:  العنوان  ال�صاعة 11.00 �صباحا وذلك على  املوافق  2018/7/3  
احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302   بناية دبي الوطنية 
للتامني- مقابل ديرة �صيتي �صنرت- بور�صعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�صور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة
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 اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2018/145 مدين جزئي 

 : ، اجلن�صية  ر���ص��اد حم��م��ود حممد احل��م��الوي  امل��دع��ي عليه /   اىل 
فل�صطني  - حيث ان املدعي / مازام دران خان ، اجلن�صية : باك�صتان 

عليك  يقت�صي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  املحكمة  ل��دى  عليك  اق���ام 
احل�صور  اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا  
اأو  من يوم الأحد املوافق 2018/7/8 ويف حالة تخلفك عن احل�صور 
نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�صال  عدم 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي 

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1769  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1-حممد اأيوب �صيما حممد ب�صري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )25513.94( 
تاريخ  من  اعتبارا  �صهريا   %2.49 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�صافة  درهم 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  حتى   2011/12/20
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة:  ���س   8.30 ال�����ص��اع��ة:   2018/7/5
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اإخطار يف الق�شية التنفيذية 
 رقم )2018/28( اأم القيوين - اإعالن بالن�شر 

اإىل املنفذ �صدها / موؤ�ص�صة ليف للو�صاطة والتاأمني ملالكها / جا�صم ابراهيم ح�صن علي الأمريي 
قد تقدم طالب التنفيذ / �صركة التاأمني املتحدة بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 2017/366 مدين جزئي  ال�صادر 

بتاريخ 2017/11/28 القيوين 
- انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف التنفيذ املذكور اعاله مببلغ اجمايل وقدره )255521.50( درهم + الفائدة 

القانونية بواقع 2+ �صنويا اعتبارا من تاريخ 2017/7/27 وحتى متام ال�صداد + اعالن بالن�صر 
وهي كالتايل )238503( درهم املبلغ املحكوم به + )2385 درهم( الفائدة القانونية من تاريخ 2017/7/24 وحتى تاريخ 
2018/1/24م + )350( درهم ر�صم خدمة الكرتونية مدين +  )9540( درهم ر�صوم الدعوى البتدائية + )120( درهم 
ر�صوم اعالن - م�صاحلة - مدين  + )300( اتعاب حماماة + )3000( درهم ر�صم ن�صبي - تنفيذ + )350( ر�صم خدمة 

اكرتونية - تنفيذ + )73.5( درهم ر�صم اعالن - تنفيذ. 
فبموجب هذا انت مكلف بال�صداد خالل )15 يوم ( اأمام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا مع حت�صيل باقي 

ر�صوم التنفيذ التي �صترتتب عليك. - حرر بتاريخ 2018/6/20 م  
 مكتب التنفيذ

دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/4041 
املنذرون : برميندر جيل - بريطاين اجلن�صية 

كولوانت جيل - بريطانية اجلن�صية  ، راجانفري جيل - بريطاين اجلن�صية 
املنذر اليه : ابردين كونتايرن لينز - م د م �س  

املو�صوع :
ينذر املنذر / املنذر اليه بدفع مبلغ وقدره )21.500( درهم واخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية للمنذر 
باحلالة التي ت�صلمها عليها وت�صديد القيمة اليجارية املرتتبة عليه عن ال�صنة الإيجارية يف مدة اق�صاها 30 
يوم من تاريخ الن�صر ، واإل �صي�صطر املنذر اآ�صفا  لتخاذ الجراءات  القانونية والق�صائية الالزمة للمطالبة 
جميع  وت�صليم  عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة  ال�صواغل  من  خالية  للمنذر  وت�صليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء 
املفاتيح و�صداد امل�صتحقات اليجارية املرت�صدة بذمته حتى تاريخ الخالء التام مع ا�صالح ما قد يكون حلق 
بها من �صرر وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء عن مدة �صغلها للعني مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر مع 

حتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/4040

املنذر  :  بنك الفجرية الوطني 
املنذر اليه : �صركة ام ام 9 انرتنا�صيونال - م د م �س - )جمهول حمل القامة( 

- فان املنذر يخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 9.637.154.00 درهم )ت�صعة ماليني و�صتمائة 
و�صبعة وثالثني الف ومائة واربعة وخم�صني درهم( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
قبلكم  للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم للمنذر مبا تت�صمنه طلب بيع العقار رقم 
2809 بالطابق رقم 28 مببنى ايكون 2 رقم 1 البالغ م�صاحته 109.90 مرت مربع واملواقف رقم 
1  على قطعة الر�س رقم 983  مبنطقة الثنية اخلام�صة باإمارة دبي واملرهونة للمنذر بطريق 
املزاد العلني ا�صتنادا لن�صو�س القانون رقم 14 ل�صنة 2008 اخلا�س بالرهن التاأميني باإمارة دبي 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/382  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1- �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املالحية دبي - ذ م م  )جيمو�س دبي( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/  اأر�س املدينة خلدمات التموين باملواد الغذائية - �س ذ م م  وميثله / عبدالعزيز عي�صى ح�صن عبداهلل العظب املطرو�صي 
- مبا ان املدعي/  اأر�س املدينة خلدمات التموين باملواد الغذائية - �س ذ م م قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2018/6/6  احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع : بندب 
اخلبري احل�صابي �صاحب الدور باجلدول تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه 
بني  واملتبادلة  واللكرتونية  الورقية  واملرا�صالت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وكذا  اخل�صوم 
طريف التدتعي على ان متون حمررة باللغة العربية او مقدم ب�صاأنها ترجمة معتمدة ، لبيان حقيقة واقع العالقة التقاعدية بني 
طريف الدعوى ونوع املعامالت التي متت بينهما ان كان و�صندها وتاريخ بدئها و�صببها وما تتب عليها ، و�صرحت للخبري يف �صبيل 
اأداء ماأموريته املناط بها النتقال لها اىلاي جهة يرى النتقال لها ومنها مقر طريف الدعوى ومطالعة ما ترى من م�صتندات او 
دفاتر جتارية او انظمة الكرتونية عرب احلا�صب اليل تفيد يف اأداء املاأمورية و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري وعناية و�صاملة 
لكل ما حددته املحكمة باحلكم ، وحددت مبلغ ثمانية الف درهم كاأمانة على ذمة اتعاب اخلبري والزمت املدعية ب�صدادها خلزانة 
املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�صة يوم  الربعاء   املوافق 2018/7/18  ال�صاعة 8.30  �صباحا يف القاعة Ch.1.C.14 يف حالة 

عدم �صداد الأمانة  ، وجل�صة 2018/6/26 ليداع التقرير يف حالة �صددتها واأن يرفق بتقريره.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/633  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-اأميكو للهند�صة والن�صاءات - �س ذ م م - �صابقا - اميكو انرتنا�صيونال 
 للخدمات الفنية - �س ذ م م - خاليا - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / تريد لينك�س - �س م ح - 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/6/16 احلكم 
املخت�س  بندب خبري هند�صي  املو�صوع  الف�صل يف  وقبل  املحكمة  : حكمت  التايل  التمهيدي 
�صاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته الطالع على ملف ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة  
وكذا  العربية  للغة  املرتجمة  للم�صتندات  اأ���ص��ول  م��ن  اخل�صوم  يقدمه  ان  ع�صى  وم��ا  فيها 
درهم على  الف  واللكرتونية وحددت مبلغ ع�صرون  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت 
املنتدب الزمت املدعية ب�صدادها وحددت جل�صة 2018/7/4  ذمة ح�صاب وم�صروفات اخلبري 
ولإيداع  ال�صداد  حالة  يف  لنظرها   .2018/8/1 وجل�صة  المانة  �صداد  عدم  حالة  يف  لنظرها 
التقرير. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/7/4 ال�صاعة 30 : 9  �صباحا 

.Ch.2.E.22 يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/563 جتاري جزئي                                                

���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/1- �صوبر م��ارك��ت درمي م���ارت - 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/23 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/�صركة �صيام التجارية ) �س ذ م م( وميثلها مديرها / ا�صحاق كاتوبورات 
�صيدو  بالزام املدعي عليها بان توؤدي  للمدعية مبلغ وقدره 14.306.95 اربعة ع�صر الف 
�صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�صا  وت�صعون  وخم�صة  درهم  و�صتة  وثالثمائة 
من 2018/2/20 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1716  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اتالندي�س للخدمات الهند�صية - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الإمارات هوننج ملالكها عبداجلليل مهدي �صركة ال�صخ�س الواحد - �س 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  - قد  ق��وراري  م وميثله / فتيحة حممد برجو  م  ذ 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )99427 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
النزاع  و�صم ملف  التام  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة  12% من  املحاماة 
التجاري رقم 708/2018. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  2018/7/4   ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1657   تنفيذ جتاري  
 - الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  ات�س دي لأعمال  املنفذ �صده/1- جيه  اىل 
ن��وا���س حامد جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  ، وميثلها جا�صمني  م  م  ذ  ���س 
ان طالب التنفيذ/اخلط الفني ل�صيانة املباين وميثله / عبيد ا�صحاق 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املازمي  ا�صماعيل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )174685( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5201  عمايل جزئي             

الفنية - �س ذ م م  جمهول  ار جي للخدمات  اىل املدعي عليه / 1- �صي جي 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ر���ص��ول حممد روك��م��ان دي���ن   ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )10940 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الربعاء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182405407AE(ال�صكوى
املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 11.00 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5429  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ن��ي��وي��رثب    -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / غ��الم ر���ص��ول خليل اح��م��د   ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )11907 
وامل�����ص��اري��ف ورقم  وال��ر���ص��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB181982130AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���س    10.00 ال�صاعة    2018/6/26 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1793  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اك�صيا جتكون زهينج 2-زهيينغ زهانغ  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ دار التمويل ال�صالمي - �س م خ وميثله / �صيخه حممد 
�صيف علي املحرزي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   500000( وق��دره  مببلغ  عليهم 
والفائدة  12% من تاريخ   رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.12 يوم  اخلمي�س  املوافق  2018/7/5  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/281 عقاري كلي           

املدعي/  ان  امل��دع��ي عليه / 1- غ�صان ج��و���س ح��ف��ار جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
قد    - ال�صام�صي  �صليمان جابر  نا�صر حمد   / ع وميثله  م  �س   - ال�صالمي  دب��ي  بنك 
بالتملك  املنتهية  اليجارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة   ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
ومالحقها املوؤرخة يف 2008/9/10 والتعوي�س مببلغ وقدره )340.000 درهم( للمدعي 
تعوي�صا عن العجز يف املبالغ امل�صلمة وعما ا�صابه من �صرر والزام املدعي عليه ب�صداد 
ر�صوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى تاريخ الخالء التام والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/7/8   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/5973 م ج    

املرفوعة من املدعي/ الفاميد للتجارة العامة - �س ذ م م 
اىل املدعي عليه / 1- معد نزار كرم اخل�صايل ،  2/ �صيدلية �صليم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعي عليه الأول وح�صوريا للمدعي عليها الثانية :- 
بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مايل اجمايل وقدره )300.970 
درهم( وفائدة قانونية بواقع 3%  من تاريخ ال�صتحقاق يف 2015/5/31 وحتى متام ال�صداد 
، والزام املدعي عليهما بامل�صروفات و )200 درهم  اأ�صل املبلغ املق�صى به  على ل تزيد عن 

مقابل اتعاب املحاماة. 
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما 
القانونية  الجراءات  و�صتتخذ بحقكم  اليه  امل�صار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذه �صدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اإعالن بالن�شر

رقم  املحرر 2018/4056     
املخطرة : �صركة يني مك�س ل�صناعة الطابوق - ذ م م 

املخطر اليها : املاأوى ملقاولت البناء - �س ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
رقم املحرر )2018/1/111482( 

�صيغة الإعالن بالن�صر 
تنذر املخطرة املخطر اليها ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات ارقام )000638 ، 500020 ، 500036 ، 
000734( املح�صوبني على بنك راأ�س اخليمة وم�صرف ابوظبي ال�صالمي مببلغ اأجمال وقدره 
125.853 درهم )مائة وخم�صة وع�صرون الف وثمامنائة وثالثة وخم�صون درهم( خالل خم�صة 
ايام من تاريخ ن�صر هذا الخطار وانه يف حالة تخلفكم عن ال�صداد ونفاذ املهلة القانونية فانه 
يحق للمنذرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية والق�صائية ل�صت�صدار حكم ق�صائي ملزم �صدكم 
بال�صداد لذا فاإننا ننذركم ب�صورة من الإنذار للعلم مبا جاء يف  وما ا�صتمل عليه وليمن حجة 

مبدلوله يف مواجهتكم ومع حفظ كافة احلقوق الخرى لطالب النذار. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
بالدعوى رقم 2018/1175  جتاري جزئي- دبي

اىل املدعي عليه / مطعم ال�صوكة الذهبية - �س ذ م م 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله واملرفوعة �صدكم من / ا�س اي فودز 
اند �صيب�صاندلرز - �س ذ م م  والتي تطالب فيها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )386.391.00 ( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ اخر مبلغ م�صتحق 
يف نوفمرب 2015 والر�صوم وامل�صروفات والتعاب.  وعليه فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلك 
قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2018/7/2 ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا 
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات- برج 
بري�صم - الطابق الثامن - مكتب 805 - احمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات.   يرجى احل�صور 
باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
 اخلبري احل�سابي/ اأحمد علي احلو�سني            
رقيم 83 

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
للح�شور اأمام اخلربة 

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

حكومة اأم القيوين - دائرة التنمية االقت�شادية
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري باإنحالل �شركة وتعيني م�شفي 

 ا�صم ال�صركة : �صركة باتا الردنية لتجارة املنتوجات - �س ذ م م 
يعلن للجميع باأن ال�صركة اأعاله ، هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تاأ�ص�صت باإمارة اأم 
القيوين مبوجب رخ�صة رقم )3830( قرر ال�صركاء يف حلها وت�صفيتها وتعيني امل�صفي : 
الطرابل�صي لتدقيق احل�صابات وعنوانهم : ال�صارقة - اخلان / ال�صارقة - �صارع الحتاد - 
�صقة رقم 101  ملك �صامل �صيبان اليا�س  ، الهاتف :065775102 ، الفاك�س : 065775187  
م�صفيا لل�صركة - وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم به على عنوان امل�صفي 

املذكور اعاله خالل مدة اق�صاها )45( يوما من تاريخ الن�صر.
تاريخ الن�صر : 2018/6/6 

دائرة التنمية االقت�سادية      
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املال والأعمال

غرفة دبي تعلن عن الفائز مب�سابقتها 
حل�سور موؤمتر غرف التجارة العاملية 2021

••  دبي-الفجر: 

اأعلنت غرفة جتارة و�صناعة دبي عن الفائز مب�صابقتها التي نظمتها على 
العا�صر لالحتاد العاملي لغرف التجارة الذي  املوؤمتر  هام�س م�صاركتها يف 
اأقيم موؤخراً يف �صيدين باأ�صرتاليا وذلك و�صط م�صاركة بارزة تخطت 120 

م�صاركاً من ممثلي غرف التجارة العاملية. 
�صافي�صكا من  بامل�صابقة ماجا  وف��ازت 
غرفة جتارة و�صناعة مقدونيا حيث 
من  بامل�صابقة  امل�صاركني  م��ن  تطلب 
ممثلي غرف التجارة العاملية الإجابة 
يجب  التايل:” مل����اذا  ال�������ص���وؤال  ع��ل��ى 
امل�صت�صيفة  امل��دي��ن��ة  دب���ي  ت��ك��ون  اأن 
للموؤمتر الثاين ع�صر لغرف التجارة 

العاملية 2021؟« 
ذهاب  ط��ريان  رحلة  اجلائزة  وت�صمل 
اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  اإىل دبي  وع��ودة 
ل��ث��الث ل��ي��ال يف اأح���د ف��ن��ادق الإم���ارة 
وح�صور  جن������وم،  خ��م�����س  ف���ئ���ة  م����ن 
الثاين  امل����وؤمت����ر  ل��ف��ع��ال��ي��ات  جم����اين 

  .2021 العام  يف  الإم��ارة  �صت�صت�صيفه  التي  العاملية  التجارة  لغرف  ع�صر 
باأن  ثقة  على  اإنني  بامل�صابقة:  فوزها  حول  لها  تعليق  يف  �صافي�صكا  وقالت 
املوؤمتر القادم لالحتاد العاملي لغرف التجارة يف دبي �صي�صكل فر�صة مميزة 
ل��ت��ب��ادل اخل���ربات واأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف عمل غ��رف ال��ت��ج��ارة يف خمتلف 
املجالت، والتي �صت�صاهم يف توفري خدمات اأف�صل لقطاع الأعمال العاملي. 
لالحتاد  ع�صر  ال��ث��اين  امل��وؤمت��ر  يف  وم�صاركتي  اجل��ائ��زة  بهذه  �صعيدة  اإن��ن��ي 
العاملي لغرف التجارة 2021 يف دب��ي، وان��ا على ثقة ب��اأن دعم غرفة دبي 
اأولويات  بخلق  و�صي�صاهم  ناجحاً،  حدثاً  منه  �صيجعل  للموؤمتر  وتنظيمها 
جديدة للتنمية القت�صادية العاملية واأف�صل �صيا�صات الأعمال. اإن املوؤمتر 
الذي �صت�صت�صيفه دبي يف 2021 �صيكون احلدث الأبرز لعامل الأعمال بال 
�صك.  ويعترب موؤمتر غرف التجارة العاملية الذي ينظمه “الحتاد العاملي 
لغرف التجارة” كل عامني يف منطقة خمتلفة من العامل، املنتدى الدويل 
الوحيد لروؤ�صاء وقيادات غرف التجارة لتبادل اخلربات، ومناق�صة الأمور 

املتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية �صبكات التوا�صل.

مليار درهم روؤو�س اأمول ال�سركات   410.36
امل�سجلة لدى “االأوراق املالية” بنهاية 2017

•• اأبوظبي-وام:

امل�صجلة لدى  العامة املحلية  امل�صاهمة  ال�صركات  اأموال  بلغت قيمة روؤو�س 
هيئة الأوراق املالية و ال�صلع 410.36 مليار درهم مع نهاية العام 2017 

وذلك وفقا لأحدث الإح�صاءات ال�صادرة عن الهيئة.
�صركات   5 ت�صجيل  على   2017 ال��ع��ام  خ��الل  واف��ق��ت  ق��د  الهيئة  وك��ان��ت 
و�صعهما  توفيق  ت�صويب  مت  حكوميتان  �صركتان  منها  ع��ام��ة  م�صاهمة 
ك�صركة م�صاهمة عامة وثالث �صركات غري حكومية وبلغ اجمايل روؤو�س 

اأموالها جميعا 74.4 مليار درهم.
روؤو�س  قيمة  اإج��م��ايل  �صعيد  على  الأول  املركز  ظبي  اأب��و  ام��ارة  وت�صدرت 
درهم  مليار   256.217 وبقيمة  الهيئة  ل��دى  امل�صجلة  ال�صركات  اأم���وال 
 21.5 ال�صارقة  اإم��ارة  116.45 مليار دره��م ثم  دب��ي بنحو  اإم��ارة  تليها 

مليار درهم.
و على �صعيد روؤو�س اأموال ال�صركات التي يقع مقرها يف امارة عجمان فقد 
بلغت 1.71 مليار درهم يف حني و�صلت بالن�صبة لإمارة اأم القيوين 2.2 
مليار درهم و10.34 مليار درهم لإمارة راأ�س اخليمة و1.96 مليار درهم 

ل�صركات مقرها امارة الفجرية.
و احتلت امارة ابوظبي مركز ال�صدارة اأي�صا يف قيمة روؤو�س اأموال ال�صركات 
احلكومية  ال�صركات  اأم���وال  روؤو����س  بلغت  فقد  ملكيتها  هيكل  حيث  م��ن 
 68.414 احلكومية  غري  لل�صركات  و�صلت  فيما  دره��م  مليار   187.8
مليار درهم.. وجاءت امارة دبي باملرتبة الثانية بنحو 116.4 مليار درهم 
روؤو�س  قيمة  بلغت  الفجرية  ام���ارة  ويف  ال��ت��وايل.  على  دره��م  مليار  و50 
اأموال ال�صركات احلكومية 10 مليارات درهم فيما و�صلت القيمة بالن�صبة 
لل�صركات غري احلكومية 1.96 مليار درهم.. وخلت بقية المارات الأخرى 

من وجود لل�صركات احلكومية امل�صجلة لدى هيئة الأوراق املالية وال�صلع. 
جتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد ال�صركات التي مت قيدها لدى الهيئة منذ العام 
�صركة   122 بينها  م��ن  �صركة   161 بلغ   2017 نهاية  وحتى   2001
اإماراتية يف حني بلغ اجمايل عدد ال�صركات التي حتمل اجلن�صية الكويتية 
22 �صركة تالها ال�صركات البحرينية 6 �صركات فيما ت�صاوى عدد ال�صركات 
3 �صركات لكل واحدة  التي حتمل اجلن�صيتني الأردنية وال�صودانية بواقع 

منها و توزعت بقية ال�صركات على جن�صيات البلدان العربية الآخرى.

اأكدت اأنه يدعم جهود الرتويج لالإمارة وم�سالح جمتمع االأعمال

»غرفة ال�سارقة« ُت�سيد بقانون تنظيم اأعمالها اجلديد
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأك���دت 
اأن القانون رقم 9 ل�صنة 2018، ب�صاأن 
الذي  اأع��م��ال��ه��ا اجل��دي��د،  اإع����ادة تنظيم 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدره 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة يف الثالث 
ُي��ع��د مبثابة  ي��ون��ي��و احل����ايل،  ع�صر م��ن 
دعم مبا�صر جلهود الغرفة يف الرتويج 
جمتمع  مل�صالح  قوية  ودف��ع��ة  لل�صارقة 

الأعمال يف الإمارة.
واأع�صاء  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ���ص��ع��ادة  ورف���ع 
اآي�����ات ال�صكر  اأ���ص��م��ى  اإدارت����ه����ا،  جم��ل�����س 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
تثميناً لإ�صدار �صموه قانون اإعادة تنظيم 
الغرفة، وتقديراً وعرفاناً لرعاية �صموه 
الكرمية وتوجيهاته احلكيمة ومتابعته 
لكافة  ال����الحم����دود  ودع���م���ه  احل��ث��ي��ث��ة 

وهذه ال�صحنة من البوك�صيت هي الأوىل 
ال�صعيد  على  الإط��الق  على  نوعها  من 
العمال  اآلف  ي��ع��م��ل  وب��ي��ن��م��ا  امل��ح��ل��ي. 
جاهدين يف الوقت احلايل لالنتهاء من 
بناء م�صفاة الطويلة لتكرير الألومينا، 
خالل  اإن��ت��اج��ن��ا  ب���اك���ورة  ل���روؤي���ة  نتطلع 

الن�صف الأول من العام املقبل.
انتهت  ال�صهر،  ه��ذا  �صابق من  وق��ت  ويف 
�صركة الإمارات العاملية لالأملنيوم من بناء 
وجتهيز موقع �صخم خم�ص�س لتخزين 
اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  بطاقة  البوك�صيت 
450،000 طن، اأي ما يعادل وزن برج 
اأثناء  امل��خ��زون  ت��وف��ر  وي�صمن  خليفة. 
العمليات ا�صتمرار الإنتاج حتى يف حالة 
�صبب.  لأي  البوك�صيت  �صحنات  انقطاع 
لتكرير  ال��ط��وي��ل��ة  م�����ص��ف��اة  و���ص��ت��م��ت��ل��ك 
الألومينا �صبكًة من اأحزمة النقل متتد 
كيلومرتات،  ثمانية  على  تزيد  مل�صافة 
وت�����ص��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل خ���ام ال��ب��وك�����ص��ي��ت من 

ال�صفن اإىل موقع التخزين.
األ��ف عامل   13 اأك��رث من  ويعمل حالياً 
ب��ال ت��وق��ف لإمت���ام اأع��م��ال ب��ن��اء امل�صفاة 
الإن�صائية  املواقع  اأكرب  اإحدى  التي تعد 

ال�صناعية يف الدولة.
ويتمثل دور م�صايف الألومينا يف معاجلة 
البوك�صيت اخلام وحتويله اإىل الألومينا 
ال��ت��ي ت��ع��د امل����ادة الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف م�صاهر 

واأن�صطتها  و���ص��وؤون��ه��ا  ال��غ��رف��ة  خ��ط��ط 
على م��دى اأك��رث م��ن 4 ع��ق��ود. واعترب 
رئي�س  العوي�س  �صلطان  عبداهلل  �صعادة 
قانون  اإن  ال�صارقة،  اإدارة غرفة  جمل�س 
ت��ن��ظ��ي��م ال��غ��رف��ة ي��ع��ك�����س ح��ك��م��ة وروؤي����ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة وح��ر���ص��ه��ا ال����دوؤوب 
اإمارة  باقت�صاد  املتوا�صل  الرتقاء  على 
ال�صارقة وم�صريتها نحو تعزيز مكانتها 
العاملي  القت�صاد  خ��ارط��ة  على  املميزة 
اقت�صادي  ك��م��رك��ز  ال���رائ���دة  و�صمعتها 
ملمار�صة  وج���������اذب  ح����ي����وي  وجت���������اري 

الأعمال.
القانون اجلديد من  اإن  العوي�س  وق��ال 
�صاأنه اأن ُيعّزز من دور الغرفة وفاعليتها 
اقت�صاد  وتنمية  ت��ط��وي��ر  يف  وت��اأث��ريه��ا 
اإمارة ال�صارقة للمرحلة املقبلة، م�صيفاً 
ملوا�صلة  ج���دي���دة  حم��ط��ة  ُي�����ص��ّك��ل  اأن�����ه 
البناء على ما مت حتقيقه من اإجنازات 
وم��ك��ت�����ص��ب��ات ط������وال ال���ع���ق���ود الأرب����ع����ة 
الروؤية احلكيمة  بف�صل  وذلك  املا�صية، 
والتوجيهات ال�صديدة للقيادة الر�صيدة 
واإ�صرارها  ال��غ��رف��ة  وع����زم  ج��ه��ة،  م���ن 

اأن�صاأت  ال���ت���ي  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
اجلهود  ت�صافر  ع��ل  وحر�صها  لأجلها 
يف  �صواء  ال�صرتاتيجيني  �صركائها  مع 
الأعمال  ق��ط��اع  اأو  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع 
فيه  مل��ا  وال��دول��ة  الإم����ارة  على م�صتوى 
والوطني  امل��ح��ل��ي  الق��ت�����ص��اد  م�صلحة 

وا�صتدامتهما.
اآيات ال�صكر  اأ�صمى  واأع��رب العوي�س عن 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  وال���ت���ق���دي���ر 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
على الدعم الذي يوليه للغرفة وملجتمع 
بالقانون  م�صيداً  ال�صارقة،  يف  الأع��م��ال 
اجلديد ن�صاً وم�صموناً، منوهاً بتوقيت 
����ص���دوره وب���اأب���ع���اده الق��ت�����ص��ادي��ة التي 
ق��راءة احلا�صر  ال��روؤي��ة يف  تعك�س عمق 
امل�صتقبل  وا�صت�صراف  علمية  بواقعية 
بطموح واأمل، و�صوًل اإىل اإ�صعاد املجتمع 
“مئوية  القت�صادي يف  املحور  وحتقيق 

الإمارات 2071«.
الغرفة  تنظيم  قانون  اأن  العوي�س  واأكد 
مبادرة  ُي���ع���د   ،2018 ل�����ص��ن��ة   9 رق����م 

غرفة  دور  ل���رت����ص���ي���خ  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  ال�����ص��ارق��ة كممثل 
الإمارة وكموؤ�ص�صة م�صتقلة ذات نفع عام 
اأن  ل تهدف اإىل حتقيق الربح، معترباً 
القانون جاء خطوة اإ�صافية نحو الأمام 
تهدف  امل�صتقبل  نحو  متفائلة  ون��ظ��رة 
ال�صارقة  يف  الأع��م��ال  بيئة  تطوير  اإىل 
الغرفة  اأعمال  تنظيم  اإع��ادة  من خالل 
اخلدمات  اأرق����ى  ت��وف��ري  م��ن  لتمكينها 
للقطاع  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وف��ق 

اخلا�س.  
قانون  اإن  ال�صارقة  غرفة  رئي�س  وق��ال 
ُي�����ص��ّك��ل ق��ف��زة نوعية  ال��غ��رف��ة اجل���دي���د 
نحو تطوير اقت�صاد ال�صارقة من خالل 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأب����ح����اث وال���درا����ص���ات 
املعار�س  و�صناعة  الأع��م��ال  رواد  ودع��م 
التابعة  املوؤ�ص�صات  وخمتلف  والفعاليات 
اك�صبو  م��رك��ز  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ل��ل��غ��رف��ة 
للتحكيم  ال�����ص��ارق��ة  وم���رك���ز  ال�����ص��ارق��ة 
الدويل، م�صدداً على اأن الغرفة ما�صية 
يف اإطالق امل�صاريع واملبادرات واخلدمات 
التي ترتقي اإىل طموح القيادة الر�صيدة 

و���ص��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ص��ت��ك��م��ال ج��ه��وده��ا يف 
نظام  لتطوير  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  اإط���ار 
العمل بها وتنفيذ ال�صيا�صة العامة التي 
لتحقيق  الغرفة،  اإدارة  جمل�س  ي�صعها 
ر�صالتها وال�صطالع بدورها على اأكمل 
ال�صاحة  على  لالإمارة  الرتويج  وجه يف 
العاملية، ومتثيل ودعم وحماية م�صالح 
جمتمع الأعمال يف ال�صارقة بكل كفاءة 
وجدارة ومتيز وابتكار، وتعزيز ال�صراكة 
كركيزة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
والتطوير  ال��ن��م��و  م�����ص��رية  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 

وبناء القت�صاد امل�صتدام.
 2018 ل�صنة   9 رقم  القانون  وا�صتمل 
ال���ت���ي تو�صح  ال���ب���ن���ود  ع���ل���ى ع�����دد م����ن 
واأهدافها  ال��غ��رف��ة  اخ��ت�����ص��ا���ص��ات  اأه����م 
اإدارتها  وجمل�س  لها  التابعة  والأجهزة 
ع�صويته  و�����ص����روط  واخ���ت�������ص���ا����ص���ات���ه 
رئ��ي�����س جمل�س  واج���ت���م���اع���ات���ه وم���ه���ام 
مزاولة  �صروط  اإىل  بالإ�صافة  الإدارة، 
الأن�صطة القت�صادية يف الإمارة و�صروط 
ال��ع�����ص��وي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا واإج���راءات���ه���ا 

واللتزامات الواجب اللتزام بها.

البناء،  اأع��م��ال  اكتمال  وعند  الأمل��ن��ي��وم. 
الطويلة  يف  الألومينا  م�صفاة  �صت�صبح 

اأول م�صفاة من نوعها يف البالد.
الألومينا  اإن��ت��اج  ي��ب��داأ  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الألومينا  لتكرير  الطويلة  م�صفاة  من 

خالل الن�صف الأول من عام 2019.
اأق�صام امل�صفاة وفق جدول زمني  وُتنفذ 
تنفيذ  اأم��ام  الفر�صة  لإتاحة  مت�صل�صل، 
والت�صغيل  ال��ت�����ص��غ��ي��ل  ق��ب��ل  م���ا  ب��رن��ام��ج 
اآلف  اخ��ت��ب��ار  ي�صمل  ال���ذي  التجريبي، 
جمتمعة  ت�صكل  التي  وامل��ع��دات،  الآلت 

هذا ال�صرح ال�صناعي ال�صخم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية مل�صروع م�صفاة 

الطويلة لتكرير الألومينا حوايل 3.3 
دخولها  مب��ج��رد  وي��ت��وق��ع  دولر،  م��ل��ي��ار 
حوايل  تنتج  اأن  الكامل  الت�صغيل  حيز 
مما  �صنوياً،  الألومينا  من  طن  مليوين 
ال�صركة،  اح��ت��ي��اج��ات  م��ن   40% يلبي 
ب��اأن دول��ة الإم���ارات ت�صتورد حالًيا  علماً 
من  الأل��وم��ي��ن��ا  م��ن  احتياجاتها  جميع 
اخل��������ارج. وت���خ���ط���ط ����ص���رك���ة الإم��������ارات 
ل��ل��ت��و���ص��ع يف قطاع  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة 
الدويل  ال�صعيد  على  والإنتاج  التنقيب 
ل���ت���اأم���ني امل��������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���الزم���ة 
وتوفري  ال���دول���ة  يف  الأمل��ن��ي��وم  ل�صناعة 
م�صادر جديدة للدخل. وتعمل ال�صركة 

األومينا  “غينيا  م�����ص��روع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
منجم  لت�صييد  غينيا  يف  كوربوري�صن” 
الت�صدير  م��ن�����ص��اآت  وك��اف��ة  للبوك�صيت 
ت�صدر  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن  ب����ه،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
امل�صروع  م��ن  الأوىل  البوك�صيت  �صحنة 
خالل الن�صف الثاين من العام 2019. 
األومينا  “غينيا  م�صروع  اأن  اإىل  وُي�صار 
اأ�صخم  يعترب واحداً من  كوربوري�صن” 
�صهدتها  ال��ت��ي  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ص��اري��ع 
الأخرية،  الأرب��ع��ة  العقود  خ��الل  غينيا 
وتبلغ تكلفته املعتمدة 1.4 مليار دولر 
ت��ق��ري��ب��اً، و���ص��ي��ت��م ت�����ص��دي��ر اإن��ت��اج��ه من 

البوك�صيت اإىل العمالء حول العامل.

»االإمارات العاملية لالأملنيوم« تت�سلم اأول �سحنة بوك�سيت من غينيا وتوا�سل اأعمال بناء م�سفاة الطويلة لتكرير االألومينا

غرفة راأ�س اخليمة تبحث دعم امل�ساريع يف طوكيو 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ب��ح��ث وف����د ي�����ص��م حم��م��د ع��ل��ي م�صبح 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
رئي�س  ا�صماعيل  ويو�صف  اخليمة  راأ����س 
�صقر  ب��ن  �صعود  ملوؤ�ص�صة  العليا  اللجنة 
لتنمية م�صاريع ال�صباب اإحدى املبادرات 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ل���ل���غ���رف���ة، م����ع م�������ص���وؤويل 
ال�صغرية  املن�صاآت  لدعم  طوكيو  مركز 
املدير  �صا�صكي  كازو  بح�صور  واملتو�صطة 
العام ملركز طوكيو التجاري، يف العا�صمة 
التجاري  التعاون  �صبل  كوكيو  اليابانية 
املتو�صطة،  ال�������ص���غ���رية  امل�������ص���اري���ع  ب����ني 
بالإ�صافة اإىل تبادل وجهات النظر حول 
اإقامة  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  تفعيل  ���ص��ب��ل 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  معار�س 
مناق�صة  اإىل  بالإ�صافة  اخليمة،  ب��راأ���س 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون. وق����ال حممد 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
راأ�س اخليمة، اإن الغرفة تهدف اإىل دعم 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صباب  م�صاريع 
يف ك��اف��ة امل��ج��الت ال��ت��ج��اري��ة م��ن خالل 
بن  �صعود  مبوؤ�ص�صة  املتمثلة  م��ب��ادرت��ه��ا 
���ص��ق��ر ل��ت��ن��م��ي��ة م�����ص��اري��ع ال�����ص��ب��اب، من 
خالل العمل على تطوير خدمات الدعم 
املوؤ�ص�صي وتعزيز ثقافة الإبداع والبتكار 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  ل����دى 
لتتمكن  جت��اري��اً  تنميتها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
النعيمي  واأك���د  م�صاريعها.  تطوير  م��ن 
وتطوير  ب���دع���م  ال���غ���رف���ة  ال����ت����زام  ع��ل��ى 
القت�صادي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  وت��ن��وي��ع 
اليابانية  ال�����ص��رك��ات  م��ع  وال���ص��ت��ث��م��اري 
وتوعيتهم  ال��ع��الق��ات،  ب��ه��ذه  ل��الرت��ق��اء 
والت�صهيالت  ال����ص���ت���ث���م���ار  ب���ف���ر����س 
املعنية  التي تقدمها اجلهات  واخلدمات 
وامل�صتثمرين  لل�صركات  اخليمة  راأ���س  يف 
لفتاً  وال���ص��ت��ث��م��ار،  العمل  يف  ال��راغ��ب��ني 
لتعزيز  اجلانبني  ب��ني  رغ��ب��ة  وج���ود  اإىل 
والتجاري مبا  القت�صادي  التعاون  اأطر 

يخدم اقت�صاد الطرفني. واأ�صار النعيمي 
بفتح  الغرفة  اهتمام  اإىل  اللقاء  خ��الل 
اآف�����اق وجم�����الت ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون بني 
ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات يف راأ����س اخليمة 
وطوكيو، وخا�صة يف املجالت التي تركز 
القت�صادية،  اخليمة  راأ���س  خطة  عليها 
ال�صناعة  وجم�������الت  ق���ط���اع���ات  وه�����ي 
وال�صياحة  ال�صحية  والرعاية  والتعليم 
من  وغ��ريه��ا  التحتية،  والبنية  والنقل 
راأ�س  لقت�صاد  بالن�صبة  املهمة  املجالت 
املوقع  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  م����وؤك����دا  اخل���ي���م���ة، 
ي�صهل  ل�����الإم�����ارة، مم���ا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
اأ�صواق  يف  للم�صتثمرين  التو�صع  عملية 
واأن�صطتهم  اأع��م��ال��ه��م  وتنمية  املنطقة 
النعيمي  وقدم  وال�صتثمارية.  التجارية 
املن�صاآت  ل���دع���م  ط���وك���ي���و  مل���رك���ز  دع������وة 
معر�س  لتنظيم  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ال�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف 
تقدمي  على  واأك��د  اليابانية،  واملتو�صطة 
ال���دع���م ال��ك��ام��ل لإق���ام���ة امل��ع��ر���س، كما 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  م�����ص��ارك��ة  اإىل  اأ���ص��ار 
وذلك  امل��ع��ر���س  يف  ب��الإم��ارة  واملتو�صطة 
ل��ت�����ص��ه��ي��ل ���ص��ب��ل ال����ت����ع����اون، م����ن خالل 
ال�صركات ال�صغرية  توفري من�صة جتمع 

واملتو�صطة من الطرفني لزيادة التبادل 
ال��ت��ج��اري وال�����ص��ن��اع��ي. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
العليا  اللجنة  رئي�س  ا�صماعيل،  يو�صف 
ملوؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع 
متكني  اإىل  تهدف  املوؤ�ص�صة  اإن  ال�صباب، 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صباب  م�صاريع 
التبادل  لغايات  الأ�صواق  فتح  من خالل 
رب���ط م�صاريع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ت��ج��اري 
بال�صركات  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأع�����ص��اء  ال�����ص��ب��اب 
امل�صاريع  دع���م  يف  ي�����ص��اه��م  مب���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
وال���دويل  املحلي  امل�صتوى  على  ال�صابه 
وتطوير وتنمية م�صاريعهم للو�صول اإىل 
التناف�صية املطلوبة. واأ�صار ا�صماعيل اإىل 
اأن اللقاءات القت�صادية تعمل على بناء 
يف  الأع��م��ال  ب��ني جمتمع  الت�صال  �صبل 
راأ�س اخليمة واخلارج، والتعريف بالبيئة 
وامل��ن��اخ ال���ص��ت��ث��م��اري يف الإم�����ارة، والتي 
ال�صرتاتيجي  م��وق��ع��ه��ا  بف�صل  ت��ع��ت��رب 
ا�صتهالكية  ���ص��وق  اإىل  م��ن��ف��ذاً  احل��ي��وي 
ك��ب��رية، ح��ي��ث مي��ك��ن ل��راأ���س اخل��ي��م��ة اأن 
اليابانية  لل�صركات  حيوياً  مركزاً  ت�صكل 
ال�صغرية واملتو�صطة الراغبة يف الدخول 
الأو�صط  وال�����ص��رق  املنطقة  اأ����ص���واق  اإىل 
الإفريقية،  وال��ق��ارة  اآ�صيا  �صرق  وجنوب 

واملزايا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  مل��وق��ع��ه��ا  ن���ظ���راً 
التناف�صية التي توفرها للم�صتثمرين.

الزيارة  اأن  ا���ص��م��اع��ي��ل  ي��و���ص��ف  واأ����ص���اف 
تعترب موؤ�صر اإيجابي على زيادة التعاون 
ال��ت��ج��اري ب���ني ال��ط��رف��ني، م�����ص��رياً اإىل 
التجارية  ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة 
اأف�صل  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة، والط����الع ع��ل��ى 
ال�صغرية  امل�������ص���اري���ع  ل��ف��ئ��ة  امل���م���ار����ص���ات 
على  التعرف  اإىل  بالإ�صافة  واملتو�صطة، 
اليابانية  ال�صناعة  امل�صتجدات يف  اأحدث 

ب�صكل خا�س والدولية ب�صكل عام.
من جانبه دعا كازو �صا�صكي املدير العام 
�صرورة  اإىل  ال���ت���ج���اري  ط��وك��ي��و  مل���رك���ز 
على  بفائدة  يعود  مبا  امل�صتمر  التن�صيق 
امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة وزي���ادة 
لكال  الوطني  القت�صاد  يف  م�صاهمتهم 
الفر�س  عن  عر�صاً  قدم  كما  الطرفني، 
امل��ت��اح��ة يف ط��وك��ي��و داعياً  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وال�������ص���رك���ات الإم���ارات���ي���ة 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال��ف��ر���س وتعزيز 
ت��واج��ده��م يف الأ����ص���واق ال��ي��اب��ان��ي��ة، من 
ا�صرتاتيجية  ����ص���راك���ات  اإن�������ص���اء  خ����الل 
الأعمال  قطاعي  بني  جديدة  اقت�صادية 
وال��ي��اب��اين، وخا�صة يف قطاع  الإم��ارات��ي 

وامل�صاريع  والبتكار  والتجارة  ال�صياحة 
ودولة  تت�صارك  ب��الده  اأن  واأك��د  النا�صئة، 

الإمارات روؤية م�صتقبلية واعدة.
اخلدمات  على  الط���الع  اللقاء  وت��ن��اول 
امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل غ��رف��ة راأ�����س اخليمة 
لتنمية  ���ص��ق��ر  ب����ن  ����ص���ع���ود  وم���وؤ����ص�������ص���ة 
الفر�س  ال�صباب، لدعم وتنمية  م�صاريع 
املتاحة يف تطوير دور امل�صاريع ال�صغرية 
وامل���ت���و����ص���ط���ة يف ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة، 
ومركز  الغرفة  بني  ما  التعاون  وفر�س 
ال�صغرية  امل����ن���������ص����اآت  ل����دع����م  ط���وك���ي���و 
اأع�صاء  ا���ص��ت��ف��ادة  وف��ر���س  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع 
اإىل  ال�صباب من هذا التعاون، بالإ�صافة 
و�صبل  القت�صادية  العالقات  ا�صتعرا�س 
طموحات  تلبي  اأب��ع��اد  اإىل  بها  الرت��ق��اء 
اجلانبني، ومدى توفر املبادرات املبتكرة 
وعقد  التعاون،  من  مزيد  اإىل  للو�صول 
كما  وال�صتثمارية،  التجارية  ال�صراكات 
مت ب��ح��ث م���دى اإم��ك��ان��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م زي���ارة 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  وف���د م��ن 
واملتو�صطة من طوكيو اإىل راأ�س اخليمة، 
البيئة  على  الط���الع  يف  اأهميته  وم��دى 

ال�صتثمارية والفر�س املتاحة.

•• ابوظبي-الفجر: 

العاملية  الإم�����������ارات  ����ص���رك���ة  ا���ص��ت��ل��م��ت 
دولة  �صركة �صناعية يف  اأكرب  لالأملنيوم، 
قطاع  خ��ارج  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
من  �صحنة  اأول  ام�����س  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط 
ت�صغيل  ل��ب��دء  مت��ه��ي��داً  البوك�صيت  خ���ام 
م�صفاتها لتكرير الألومينا التي يجري 
بناوؤها حالياً يف منطقة الطويلة �صمن 
م���دي���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة )ك����ي����زاد( 

باأبوظبي.
وزنها  يبلغ  التي  ال�صحنة  اأب��ح��رت  وق��د 
“غينيا  ����ص���رك���ة  م����ن  ط����ن   61،450
الإم���ارات قادمًة  دول��ة  اإىل  للبوك�صيت” 
اإفريقيا  غ����رب  غ��ي��ن��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  م���ن 
تبداأ  اأن  ومبجرد  يوماً.   33 م�صتغرقة 
الألومينا  ل��ت��ك��ري��ر  ال��ط��وي��ل��ة  م�����ص��ف��اة 
�صركة  �صتتوىل  طاقتها،  بكامل  الإن��ت��اج 
خم�صة  ت���وري���د  للبوك�صيت”  “غينيا 
اإىل  ماليني طن تقريباً من البوك�صيت 
كل  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية  الإم�����ارات  �صركة 

عام.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ع���ب���داهلل جا�صم 
والرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و  ك��ل��ب��ان،  ب��ن 
العاملية  الإم�������ارات  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الألومينا  ت��ك��ري��ر  ي��ع��ت��رب  ل���الأمل���ن���ي���وم: 
ن�صاطاً �صناعياً جديداً يف دولة الإمارات، 
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املال والأعمال

 اقت�سادية دبي و»فيزا« تنظمان »اأ�سبوع 
اأمن البطاقات يف االإمارات« لتوعية العمالء

•• دبي-وام:

اأعلنت “دائرة التنمية القت�صادية بدبي” و�صركة Visa العاملية �� الرائدة 
�� ام�س   V يف تكنولوجيا املدفوعات واملدرجة يف بور�صة نيويورك بالرمز 
عن اإطالقهما “اأ�صبوع اأمن البطاقات يف دولة الإمارات” مبادرة التوعية 
امل�صتهلكني  وت��زوي��د  للبطاقات  الآم����ن  ال���ص��ت��خ��دام  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الحتيال  عمليات  م��ن  اأنف�صهم  حلماية  ال��الزم��ة  والر���ص��ادات  بالن�صائح 
الذي  ال��ت��وايل  على  الثالث  ال��ع��ام  ه��و  وه��ذا  الرقمية  باملدفوعات  املتعلقة 
تتعاون فيه املوؤ�ص�صتان لتنظيم هذا احلدث املهم. وقامت Visa بال�صراكة 
العربية  الإم��ارات  دولة  العمالء يف  اآراء  با�صتطالع  “اقت�صادية دبي”  مع 
املتحدة فيما يتعلق بالتجارة الإلكرتونية واملدفوعات الرقمية حيث اأثمر 
ال�صتطالع عن روؤى مو�صعة �صلطت ال�صوء على جتارب العمالء وانطباعاتهم 
يف  املت�صوقني  ثلثي  م��ن  اأك���رث  اأن  ال���ص��ت��ط��الع  اأظ��ه��ر  حيث  و�صلوكياتهم 
والطماأنينة جتاه  بالراحة  ي�صعرون  باتوا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
الت�صوق عرب الإنرتنت بن�صبة %66 واملدفوعات الإلكرتونية “املدفوعات 
ال�صتطالع  ويحدد   70% بن�صبة  املرافق”  خدمات  وفواتري  احلكومية 
 Visa املوا�صع التي ميكن للعمالء تعزيز اأمان مدفوعاتهم فيها و�صتقوم
التوا�صل  و�صائل  عرب  ومن�صورات  ن�صائح  بطرح  املبادرة  اأي��ام  امتداد  على 
املدفوعات  اأمن  الجتماعي ومقاطع فيديو تو�صيحية لإب��راز �صبل تعزيز 
 VisaSecurityWeek# وذلك يف اإطار حملة اأ�صبوع اأمن البطاقات
اإدارة  اأحمد ح�صن الزعابي مدير  التوا�صل الجتماعي. وقال  عرب و�صائل 
حماية امل�صتهلك يف قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك باقت�صادية 
الإم��ارات يوؤكد النت�صار  البطاقات يف دول��ة  اأم��ن  اأ�صبوع  ا�صتطالع  اإن  دبي 
املدفوعات  ت�����ص��ه��ده  ال�����ذي  امل���ت���زاي���د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الرقمية 
ب�صبل  التوعية  اأن  مو�صحا  املتحدة، 
ا�صتخدام هذه املدفوعات هي الركيزة 
يف  العمالء  ثقة  لتعزيز  اجل��وه��ري��ة 
ا�صتخدام تقنيات املدفوعات احلالية 
واجلديدة والتي بدورها تدفع عجلة 
منو وازده��ار قطاع التجزئة يف دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة �صواء عرب 
م��ن�����ص��ات ال��ت�����ص��وق الإل��ك��رتون��ي��ة اأو 
التقليدية. من جهته  املتاجر  �صمن 
اإدارة  ن��ي��ل ف��رين��ان��دي��ز م��دي��ر  اأ����ص���ار 
ال�صرق   Visa ���ص��رك��ة  يف  امل��خ��اط��ر 
اأنه  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال  الأو����ص���ط 
التجارة  ت�صهده  ال��ذي  النمو  ظل  يف 
وراحة  ثقة  على  احلفاظ  ب��ات  جديدة  مدفوعات  قنوات  ون�صوء  الرقمية 
العمالء اأمراً ملحاً يف املنظومة الرقمية وتقع م�صوؤولية �صمان اأمن بيانات 
البطاقات على عاتق امل�صتهلكني اأنف�صهم ومزودي خدمات الدفع والبنوك 
اأي�صاً لذلك جاءت مبادرة اأ�صبوع اأمن البطاقات يف اإطار احلر�س على تعزيز 
ولتزودهم  الرقمية  املدفوعات  توفرها  التي  الأم��ان  مبزايا  العمالء  وعي 
بالأدوات التي ت�صاعدهم يف التعرف على اأخطار الحتيال وجتنبها مما يتيح 
اأو هواتفهم املتحركة للدفع بثقة تامة والت�صوق  لهم ا�صتخدام بطاقاتهم 
اأو يف املتاجر التقليدية. واأع��رب عن �صعاته بالتعاون  �صواًء عرب النرتنت 
مع اقت�صادية دبي يف الرتويج لبيئة جتارية غري نقدية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة بهدف توعية العمالء وامدادهم باملعارف ال�صرورية مبا 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  اإيجاباً  ي�صهم 

املتحدة يف بناء جمتمع ل نقدي بالكامل.

»مالية اأبوظبي« ت�سدر دليل 
ت�سعري اخلدمات احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

الذي  احلكومية  اخلدمات  ت�صعري  دليل  اأبوظبي   - املالية  دائ��رة  اأ���ص��درت 
اخلدمات  لت�صعري  م��وح��د  تنظيمي  اإط����ار  و���ص��ع  ب��ه��دف  ال���دائ���رة  اأع��دت��ه 
والقت�صادية  امل��ال��ي��ة  الأه����داف  ب��ني  ت��وازن��ا  يفر�س  وب��اأ���ص��ل��وب  احلكومية 
والجتماعية. ومت و�صع هيكلية عامة وموحدة لت�صعري اخلدمات احلكومية 
اآخ��ذة باعتبارها ثالثة حماور  بني خمتلف اجلهات احلكومية يف الإم��ارة 
املالية وتوفري اخلدمات  امل��وارد  ا�صتخدام  رئي�صية تتمثل يف حتقيق كفاءة 
توؤثر  اأن كلفة هذه اخلدمات ل  ب�صعر عادل و�صمان  الأ�صا�صية  احلكومية 
�صلبا على فئات الدخل املختلفة وا�صتمرارية النتفاع باخلدمات احلكومية 
من خالل حتقيق ال�صتدامة املالية. ويرتكز دليل الت�صعري على عدة مبادئ 
اأ�صا�صية حيث مينع الدليل فر�س اأية ر�صوم باأعلى من تكلفتها الفعلية على 
ناحية وجودة  امل�صتفيدون من  ينالها  التي  املنفعة  التكلفة  ت��وازي هذه  اأن 
اخلدمة وكفاءتها مع عدم حتميل امل�صتفيدين من اخلدمة اأي اأعباء مالية 
قبل اجلهة احلكومية ف�صال عن  م��ن  امل���وارد  ت��وزي��ع  ك��ف��اءة  بعدم  ترتبط 
توفري اإمكانية فر�س ر�صوم باأقل من تكلفتها الفعلية لأ�صباب اقت�صادية اأو 
اجتماعية وذلك ل�صمان تناف�صية اخلدمات احلكومية وو�صولها اإىل جميع 

فئات املجتمع.
امل��ايل م��ن خالل  ال��ت��وازن  الدليل اجل��ه��ات احلكومية م��ن حتقيق  وميكن 
املوارد  توزيع  كفاءة  ورف��ع  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  تكاليف  مراجعة 
تطبيق  و�صيتم  احلكومي.  الدخل  م�صادر  وتنويع  وا�صتدامتها  احلكومية 
دليل ت�صعري اخلدمات احلكومية يف كافة اجلهات احلكومية ليكون اأ�صا�صا 
والأثمان  الر�صوم  احت�صاب  وط��رق  اأ�ص�س  يحدد  حيث  اخل��دم��ات  لت�صعري 

والتعرفات التي تفر�س على اخلدمات احلكومية.
اخلدمات  وهي  العام  النفع  خدمات  اإىل  اخلدمات  اأن��واع  الدليل  وي�صنف 
العامة التي يقابلها منفعة عامة وتكون من دون مقابل ويتم متويلها من 
خالل اليرادات ال�صريبية وخدمات اإدارية وتنظيمية وهي اخلدمات التي 
يقابلها منفعة خا�صة وتكون عادة مبقابل ويتم متويلها من خالل الر�صوم 
القت�صادية  ال�صلع  اأو  اخلدمات  وه��ي  تناف�صية  غري  اقت�صادية  وخدمات 
التناف�صية التي يتم متويلها من خالل التعرفة وخدمات اقت�صادية  غري 
احلكومة  تنفرد  ل  التي  القت�صادية  ال�صلع  اأو  اخل��دم��ات  وه��ي  تناف�صية 
احت�صاب  اأط��ر  الدليل  وح��دد  الثمن.  خ��الل  من  متويلها  ويتم  بتقدميها 
اجلهات احلكومية لتكلفة خدماتها احلكومية والتي تعد حجر الأ�صا�س يف 
ت�صعري اخلدمات احلكومية والتي من �صاأنها ان متكن اجلهات من اعداد 
موازنتها على ا�صا�س الداء ودعم اتخاذ القرار يف اجلهة واحلكومة ب�صكل 
عام كما اأن هذه املعلومات �صرورية لعدم زيادة العبء على امل�صتفيدين من 
هذه اخلدمات بالإ�صافة اأن احت�صاب التكاليف ميكن اجلهة احلكومية من 
اإدارة تكاليف ومتابعة الأداء على مدى ال�صنوات واثبات اأنها تعمل بكفاءة 

بحيث تكون الر�صوم والتعرفات والثمان متما�صية مع تكلفتها.

»نفط ال�سارقة الوطنية« تبداأ ت�سغيل م�سروع خلط الغاز النفطي امل�سال وحتميله

القطاع  امل��ت��وا���ص��ل يف  ال��ن��م��و  ه����ذا  وي���ع���ّد 
الإمارات،  امل�صتثمرين يف  ثقة  تاأكيدا على 
ال��ت��ي ت��وف��ر اأح���د اأك���رث ال��ب��ي��ئ��ات مالءمة 
ال�صرق  يف  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  مل��م��ار���ص��ة 
الدخل  م�صتوى  ارت��ف��اع  بف�صل  الأو���ص��ط 
التجزئة  قطاع  يف  الكبرية  وال�صتثمارات 
املا�صية  القليلة  الأع����وام  خ��الل  ب��ال��دول��ة 
برين�س  اأ���ص��درت��ه  ح��دي��ث  ت��ق��ري��ر  بح�صب 

.BMI مونيتور اإنرتنا�صونال
وامل�صروبات  الغذائية  امل��واد  قطاع  وُيعترب 
احلرة  املنطقة  يف  ال��ق��ط��اع��ات  اأب����رز  اأح���د 
جلبل علي، حيث حتت�صن اأكرث من 570 
فيها جمموعة  دول��ة مب��ا   75 م��ن  �صركة 
من ال�صركات املدرجة على قائمة فورت�صن 
ومار�س،  يونيليفر  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة   500
األكوزي، و  اأخرى مثل  ف�صاًل عن �صركات 

الغذائية،  لل�صناعات  اخلليجية  ال�صركة 
وهنرت فودز

وق����ال ���ص��ل��ط��ان اأح���م���د ب���ن ���ص��ل��ي��م، رئي�س 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  الإدارة  جم��ل�����س 

ملجموعة “موانئ دبي العاملية«:
الغذائية  امل��������واد  ق����ط����اع  من����و  »ي�������ص���ّل���ط 
وامل�����ص��روب��ات ال�����ص��وء ع��ل��ى جن���اح املنطقة 
مكانتها  ت��ر���ص��ي��خ  يف  ع��ل��ي  جل��ب��ل  احل�����رة 
لة لل�صركات يف منطقة ال�صرق  كوجهة مف�صّ
الأو�صط و�صمال اأفريقيا، مبا يتما�صى مع 
اأطلقها  ال��ت��ي   ‘2021 الإم�����ارات  ’روؤية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
الوزراء، حاكم دبي الرامية اإىل ا�صتقطاب 
اقت�صاد  وب���ن���اء  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
م�صتدام قائم عل املعرفة والبتكار. وتوفر 

الع�صرية  وامل��ن�����ص��اآت  امل��ب��ت��ك��رة  اخل���دم���ات 
للعمالء  امل��ط��ل��وب��ة  الأدوات  ج����اف����زا   يف 
التي  الهائلة  الإم��ك��ان��ات  م��ن  لال�صتفادة 
القطاع  العاملة يف  لل�صركات  تقدمها دبي 
اأعمالها  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
وال�صتفادة من الفر�س الكبرية املتاحة يف 

الأ�صواق الإقليمية«.
التزامنا  ال��ن��م��و  ه���ذا  “يوؤّكد  واأ�����ص����اف: 
الإم���������ارات يف حتقيق  ح��ك��وم��ة  ب����اأه����داف 
ال��ت��ن��ّوع الق��ت�����ص��ادي. ون��ع��م��ل م��ن خالل 
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى، على 
وجودهم  تر�صيخ  على  امل�صّنعني  حتفيز 
و���ص��ل��ع جديدة  م��ن��ت��ج��ات  وت���ط���وي���ر  ه��ن��ا 
وانطالقا  امل�صتهلكني.  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
القطاع،  لهذا  الديناميكية  الطبيعة  من 
لن�صمن  ال�صوق  اأو���ص��اع  تقييم  �صنوا�صل 
ا�صتباق  لنا  يتيح  متقّدما  موقعاً  لأنف�صنا 

وتلبية متطلبات العمالء«.
ا���ص��ت��ح��وذت ال�����ص��رق الأو����ص���ط ع��ل��ى العدد 
الأك������رب م���ن ال�������ص���رك���ات ب��ن�����ص��ب��ة 37%، 
 ،24% الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  اإقليم  يليه 
واأفريقيا  والأمريكيتني   ،19% واأوروب���ا 

%10 لكل منهما. 
واأ�صار تقرير بيزن�س مونيتور اإنرتنا�صونال 
اإىل النمو امل�صطرد لقطاع املواد    BMI
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����ص��روب��ات يف الإم������ارات على 
اأن حتقق  املا�صيني، وتوقع  العامني  مدى 
م��ب��ي��ع��ات الأغ����ذي����ة من����وا ���ص��ن��وي��ا مبعدل 
6.6 يف املائة على مدى الأع��وام اخلم�صة 

املقبلة.

 2.712 تريليون درهم االأ�سول 
امل�سرفية و املقبوالت خالل مايو

•• اأبوظبي-وام:

 “ امل���ركزي  الم����ارات  “ م�صرف  اأع��ل��ن 
امل�صرفية  الأ����ص���ول  اإج��م��ال�����������ي  ارت���ف���اع 
بن�صبة  امل�����ص��رف��ي��������ة  ال���ق���ب���ولت  ���ص��ام��ال 
درهم  ت��ري��ل��ي��ون   2.712 %من   0.9
تقريبا يف نهاية �صهر اأبريل املا�صي اإل�ى 
�صهر مايو  دره�����م يف  2.735 تريليون 

من العام ذاته.
وارتفع اجمايل الئتمان امل�صريف بن�صبة 
درهم  تريليون   1.606 م��ن   %  0.7
بنهاية �صهر اأبريل 2018 اإىل 1.617 
مليار درهم بنهاية �صهر مايو من العام 
ارتفاع  املا�صي  مايو  �صهر  و�صهد  نف�صه. 
امل�����ص��رف��ي��ة مبقدار  ال����ودائ����ع  اإج����م����ايل 
ارت���ف���اع  ن��ت��ي��ج��ة  دره������م  م���ل���ي���ار   11.7
ودائع  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   10.7 مب��ق��دار 
املقيمني وارتفاع مبقدار مليار درهم يف 
ودائع غري املقيمني. وعلى �صعيد عر�س 
النقد ن1 فقد انخف�س بن�صبة 3.3 % 
نهاية  يف  دره�����م  ملي����ار   517.4 م��ن 
�صهر اأبريل 2018 اإىل 500.1 ملي�����ار 
ذاته  العام  من  مايو  �صهر  نهاي��ة  دره��م 
ن2  النق�د  ع��ر���س  انخف�س  ح��ني  يف   ..
تريليون   1.313 م��ن   % بن�صبة0.7 
اأب���ري���ل 2018  دره�������م يف ن��ه��اي��ة ���ص��ه��ر 
نهاي��ة  يف  دره��م  تريليون   1.304 اإىل 
���ص��ه��ر م��اي��و. ويف امل��ق��اب��ل ارت��ف��ع عر�س 
النق���د ن3 بن�صبة 0.4 % من 1.534 
ابريل  �صهر  نهاي�����ة  يف  دره�����م  تريليون 
دره�������م  تريليون   1.540 اإىل   2018

تقريبا ف���ي نهاي�ة �صهر مايو 2018.

االحتادية لل�سرائب: 28 يونيو اجلاري اآخر موعد لتقدمي االإقرارات و�سداد ال�سرائب
ال�صريبية  الإق����رارات  تقدمي  ���ص��رورة 
اإذا مل يكن لدى الأعمال  بقيمة �صفر 
الفرتة  خ���الل  ت���وري���دات  اأي  امل�صجلة 
للتعر�س  جت��ن��ب��اً  وذل�����ك  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 

لغرامات اإدارية.
تب�صيط  على  حر�صها  الهيئة  واأك����دت 
و�صداد  الإق��������رارات  ت��ق��دمي  اإج�������راءات 
امل�صجلني  ع��ل��ى  امل�صتحقة  ال�����ص��رائ��ب 
على  لت�صجيعهم  ال�صريبي  النظام  يف 

المتثال ال�صريبي الذاتي.
وقال �صعادة خالد علي الب�صتاين مدير 
ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل�����ص��رائ��ب ان 
الأعمال املتو�صطة وال�صغرية ت�صتحوذ 
ع���ل���ى احل�������ص���ة الأك�������رب م����ن الأع����م����ال 
ال�صريبية  بداأت فرتتها  التي  امل�صجلة 
 2018 ي��ن��اي��ر  م���ن  الأول  يف  الأوىل 
وان��ت��ه��ت ب��ن��ه��اي��ة م��اي��و امل��ا���ص��ي والتي 
اإق��رارات ربع  �صتقوم فيما بعد بتقدمي 

�صنوية.
واأ�صاف “نظراً لأن هذه الأعمال التي 
لدى  امل�صجلني  من  كبرياً  ع��دداً  ت�صم 
للمرة  اإقراراتها  بتقدمي  تقوم  الهيئة 

الإق������رارات  ل��ت��ق��دمي  ن��دع��وه��م  الأوىل 
الدخول  طريق  عن  امل�صتحقات  و�صداد 
الإلكرتونية  اخل����دم����ات  ب����واب����ة  اإىل 
eservices.tax.gov.: للهيئة 

للتعرف على هذه املعلومات بدقة   ae
وباإمكانهم تقدمي الإقرارات فوراً وبعد 
ذلك �صداد امل�صتحقات قبل انتهاء املهلة 
تنفيذ  ي�صرتط  فال  لل�صداد  املمنوحة 

اخلطوتني يف الوقت ذاته«.
تقدمي  “اإجراءات  ان  اىل  وا������ص�����ار 
الإقرارات ال�صريبية و�صداد ال�صرائب 
امل�����ص��ت��ح��ق��ة ال���دف���ع م��ت��اح��ة ع��ل��ى مدار 
لل�صريبة  للخا�صعني  وميكن  ال�صاعة 
والدخول  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  زي�����ارة 
لبوابة اخلدمات الإلكرتونية وال�صغط 
على تبويب /�صريبة القيمة امل�صافة/ 
والو�صول اإىل منوذج الإقرار ال�صريبي 
وت��ع��ب��ئ��ة ب��ي��ان��ات ال���ن���م���وذج ث���م تقدمي 
الإقرار بعد مراجعته بعناية وبعد ذلك 
الدفع  امل�صتحقة  ال�صريبة  ���ص��داد  يتم 

بال�صغط على تبويب مدفوعاتي«.
وق���ال ���ص��ع��ادة خ��ال��د ال��ب�����ص��ت��اين: “نود 

املعلومات  اإدخ�������ال  لأه���م���ي���ة  ن��ن��ب��ه  اأن 
ب�صورة �صحيحة وبدقة تامة وباإمكان 
تطلب  اإذا  ل��ل�����ص��ري��ب��ة  اخل���ا����ص���ع���ني 
ال�صريبني  بالوكالء  ال�صتعانة  الم��ر 
امل��ع��ت��م��دي��ن م����ن ال��ه��ي��ئ��ة وامل����درج����ني 
الذي يت�صمن  للهيئة  الر�صمي  باملوقع 
حول  مف�صلة  تو�صيحية  ف��ي��دي��وه��ات 
الإق�����رار ال�صريبي  ك��ل خ��ان��ة وب��ن��د يف 
وك���ذل���ك ع�����ص��رات الأدل������ة الإر����ص���ادي���ة 
تقدم معلومات مب�صطة  التي  ال�صاملة 
ال�صريبية خ�صو�صاً  الإج��راءات  لكافة 
ال��ت�����ص��ج��ي��ل وتقدمي  ب��ك��ي��ف��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
امل�صتحقة  ال�صرائب  و�صداد  الإق��رارات 
ال���دف���ع«. واأك����د اأن ت��ق��دمي الإق�����رارات 
امل�صتحقة  ال�صرائب  و�صداد  ال�صريبية 
ي�صكل  ل��ل�����ص��ري��ب��ة  اخل���ا����ص���ع���ني  ع���ل���ى 
القيام  يجب  اأ�صا�صياً  قانونياً  ال��ت��زام��اً 
به ل�صمان امتثال الأعمال للت�صريعات 
امل�صجلة  الأع���م���ال  داع���ي���اً  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 
لتقدمي الإقرارات يف اأ�صرع وقت وعدم 
امل��ه��ل��ة املحددة  ن��ه��اي��ة  الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى 
حتى ل ت��زي��د اح��ت��م��الت ال��ت��اأخ��ر لأية 

•• اأبوظبي-وام:

اأن  لل�صرائب  الحتادية  الهيئة  اأعلنت 
عدد الأعمال امل�صجلة ل�صريبة القيمة 
اإقراراتها  ب��ت��ق��دمي  امل��ل��زم��ة  امل�����ص��اف��ة 
امل�����ص��ت��ح��ق��ة عليها  ال�����ص��رائ��ب  و����ص���داد 
من  والع�صرين  الثامن  يف  اأق�صى  بحٍد 
 92 بنحو  ويقدر  اجل��اري  يونيو  �صهر 
نحو  ي�صمل  الهيئة  ل��دى  م�صجل  األ��ف 
89 األفا من امل�صجلني للفرتات الربع 
الأوىل  ف��رتت��ه��م  ب����داأت  ال��ذي��ن  �صنوية 
بنهاية  وان��ت��ه��ت   2018 يناير  ب��داي��ة 
�صهر مايو املا�صي اإ�صافة اإىل حوايل 3 
ال�صهرية  اآلف م�صجل �صمن الفرتات 

الذين يقدمون اإقراراتهم �صهرياً.
�صحفي  ب���ي���ان  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  وط���ال���ب���ت 
امل�صجلة �صمن  الأعمال  ام�س  اأ�صدرته 
ن��ظ��ام ���ص��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة التي 
بنهاية  ال�����ص��ري��ب��ي��ة  ف��رتت��ه��ا  ان��ت��ه��ت 
و�صداد  اإقراراتها  بتقدمي  املا�صي  مايو 
قبل  عليها  الدفع  امل�صتحقة  ال�صرائب 
انتهاء املهلة القانونية املحددة، موؤكدًة 

�صرورة  على  الهيئة  و���ص��ددت  اأ���ص��ب��اب. 
اإدخ��ال كل م�صجل لدى الهيئة الربيد 
ال�صر  وكلمة  ب��ه  اخل��ا���س  الإل���ك���رتوين 
الت�صجيل  ع��ن��د  ب���اإدخ���ال���ه���ا  ق����ام  ال���ت���ي 
اأهمية  اإىل  ..م�����ص��رية  الأوىل  ل��ل��م��رة 
هذه البيانات التي ل ي�صتطيع امل�صجل 
به  خا�صة  �صريبية  معاملة  اأي��ة  تنفيذ 
واأو�صحت  البيانات.  اإدخ��ال هذه  بدون 
اأن الحتفاظ بهذه البيانات يقع �صمن 
الهيئة حيث  لدى  امل�صجلني  م�صوؤولية 
تقدمي  يف  البيانات  هذه  ا�صتخدام  يتم 
بخطوات  ال�صرائب  و�صداد  الإق���رارات 
اأن  اإىل  ..م�����ص��رية  مب�صطة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
كافة الأعمال امل�صجلة يف نظام �صريبة 
القيمة امل�صافة عليها تقدمي اإقراراتها 
ربع  اأو  �صهري  دوري  ب�صكٍل  ال�صريبية 
الإقرارات  تقدمي  مواعيد  وفق  �صنوي 
اخلا�صة بهم املبينة يف بوابة اخلدمات 
بقانون  املر�صوم  مبوجب  الإلكرتونية 
يف   2017 ل�صنة   /8/ رق���م  احت����ادي 
ولئحته  امل�صافة  القيمة  �صريبة  �صاأن 

التنفيذية.

مليار درهم جتارة قطاع املواد الغذائية وامل�سروبات يف املنطقة احلرة جلبل علي  11.1

اإن�صاء بنية حتتية ا�صرتاتيجية لتخزين 
اإىل  باملوؤ�ص�صة  القفز  �صاأنها  م��ن  ال��غ��از 
نفط  موؤ�ص�صة  ومتتلك  ج��دي��دة.  حقبة 
حقل  امتياز  وت��دي��ر  الوطنية  ال�صارقة 
ك��ان��ت مت��ل��ك��ه وت�صغله  ال����ذي  ال�����ص��ج��ع��ة 
الأ�صل  يف  بي-اأموكو”  “بي  ���ص��رك��ة 
اأكرب  ..وكان حقل ال�صجعة الذي ي�صم 
ح��ق��ل ل��ل��غ��از مت اك��ت�����ص��اف��ه يف الإم�����ارات 
اأوائل  منذ  ت�صغيله  وي��ج��ري  ال�صمالية 
للغاز  ال��رئ��ي�����س  امل����ورد  ي��ع��د  الثمانينات 
ذروة  بلغت  ال�صمالية حيث  الإم���ارات  يف 
اإنتاجه نحو 900 مليون قدم مكعبة يف 
اليوم “25،5 مليون مرت مكعب” وقد 
ومعظم طلب  ال�صارقة  كامل طلب  لبى 

دبي يف فرتة الثمانينيات والت�صعينيات.

•• ال�شارقة -وام:

الوطنية  ال�صارقة  نفط  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
الغاز  خ��ل��ط  م�����ص��روع  ت�صغيل  ب���دء  ع���ن 
امل�������ص���ال وحت��م��ي��ل��ه يف جممع  ال��ن��ف��ط��ي 
ال�صجعة بال�صارقة وذلك وفق توجيهات 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د 
�صمو  ومبتابعة  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�صيخ اأحمد بن �صلطان القا�صمي نائب 
ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم 

للنفط.
واأكد ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
الوطنية  ال�صارقة  نفط  موؤ�ص�صة  رئي�س 
ت��ل��ب��ي��ة الطلب  امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى  ح���ر����س 

امل�صال  ال��ن��ف��ط��ي  ال���غ���از  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 
وذلك  ال�صلة  ذات  امل�����ص��روع��ات  وتنفيذ 
وف���ق ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
ال�صارقة. وقال اإن امل�صروع اجلديد الذي 
املوؤ�ص�صة وتوجهاتها  اأه��داف  يتوافق مع 
امل�صتقبلية ياأتي نتيجة درا�صة اأجريت عام 
2016 واأكدت تزايد الطلب على الغاز 
النفطي امل�صال يف ال�صوق املحلية وكذلك 
�صلطان  ال�����ص��ي��خ  واو����ص���ح  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
نفط  موؤ�ص�صة  اأن  القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن 
تاأ�صي�صها  منذ  تعمل  الوطنية  ال�صارقة 
اإنتاج  على  املا�صي  القرن  ثمانينيات  يف 
اثنني من مكونات الغاز النفطي امل�صال 
للت�صدير فقط  “الربوبان والبيوتان” 
نظرا جلاذبية الأ�صواق العاملية ..م�صرياً 

اإىل اأن الطلب املحلي املتزايد على الغاز 
فر�صة  للموؤ�ص�صة  يتيح  امل�صال  النفطي 
مزج  لي�صمل  ال��ت��ج��اري  ن�صاطها  تنويع 
وبيعه  والبيوتان  ال��ربوب��ان  من  نتاجها 

حملياً كبديل اإ�صايف للت�صدير.
الرئي�س  امل��و���ص��ى  ح��امت  ق��ال  م��ن جانبه 
ال�صارقة  ن���ف���ط  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الذي  اجل���دي���د  امل�������ص���روع  اإن  ال��وط��ن��ي��ة 
منتجات  ملحفظة  جوهرية  اإ�صافة  يعد 
موؤ�ص�صة نفط ال�صارقة الوطنية �صي�صهم 
يف ج��ع��ل ال�����ص��ارق��ة م����زودا رئ��ي�����ص��ا للغاز 
النفطي امل�صال وميثل هذا خطوة مهمة 
يف حتقيق روؤيتنا لال�صتفادة من اأ�صولنا 
احلالية يف تو�صيع ن�صاطنا التجاري من 
خ��الل ت��وف��ري اإم����دادات اآم��ن��ة وموثوقة 

من الطاقة ل�صوقنا املحلية.
من  ت�صغيلها  ب��داأ  التي  املرحلة  وت�صمل 
امل�����ص��روع م��راف��ق امل���زج وم��راف��ق حتميل 
�صعة  وا����ص���ت���خ���دام  ال����ط����رق  ����ص���ه���اري���ج 
البنية  �صممت  وق��د  احلالية  التخزين 
تو�صيع  اأي  ل�صتيعاب  اجلديدة  التحتية 
ت�صغيل  و���ص��ي��ت��م  ل��ل��م�����ص��روع  م�صتقبلي 
ب��ال��ك��ام��ل يف ظل  اآيل  ب�����ص��ك��ل  امل�������ص���روع 
اأمان  وم��ع��اي��ري  فنية  مبعايري  الل��ت��زام 

عاملية امل�صتوى.
ون�صطت موؤ�ص�صة نفط ال�صارقة الوطنية 
العديد  2010 يف  اإن�صائها يف عام  منذ 
الطموحة مبا  التطويرية  الربامج  من 
يف ذلك التنقيب وا�صترياد الغاز الطبيعي 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  التغيري  واإع����ادة  امل�����ص��ال 

•• دبي-الفجر: 

وامل�صروبات يف  الغذائية  امل��واد  حقق قطاع 
املنطقة احلرة جلبل علي “جافزا”، املركز 
اللوج�صتية  واخل��دم��ات  للتجارة  ال��رائ��د 
التابعة ملجموعة موانئ دبي العاملية، منواً 
2017، ما يعك�س ثقة  ع��ام  خ��الل  كبرياً 
ب�صفتها  ج��اف��زا  امل��ت��وا���ص��ل��ة يف  ال�����ص��رك��ات 
خدمة  على  ال��ق��ادرة  اللوج�صتية  املن�صة 

اأ�صواق ال�صرق الأو�صط باأكملها.
وارتفع حجم التجارة اإىل 3.5 مليون طن 
 ، دره��م  11.1 مليار  بلغت  بقيمة  م��رتي 
املائة و15.37  17.85 يف  اأي ما يعادل 
وقيمة جتارة  اإج��م��ايل حجم  املائة من  يف 
دبي  يف  وامل�صروبات  الغذائية  امل��واد  قطاع 

على التوايل.
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املال والأعمال

�سمن �سراكة جديدة لدعم ال�سيدات يف جنوب اأفريقيا واالإمارات واملنطقة

»مناء« و»االأمم املتحدة« تتفقان على متكني 25 األف امراأة يف جمال ريادة االأعمال

من خالل نظام االإي�سال الذكي »حت�سيل«
دائرة املالية املركزية بال�سارقة تطرح 

اأذكى جهاز للدفع بدولة االإمارات
•• ال�شارقة-الفجر:

جميع  اأم��ام  الفر�صة  اإت��اح��ة  عن  بال�صارقة،  املركزية  املالية  دائ��رة  اأعلنت 
متعاملي اجلهات احلكومية يف الإمارة لدفع ر�صوم اخلدمات واملعامالت، 
الإئتمانية  البطاقات  طريق  ع��ن  للدفع  جهاز  اأح���دث  توفري  خ��الل  م��ن 

واملدينة املرتبطة مبا�صرة مع نظام الإي�صال الذكي “حت�صيل«.  
ويعزز اعتماد هذه الآلية اجلديدة من اإجراءات العمل التي تتبناها الدائرة 
وي�صهم  املتعاملني،  خلدمة  وم��ت��ط��ورة  ذكية  دف��ع  و�صائل  توفري  ل�صمان 
بالوقت ذاته يف زيادة كفاءة نظام “حت�صيل” للدفع الإلكرتوين املطبق يف 
جميع اجلهات احلكومية باإمارة ال�صارقة، والذي يتيح �صداد ر�صوم اخلدمات 
احلكومية على مدار ال�صاعة، ويقلل من خماطر ا�صتخدام النقد، وي�صيف 

العديد من املزايا يف ال�صتخدام الأمثل لتقنيات الدفع  احلديثة.
املركزية  املالية  دائ��رة  قامت  والذكية،  املبتكرة  اخلدمات  تطبيق  ولتفعيل 
العربية  الإم���ارات  الأول من نوعه يف دول��ة  بتوفري جهاز دفع ذكي يعترب 
ويحقق  واملدينة،  الئتمانية  البطاقات  جميع  مع  التعامل  يتيح  املتحدة، 
عالية، عو�صاً  اأم��ان  درج��ة  والدفع، مع  الأنظمة  الكامل بني  الربط  مبداأ 
ب�صهولة وي�صر،  كاأنه جهاز هاتف حممول ميكن �صحنه  التعامل معه  عن 
علماً باأنه يتم حالياً تطوير النظام بحيث ي�صمح با�صتخدام بطاقة الهوية 
وبطاقة حت�صيل. وقال �صعادة وليد ال�صايغ، مدير عام دائرة املالية املركزية 
بال�صارقة: “ي�صعدنا تبني مزيد من و�صائل الدفع الذكية واملتطورة التي 
�صداد  واملوثوقية يف  ال�صرعة  من  املتعاملني، ومتنحهم مزيداً  ت�صهل على 
ر���ص��وم اخل��دم��ات وامل��ع��ام��الت، وه��و م��ا يعزز م��ن جهود اإم���ارة ال�صارقة يف 
اعتماد اأحدث الأنظمة والتطبيقات املالية، وي�صمن اأعلى درجات ال�صفافية 
والأم��ان ملنظومة الأداء امل��ايل يف الإم����ارة«.     وقامت �صركة راف��د حللول 
املركبات بالبدء يف ا�صتخدام هذه اخلدمة، كاأول جهة م�صتفيدة من طرح 
اجل��ه��ات احلكومية  توفريها لح��ق��اً جلميع  �صيتم  وال��ت��ي  الأج��ه��زة،  ه��ذه 

بالإمارة، بالتعاون مع بنك امل�صرق.

اأكادميية ال�سارقة للبحوث ت�ست�سيف ندوة 
حول تطوير موا�سفات جديدة ملزيج االأ�سفلت

•• ال�شارقة -وام: 

البحوث  معهد  مع  بالتعاون  للبحوث”  ال�صارقة  “اأكادميية  ا�صت�صافت 
موا�صفات  تطوير  حول  ندوة  ال�صارقة  جلامعة  التابع  الهند�صة  و  للعلوم 
جديدة لت�صميم خلطة الأ�صفلت وذلك يف اإطار �صعيها لتعزيز اأداء الطرق 

يف الدولة.
جمعت الندوة - التي اأقيمت موؤخرا مبقر الأكادميية باملدينة اجلامعية يف 
الأكادميية واحلكومية  الأو�صاط  ال�صناعة واخل��رباء من  قادة   - ال�صارقة 
وموردي مواد البناء ملناق�صة م�صاريع الأ�صفلت املعدلة و التكنولوجيا التي 
احلالية  الأ�صفلت  خلطة  ت�صميم  موا�صفات  حتديث  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن 
ظروف  حتمل  و  املحلي  املناخ  ظل  يف  خا�صة  ال�صناعة  احتياجات  لتلبية 

حركة املرور.
الدكتور غازي اخلطيب والدكتور  بينهم  الندوة متحدثون من  �صارك يف 
وليد زيادة من جامعة ال�صارقة والدكتور دانييل ليورت من وزارة تطوير 
البنية التحتية و الدكتور اأحمد ح�صن من بلدية اأبوظبي و الدكتور �صامي 

بكر من هيئة الطرق واملوا�صالت بال�صارقة.
للبحوث  ال�صارقة  اأكادميية  عام  الدكتور عمرو عبد احلميد مدير  وثمن 
دعم و ت�صجيع �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
و�صكر احل�صور  الأكادميية  لأن�صطة  ال�صارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
على اهتمامهم بتطوير تكنولوجيا �صناعة الأ�صفلت يف الدولة .. م�صريا 
اإىل التعاون الوثيق بني الأكادميية وجامعة ال�صارقة يف امل�صاريع البحثية 

والتطويرية التطبيقية.
للعلوم  البحوث  معهد  مدير  �صنابله  اهلل  عبد  الدكتور  اأ���ص��ار  جانبه  م��ن 
واملجموعات  امل��راك��ز  اأه���داف  و  روؤي���ة  اإىل  ال�صارقة  جامعة  يف  والهند�صة 
ودعما  مالحظات  قدمت  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا  املعهد..  ل��دى  البحثية 

مل�صروع بحث مقرتح يف هذا املجال.

ارتفاع ن�سبة االإقبال على ال�سيارات 
ال�سغرية 20 باملائة يف �سوق احلراج بال�سارقة

•• ال�شارقة-وام:

ي�صهد �صوق احلراج بال�صارقة - اأحد الإدارات التابعة ل�صركة ال�صارقة لإدارة 
اإقبال ن�صطة من  ال�صارقة - حركة  ال��ذراع ال�صتثمارية حلكومة  الأ�صول 
املحركات  ذات  ال�صيارات  على  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  العمالء  قبل 
مقارنة  للبنزين  ا�صتهالكها  يقل  التي  الأرب��ع��ة  والأ���ص��ط��وان��ات  ال�صغرية 

بال�صيارات الكبرية.
اإقبال على �صراء  املعال مدير �صوق احلراج بالإنابة ان هناك  وقال ماجد 
لكن  الكبرية  ال�صيارات  على  الإق��ب��ال  بحجم  مقارنة  ال�صغرية  ال�صيارات 
النفط  اأ�صعار  زي��ادة  مع  ولفتا  ن�صطا  بقي  ال�صوق  على  واحلركة  الإق��ب��ال 
عامليا وتطبيق �صريبة القيمة امل�صافة يف الدولة.. م�صريا اىل ارتفاع ن�صبة 

الإقبال 20 باملائة مقارنة مع الفرتة ال�صابقة.
املنطقة  م�صتوى  على  الأك���رب  يعد  بال�صارقة  احل���راج  ���ص��وق  اأن  واأ���ص��اف 

والوجهة الأبرز لتجار ومت�صوقي وع�صاق ال�صيارات.

•• نيويورك-الفجر:

وقعت هيئة الأمم املتحدة للمراأة وموؤ�ص�صة 
امل��ع��ن��ي��ة بتفعيل  ب����امل����راأة،  ل��الرت��ق��اء  من���اء 
القطاعات  يف  ب���ه  والرت����ق����اء  امل������راأة  دور 
القت�صادية واملهنية والجتماعية، مذكرة 
تفاهم يف نيويورك موؤخراً، بهدف تفعيل 
العاملي  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب���رن���ام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ 
يف  الأعمال”  ل��رائ��دات  ال��ف��ر���س  “تكافوؤ 
الإمارات،  ودول��ة  اأفريقيا،  جنوب  من  كل 

واملنطقة، بدعم من الهيئة. 
على  تنفيذه  املقرر  الربنامج،  وي�صتهدف 
م���دى ث���الث ���ص��ن��وات، م��ا ي��ق��رب م��ن 25 
يف  يع�صن  ال��ل��وات��ي  �صيما  ل  ام�����راأة،  األ����ف 
اجتماعياً  متييزاً  وي��واج��ه��ن  فقرية  بيئة 
مت�صاعداً، وذلك بهدف حتفيز القطاعني 
املنتجات  �����ص����راء  ع���ل���ى  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 
الأعمال  رائ��دات  تقدمها  التي  واخلدمات 
���ص��ي��ق��وم الربنامج  ك��م��ا  امل��ن��اط��ق.  ه���ذه  يف 
�صاحبات  لدى  الريادية  املهارات  بتطوير 
على  ف��ر���س ح�صولهن  وت��ع��زي��ز  امل�����ص��اري��ع 
�صال�صل  من  لال�صتفادة  املطلوب  التمويل 
التوقيع  مرا�صم  واأقيمت  العاملية.  القيمة 
ع��ل��ى امل����ذك����رة ب���ني ف��وم��زي��ل��ي م��الم��ب��و-
نغكوكا، وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة 
املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذية  وامل��دي��رة 
موؤ�ص�صة  م��دي��ر  ك����رم،  ب��ن  ورمي  ل��ل��م��راأة، 
مناء، بح�صور �صعادة ال�صفرية لنا ن�صيبة، 
املمثل الدائم لدولة الإم��ارات لدى الأمم 
ال�صركاء  م���ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ح��دة، 
الدوليني رفيعي امل�صتوى الذين يتعاونون 
معاً ل�صمان ح�صول رائدات الأعمال على 
فر�س عمل متكافئة وتر�صيخ امل�صاواة بني 
الرجل واملراأة يف جمال الأعمال التجارية.  
تطوير  �صيتم  التفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
حق  ثقافة  لن�صر  ال�صتخدام  �صهلة  م��واد 
املراأة باحل�صول على فر�س العمل الالئق 
وريادة الأعمال. ويف جمال تطوير مهارات 
ريادة الأعمال، �صتعمل هيئة الأمم املتحدة 
تعليمي  ب���رن���ام���ج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ل���ل���م���راأة 
املراأة  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  يهدف  متكامل 

واإعدادها لتكون رائدة اأعمال ناجحة.
الفريق  �صيعمل  امل��ذك��رة  ل��ه��ذه  وت��ف��ع��ي��اًل 
امل���ك���ل���ف م����ن ال��ه��ي��ئ��ة ح�����ال و����ص���ول���ه اإىل 
دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة على 
القطاعات  لتحديد  الح��ت��ي��اج��ات  تقييم 

اأن  املتوقع  وم��ن  امل�صتهدفة.  واملجموعات 
الفرتا�صي  التعلم  من�صة  م��ن  ي�صتفيد 
�صيدة  اآلف   10 الربنامج  يقدمها  التي 

اأعمال من خمتلف دول املنطقة.
و�صيتم م��ن خ��الل ه��ذا ال��ربن��ام��ج تقدمي 
دورات تدريبية على الإنرتنت وور�س عمل 
بدء  على  لت�صجيعهن  لل�صيدات  ميدانية 
ب��ه��ّن وتزويدهن  اأع��م��ال جت��اري��ة خ��ا���ص��ة 
بجميع الإمكانيات الالزمة لتلبية طلبات 
ال�����ص��وق. و���ص��ريك��ز ال��ربن��ام��ج اأي�����ص��اً على 
و�صع ممار�صات فعالة يف �صناعة التمويل 
امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  اإىل  تهدف 
وال�����ص��رك��ات ال��ت��ي متلكها وت��دي��ره��ا امل���راأة 

وتر�صيخ مبداأ امل�صاواة بني اجلن�صني.

روؤية جواهر القا�سمي 
تدعم متكني املراأة

كرم:  بن  رمي  قالت  امل��ذك��رة  على  وتعليقاً 
يف  ج���دي���داً  اإجن������ازاً  اأ���ص��ه��د  اأن  “ي�صعدين 
برنامج  تفعيل  نحو  امل�صرتكة  م�صريتنا 
الفر�س  “تكافوؤ  ال��ع��امل��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
حيث �صتتيح ال�صراكة  لرائدات الأعمال”، 
اإمكانية  ل��ل��م��راأة  املتحدة  الأمم  هيئة  م��ع 
الو�صول اإىل �صريحة وا�صعة من �صاحبات 
وجنوب  الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  يف  امل�������ص���اري���ع 
اأفريقيا لدعم و�صمان امل�صاواة بني الرجل 
للم�صاركة  متكافئة  فر�س  وتوفري  وامل��راأة 

يف �صال�صل القيمة العاملية«.
روؤيتها  م��وؤ���ص�����ص��ت��ن��ا  “ت�صتمد  واأ����ص���اف���ت: 

م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�ص�صة  رئي�س  القا�صمي، 
ب��امل��راأة، التي توؤمن ب��دور امل��راأة الفاعل يف 
املراأة  لتمكني  بجّد  وتعمل  املجتمع  حتّول 
و�صمان م�صاركتها يف جميع القطاعات. كما 
نتطلع اإىل تنظيم القمة العاملية للتمكني 
2019 والتي �صتمثل  القت�صادي للمراأة 
امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب  جلميع  رائ����دًة  من�صًة 
وال�����ص��رك��اء ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات وال���درو����س 
املمار�صات  باأف�صل  وال��ت��ع��ري��ف  امل�صتفادة 

املتعلقة بتمكني املراأة اقت�صادياً«.

االأمم املتحدة تعزز 
البيئة املحفزة لرائدات االأعمال

مالمبو- ف��وم��زي��ل��ي  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
املتحدة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  “تتطلع  ن��غ��ك��وك��ا: 
من  من��اء  موؤ�ص�صة  م��ع  العمل  اإىل  للمراأة 
اأجل اإيجاد عامل يحفز رائدات الأعمال على 
لعب دور اأ�صا�صي يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�صتدامة. وي�صعى الربنامج اإىل امل�صاهمة 
ب�صكل اأو�صع يف متكني املراأة اقت�صادياً من 
خالل تهيئة بيئة مواتية ي�صهل فيها على 
الأ�صواق  اإىل  ال��و���ص��ول  الأع��م��ال  رائ����دات 
واحل�صول على التمويل واملهارات الالزمة 

لالرتقاء يف �صّلم النجاح«. 

االإمارات ت�ستثمر
 يف القدرات الكامنة باملراأة

وقالت ال�صفرية لنا ن�صيبة: “نحن �صعداء 

الأمم  هيئة  بني  اجل��دي��دة  ال�صراكة  بهذه 
ل��ل��م��راأة وم��وؤ���ص�����ص��ة من���اء املعنية  امل��ت��ح��دة 
اقت�صادياً  ب��ه��ا  والرت���ق���اء  امل�����راأة  بتمكني 
ومهنياً واجتماعياً يف دولة الإمارات بدعم 
كرمي من �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد 
املراأة  ملنح  ج��اه��دًة  ت�صعى  ال��ت��ي  القا�صمي 
عنه  غنى  ل  م��وؤث��ر  كع�صو  الفعال  دوره���ا 
ال�صتثمار  خ��الل  م��ن  وذل���ك  املجتمع،  يف 
املراأة  بها  تتمتع  التي  الكامنة  القدرات  يف 

وال�صتفادة من طاقاتها الفكرية«.
الذي  ال���دع���م  “اإن  ال�����ص��ف��رية:  واأ����ص���اف���ت 
باملراأة  ل��الرت��ق��اء  ت��ق��دم��ه م��وؤ���ص�����ص��ة من���اء 
العاملي  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب���رن���ام���ج  ل���دع���م 
هو  الأعمال”  ل��رائ��دات  الفر�س  “تكافوؤ 
دل��ي��ل وا���ص��ح ع��ل��ى اإمي��ان��ه��ا ال��را���ص��خ بهذا 
الربنامج  ه��ذا  ع��رب  نتطلع  ونحن  امل��ب��داأ، 
للمراأة  الق��ت�����ص��ادي  التمكني  تعزيز  اإىل 
اأم���ام رائدات  اأو���ص��ع  اآف���اق  ع��ن طريق فتح 
الأعمال للو�صول اإىل الأ�صواق واحل�صول 
التي  املهارات  واكت�صاب  امل��ايل  الدعم  على 
توؤهلهن لتحقيق النجاح والتميز يف جمال 

الأعمال«

مليار دوالر اأمريكي   60
فر�سة رائدات االعمال

 يف �سوق العمل جنوب اأفريقيا
موؤ�ص�صة  ب��ني  امل��ربم��ة  ال�����ص��راك��ة  تتمحور 
جنوب  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  وه��ي��ئ��ة  من����اء 
اآلف  ق���������درات  ت���ع���زي���ز  اأف����ري����ق����ي����ا ح������ول 

اأعمال على  ال�صركات التي متلكها رائدات 
والتوقيع  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  فر�صها  تو�صيع 
ع��ل��ى م��زي��د م��ن ع��ق��ود ال�����ص��راء خ��ا���ص��ة يف 
و�صعت  حيث  التقليدية.  غري  القطاعات 
القطاعني  م����ن  ل���ك���ل  اأف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب 
ال��ع��ام واخل��ا���س جم��م��وع��ة م��ن القوانني 
ال�صركات  ل�صالح  التف�صيلية  وال�صيا�صات 
ال�صغرية مع الرتكيز على ال�صركات التي 
والأ�صخا�س  وال�����ص��ب��اب  ال�����ص��ي��دات  متلكها 

ذوي الإعاقة. 
احلكومية  امل�������ص���رتي���ات  ح���ج���م  وي�����ص��ك��ل 
فر�صًة  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   60 ال��ب��ال��غ 
ا�صتفادة  لزيادة  اجلديدة  ال�صيا�صات  اأم��ام 
���ص��رك��ات رائ�����دات اأع���م���ال م��ن ه���ذا الدعم 

بن�صبة ترتاوح بني 30-50%. 
ووف��ق��اً ل��ل��م�����ص��اورات الأول���ي���ة ال��ت��ي عقدت 
اأن يتم  امل���رج���ح  اأف��ري��ق��ي��ا، م���ن  يف ج��ن��وب 
قطاعي  يف  القيمة  �صال�صل  على  الرتكيز 
الطاقة والزراعة التي تقدم فر�س اأعمال 
واخلدمات  الإن�������ص���اءات  واع����دة يف جم���ال 
والتعبئة  والتغليف  والإن��ت��اج  اللوج�صتية 

وغريها الكثري. 
القمة العاملية للتمكني 

االقت�سادي للمراأة عام 2019
ت��ع��ه��دت م��وؤ���ص�����ص��ة من���اء ب��ت��وج��ي��ه��ات �صمو 
القا�صمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�صيخة 
املتحدة  الأمم  هيئة  اإىل  ال��دع��م  بتقدمي 
دعا  امل�صتوى  رفيع  اجتماع  خ��الل  للمراأة 
اإل��ي��ه الأم����ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة حول 
التمكني القت�صادي للمراأة عقد يف يناير 
وتفعيل  تنفيذ  �صبل  يف  للبحث   2017
“تكافوؤ  ال��ع��امل��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 

الفر�س لرائدات الأعمال«. 
وركزت موؤ�ص�صة مناء مع املنظمة الدولية 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام وال��ن�����ص��ف امل��ا���ص��ي على 
ق�صايا امل�صاواة بني الرجل واملراأة و�صمان 
ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س م��ن خ��الل دع��م التمكني 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  ل��ل��م��راأة يف  الق��ت�����ص��ادي 

الأو�صط ودول �صمال اأفريقيا.
ويف اإطار �صراكتها مع هيئة الأمم املتحدة 
العاملية  القمة  للمراأة تنظم موؤ�ص�صة مناء 
 2019 عام  للمراأة  القت�صادي  للتمكني 
يف دولة الإمارات لحقاً للقمة الأوىل التي 
نظمتها املوؤ�ص�صة بالتعاون مع نف�س الهيئة 
دي�صمرب  �صهر  خ���الل  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة  يف 

 .2017

الطاير يرتاأ�س وفد الدولة امل�سارك يف اجتماعات املجل�س الوزاري ل�سندوق االأوبك للتنمية الدولية  »اأوفيد«
•• اأبوظبي-الفجر: 

وزير  ال��ط��اي��ر،  حميد  عبيد  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
الإمارات  املالية، وفد دولة  لل�صوؤون  الدولة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة امل���������ص����ارك يف ال�������دورة 
املجل�س  لج��ت��م��اع��ات   39 ال����  الع��ت��ي��ادي��ة 
الدولية  للتنمية  الأوبك  الوزاري ل�صندوق 
يف  امل��ال��ي��ة  وزراء  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  “اأوفيد” 
الدول الأع�صاء يف ال�صندوق، والتي عقدت 
النم�صاوية  العا�صمة  يف  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 

فيينا. 
واملدير  املحافظني  مبجل�س  معاليه  واأ���ص��اد 
اإجنازاتهم  على  “اأوفيد”  وموظفي  العام 
الهامة، ويف مقدمتها النتهاء من التقرير 
اأك���د  ك��م��ا   ،2017 ل��ل�����ص��ن��دوق  ال�����ص��ن��وي 
الأع�صاء  ال��دول  دع��م  �صرورة  على  معاليه 
يف ال�صندوق للمبادئ والأه��داف الرئي�صية 

التي اأ�ص�س لأجلها. 
الذي  امل��ح��وري  ال���دور  على  معاليه  و���ص��دد 
الدولية  للتنمية  الأوب��ك  �صندوق  به  يقوم 
الأع�����ص��اء يف  ال���دول  ب��ني  التعاون  يف تعزيز 
ال�����ص��ن��دوق م��ع ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، وتقدمي 
واملنخف�صة  ال���ف���ق���رية  ل���ل���دول  امل�������ص���اع���دة 
الجتماعي  التقدم  نحو  �صعيها  يف  الدخل 
دولة  “تويل  معاليه:  وق��ال  والقت�صادي. 
والعمل  بامل�صاهمة  بالغاً  اهتماماً  الإم��ارات 
الرامية  الدولية  واملنظمات  املوؤ�ص�صات  مع 
النامية  ل��ل��دول  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  ت��وف��ري  اإىل 
المنائية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م��ن  ومتكينها 

والقت�صادية والجتماعية.« 
حفل  العتيادية  ال���دورة  فعاليات  و�صملت 
“اأوفيد”  ي�����ص��در  ح��ي��ث  اجل���وائ���ز،  ت���وزي���ع 
موؤ�ص�صة  اإىل  �صنوياً  وتقدم  للتنمية  جائزة 
اأو فرد �صاهم يف دعم التنمية، وقدمت هذا 
العام اإىل موؤ�ص�صة براك BRAC تقديراً 
الروهينجا،  لج���ئ���ني  دع����م  يف  جل��ه��وده��م 
املياه  امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل  وت���وف���ري اخل����دم����ات 
وخدمات  ال�����ص��ح��ي،  وال�������ص���رف  امل���اأم���ون���ة 
التعليمي  وال����دع����م  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة 
ل��الأط��ف��ال. و���ص��ي��ت��م ت��وج��ي��ه اجل���ائ���زة نحو 
مل��راك��ز موؤ�ص�صة  امل��ق��دم��ة  امل�����ص��اع��دة  ت��ع��زي��ز 
حيث  ب���ازار،  كوك�س  منطقة  يف   BRAC
امل�صتقرين،  ال�صكان  بتمكني  املوؤ�ص�صة  تقوم 
وخلق  حياتهم  يف  اإي��ج��اب��ي  تغيري  لإح���داث 
من  واح���دة  الروهينغيا  ويعترب  ال��ف��ر���س. 
اأك���رث الأق��ل��ي��ات ا���ص��ط��ه��ادا يف ال��ع��امل، وقد 
م��ع ما  ب��ل��دان جم����اورة خمتلفة  اإىل  ف���روا 
يقدر بنحو 700،000 فار اإىل بنغالدي�س 

وحدها.
ال�صنوي  التقرير  الجتماع  خ��الل  واعتمد 
 ،2017 لعام  املالية  والبيانات  لل�صندوق 
واملوافقة على القوائم املالية املدققة لل�صنة 
املالية احل��ادي��ة والأرب��ع��ني لأوف��ي��د، كما مت 
ت��ن��ف��ي��ذ عمليات  ت��ق��ري��ر ح���ول  ا���ص��ت��ع��را���س 
اخلارجي،  احل�صابات  مدقق  وتقرير  املنح، 
ف�صاُل عن تعيني مدقق خارجي للح�صابات 
يونيو   13 اخلمي�س  وح��دد   .2018 لعام 
القادم  الج��ت��م��اع  لن��ع��ق��اد  م��وع��داً   2019

النم�صاوية  العا�صمة  يف  ال��وزاري  للمجل�س 
اململكة  م��ر���ص��ح  ت��ع��ي��ني  ج��ان��ب  اإىل  ف��ي��ي��ن��ا، 
احلميد  عبد  ال��دك��ت��ور  ال�صعودية  العربية 
ل�صندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  من�صب  يف  اخلليفة 
اخلم�س  لل�صنوات  الدولية  للتنمية  الوب��ك 

القادمة.  
ارتفع  حيث  هاماً،  ناجحاً  “اأوفيد”  وحقق 
وحققت   ،2017 ع���ام  يف  التنمية  مت��وي��ل 
التوقعات  اأداًء جتاوز  ال�صتثمارية  املحفظة 
كنتيجة  ال������ت������وايل،  ع���ل���ى  ال����ث����اين  ل���ل���ع���ام 
لالنتعا�س القوي يف اأ�صواق الأ�صهم النا�صئة 
على مدار العام. وبلغ يف نهاية عام 2017 
اإجمايل الدخل 231 مليون دولر يف حني 
اإذا  62 مليون دولر،  النفقات  اإجمايل  بلغ 
 169 وق���دره  دخ��ل  ���ص��ايف  ال�صندوق  حقق 
مليون دولر يف نهاية عام 2017، وهو ما 
دخل  ب�صايف  مقارنة  طفيفاً  تراجعاً  ميثل 
اأم��ري��ك��ي يف  دولر  م��ل��ي��ون   170 م���ق���داره 

نهاية العام ال�صابق.
للتنمية  التمويل  اأن�صطة  اإي����رادات  وبلغت 
 17 ق���دره���ا  ب���زي���ادة  دولر  م��ل��ي��ون   175
�صاهم  كما  ال�صابق،  العام  عن  دولر  مليون 
دخل  زي���ادة  يف  ال�صتثمارية  املحفظة  رب��ح 
و�صاهم  دولر،  مليون   156 ب���  ال�����ص��ن��دوق 
ب  ت��ق��در  مكا�صب  حتقيق  يف  العملة  تقييم 
9 ماليني دولر. وبلغت اإجمايل موجودات 
ال�صندوق بنهاية عام 2017 اإىل 7،318 
بن�صبة  م����وزع����ة  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ون 
و26%  للتنمية  متويلية  اأ���ص��ول   64%

حني  يف  ال�صتثمارية  للمحفظة  موجودات 
الأع�صاء  البلدان  م�صتحقات  ميثل  املتبقي 
احلقوق  اإجمايل  وبلغ  واملعدات.  واملمتلكات 
7،129 مليون دولر، وهو ما ميثل %97 
م��ن اإج��م��ايل الأ����ص���ول، مم��ا ي��دل على قوة 
راأ�س املال يف امليزانية العمومية “لأوفيد”، 
كما ارتفع الحتياطي يف نهاية عام 2017 
مقارنة  دولر  م��ل��ي��ون   2،867.2 ليبلغ 
عام  يف  دولر  م��ل��ي��ون   2،740.3 مب��ب��ل��غ 

 .  2016
بالتقرير  الإح���اط���ة  الج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
املتعلق بعمليات املنح املنفذة يف عام 2017 
 2018 لعام  للمنح  ال�صنوية  واملخ�ص�صات 
التي وافق عليها جمل�س الإدارة، حيث تلقت 
وحدة املنح وامل�صاعدة 885 طلًبا للح�صول 
ذلك  يف  مب���ا   ،2017 ع����ام  يف  م��ن��ح  ع��ل��ى 
فل�صطني.  يف  امل�����ص��اري��ع  ل��دع��م  طلب   122
بقيمة  منها  ط��ل��ب   65 ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ومت 
دولر   22،239،173 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة 
اأمريكي، من اإجمايل املوارد املتاحة البالغة 
22،631،745 دولر اأمريكي ومت توجيه 
�صريكة  55 منظمة  م��ن خ��الل  امل��ن��ح  ه��ذه 
56 دول����ة. ووفًقا  ت��غ��ط��ي  م�����ص��اري��ع  ل��دع��م 
خم�ص�صات  حتديد  مت  املعتمدة  للمنهجية 
يكون  بحيث   2018 ل��ع��ام  ال�صنوية  امل��ن��ح 
 22،392،572 امل��ق��رتح  امل��ن��ح  خم�ص�س 
دولر اأمريكي، مبا يف ذلك مبلغ 392،572 

دولر اأمريكي(.
ومت���ث���ل ال��ع��م��ل��ي��ات يف جم������الت ال����زراع����ة 

ال�صحي،  وال���������ص����رف  امل����ي����اه  وال����ط����اق����ة، 
60% من  اأك����رث م���ن  وق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل�����ص��ن��دوق، والتي  الل���ت���زام���ات اجل���دي���دة 
تت�صق مع النتائج املحققة يف عام 2016،. 
واأ�صيا  اأف���ري���ق���ي���ا  يف  دول�����ة   134 وك���ان���ت 
وال�صرق  وال��ك��اري��ب��ي  ال��الت��ي��ن��ي��ة  واأم���ري���ك���ا 
الأو�صط واأوربا قد ا�صتفادت من م�صاعدات 
ي�صتفيد من خدمات  املالية، كما  ال�صندوق 
ال�����ص��ن��دوق امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تفيد 
جميع  واأي�����ص��اً  النامية،  ال��ب��ل��دان  اأن�صطتها 
البلدان النامية با�صتثناء البلدان الأع�صاء 
يف منظمة الأوبك، حيث حتظى اأقل البلدان 
منواً باأولوية اأعلى. هذا ويوا�صل “اأوفيد” 
تقدمي الإغاثة الإن�صانية ل�صحايا الكوارث 
الطبيعية وال�صراعات ، مبا يف ذلك الأزمة 
واأزمة  واليمن  �صوريا  يف  اأم��ده��ا  ط��ال  التي 

الالجئني احلالية يف ميامنار. 
الأوب����ك  ���ص��ن��دوق  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت����در 
للتنمية الدولية “اأوفيد” يقدم امل�صاعدات 
املالية على �صكل قرو�س مي�صرة للم�صاريع 
وال�����ربام�����ج ال���ت���ن���م���وي���ة ول����دع����م م���وازي���ن 
كما  التجاري،  التمويل  وكذلك  املدفوعات 
القطاع  اأن�صطة  متويل  يف  بامل�صاركة  يلتزم 
املنح  وتقدمي  النامية،  البلدان  يف  اخلا�س 
الغذائية  وامل��ع��ون��ات  التقنية  للم�صاعدات 
والأب���ح���اث والإغ���اث���ة الإن�����ص��ان��ي��ة يف حالة 
ال���ط���وارئ، اإىل ج��ان��ب الإ���ص��ه��ام يف م���وارد 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ن��م��وي��ة الأخ�����رى ال��ت��ي يعود 

ن�صاطها بالنفع علي البلدان النامية. 
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العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5896  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ص��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اوداي��ب��ه��ان رام��دي��ن  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره���م(    13625( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.رقم ال�صكوى 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182563337AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�����ص��اع��ة   2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4422  عمايل جزئي

القامة  للتجميل جم��ه��ول حم��ل  ع��م��ري  ح��ل��م  1-م��رك��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ع��ي��د دميا�س  عبيد  اح��م��د  ب���وزي���اين ومي��ث��ل��ه:را���ص��د  نعيمة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صويدي  
ال�صكوى  املحاماة.رقم  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   19150( وقدرها 
املوافق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   mb178531406AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.A.4:بالقاعة ���س   10.00 ال�����ص��اع��ة   2018/6/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6314  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  املكتبية  ل����الدوات  امل��دع��ي عليه / 1-ل��ي��دز  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /راجن���ي���ت ب��ال��ريي ت��اي��ف��الب��ي��ل  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )51626 درهم(  
ال�صكوى  وامل�����ص��اري��ف.رق��م  وال��ر���ص��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
املوافق  اخلمي�س  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB182968247AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�صاعة     2018/7/5
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4204  عمايل جزئي

حمل  جمهول  البحرية   للماأكولت  بحري  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ذك��ي عبداملح�صن ذك��ي حم��م��د  ق��د 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17800 درهم(  
ال�صكوى  وامل�����ص��اري��ف.رق��م  وال��ر���ص��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb181619302ae
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.4:بالقاعة �س   10.00 ال�صاعة     2018/7/10
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/7498  عمايل جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  او�صن  �صاينينج  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ظفر علي بتهان خان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ 2018/2/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ ظفر علي بتهان 
خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )8200( درهم وتذكرة العودة اىل 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل 
ورف�صت  فيها  ن�صيبه  املدعي من  واعفت  امل�صروفات  باملنا�صب من  والزمتها  اخر 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/10880  عمايل جزئي 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ماك�صكري  ب��رو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/3/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/ حممد احمد حممد جمعه العطار بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )12.000( درهم وبتذكرة عودة بالطائرة اىل موطنه عينا على 
الدرجة ال�صياحية او ما يقابلها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت 
املدعي عليها باملنا�صب من امل�صروفات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/636  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صهيل عبداهلل ترين 2- نعمت اهلل حممد 
�صادرات  بنك   / امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  ج��م��ايل جم��ه��ول حم��ل 
ايران )الفرع الرئي�صي( قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
1604-2017 جتاري جزئي . وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/7/23
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
     يف الدعوى رقم 2018/1863 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- ا�صامة حممد عي�صى جمهول حمل القامة مبا 
�صعيد  وميثله:�صيف  �صاة  زام��ن  اب��ن  �صاة  التنفيذ/غمني  طالب  ان 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  الغبار  را�صد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )82605( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
     يف الدعوى رقم 2018/1594 تنفيذ جتاري

����س.ذ.م.م جمهول  �صي لالن�صاءات  ا�س جي  ايه  املنفذ �صده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جاجنادهار كودكو وميثله:عادل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الغافري  عبداهلل  �صامل 
دره��م اىل  وق���دره )215842(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة    خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3004  عمايل جزئي
اىل اخل�����ص��م امل��دخ��ل/1-���ص��م��ري حم��م��ود من��ر جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  املدعي/ يف.اي.بي تات�س ديزاين قد 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )8548 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى:MB181266377AE. وحددت لها 
 ch1.A.4:جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/8   ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4166  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه/ 1-ط�����الل ي��و���ص��ف اأدم ي��و���ص��ف جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  للمزادات  الم��ارات  املدعي/ 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م(   16873( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   .mb181265667ae:ال�صكوى رقم 
اأو  2018/7/3   ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري، 

علما اأنه مت احالة الدعوى للدائرة العمالية اجلزئية اخلام�صة.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5184  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- حم��م��د جميل ب��ات��ي ل��ل��م��ق��اولت �����س.ذ.م.م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/في�صل اقبال كل  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4470( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )621( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2126  تنفيذ عمايل 

املنفذ �صده/1- ليليز اند لفندر لتجارة الزهور جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ارونا �صانتا داناجنايا رانباتابنديج  قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )21631( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )1693( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/1945  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  دون��ري��ت  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صري كري�صنا راك كو�صال  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )12440(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة اىل مبلغ )1071( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/1944  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  الفي�صلية  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/بابلو لل �صاندبال بال  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12806(
مبلغ )257( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/382 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�صتت فندي املالكي 
عادل  منار   -2 الطرابي�صي  ع��ادل  بن  حممد  �صدهم:1-  املطعون  باعالن 
ال�صعودية  بوي  نيو  �صركة   -4  )new boy( اجلديد  الطفل   -3 الطرابي�صي 
باأن  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل   )NEW BOY SAUDI LTD( املحدودة 
اىل  احل�صور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  املذكور  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن 
حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم وعلما بان 

اجلل�صة القادمة بتاريخ:2018/7/15.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/901  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/وئام فايز حممد ح�صني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  قد  احمد  فايز عبدالنبي عبداحلق 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8000( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 
يوم  لها جل�صة  التام.وحددت  ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س  امل���واف���ق:2018/7/15  الح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2397  ا�شتئناف جتاري    
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املعادن  لتجارة  األيون   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف / ه�����اوارد ج���ون ب��اك��ر ومي��ث��ل��ه:ه��اين رجب 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  اجل�صمي  عبداهلل  مو�صى 
رقم 2017/1699 جتاري كلي ب��ت��اري��خ:2017/12/20  وح��ددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/7/10 املوافق  الثالثاء   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1153  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ايدة للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / حول البحار ال�صبع للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1294 جتاري 
كلي ب���ت���اري���خ:2018/5/22  وح���ددت لها جل�صه ي��وم الح���د  املوافق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/7/8
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/514  اأمر اأداء

�صارن موكهريجي موكهريجي  ابهوي  �صومانات  املدعي عليه / 1-  اىل 
ذ.م.م  للمقاولت  ات��الد  املدعي/�صركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 

وميثله:ماجد �صعيد حمد اجلالف ال�صويهي .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )7193( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/12/12 
للمدعي والر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
     يف الدعوى رقم 2018/1940 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- مطعم ال�صيف لتينو �س.ذ.م.م )املعروفة �صابقا مبطعم 
فري�س  التنفيذ/�صركة  ان طالب  القامة مبا  ذا هاجناوت( جمهول حمل 
عليك  اأق���ام  ق��د  �صنقور  مو�صى  اح��م��د  ومي��ث��ل��ه:ن��ورة  ������س.ذ.م.م  اك�صرب�س 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )63221.59(
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/198 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- جميد قا�صم عادليان  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي.

قيمة  ل�����ص��داد  ب���ت���اري���خ:2018/6/18 خماطبتكم  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  ق���ررت حمكمة 
املطالبة وقدرها )3.936.720.52( درهم خالل �صهر من تاريخ العالن واإل بيع 
ق��ان��ون الجراءات  م��ن  امل���ادة 295  لن�س  العلني وفقا  ب��امل��زاد  ال��ره��ن  العقار حم��ل 
املدنية )بيانات العقار:قطعة ار�س - املنطقة:الثنية الرابعه - رقم الر�س:2542 

- امل�صاحة:10631قدم مربع ( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/198 بيع عقار مرهون

حمل  جم��ه��ول  اخل���وري  ا�صماعيل  عبا�س  ا�صماعيل  �صعيد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/6/20 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة 
اعاله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  �صهر من  درهم خالل  وقدرها )6780000( 
قانون  م��ن   295 امل���ادة  لن�س  وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  ال��ره��ن  العقار حم��ل  بيع  واإل 
الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�س - املنطقة:مرقب - رقم الر�س:12 - م�صاحة 

العقار:43040.75 مرت مربع ( .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/2 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- احمد ح�صني حممد �صالح الزرعوين  جمهول حمل القامة
مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/6/20 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)576.763( درهم خالل �صهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية )نوع 
العقار:�صقة �صكنية - رقم الر�س:22 - املنطقة:احلبية الرابعة - رقم املبنى:1 - ا�صم 
املبنى:برمودا فيوز - رقم العقار:109 - رقم الطابق:1 - امل�صاحة:85.36 مرت مربع ( .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1715  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- امول كي�صوربهاي �صاه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
جالك�صي لل�صناعات املعدنية �س.ذ.م.م وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل 
رقم:182/2018.  التجاري  النزاع  ملف  و�صم  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2017/4/28 
 Ch وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   1.C.14
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1085  جتاري جزئي

م�صطفى  مرت�صى   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  ف��روت  فافوريت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
لتجارة  والماراتية  املدعي/امل�صرية  ان  القامة مبا  مرت�صى غيث جمهول حمل 
املواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثله:�صاحلة خليفة لحج خليفة الب�صطي قد اأقام عليك 
مببلغ  والت�صامن  بالت�صامم  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
وقدره )40.800( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/5 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1628  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تراي وايز لوجي�صتيك�س �س.ذ.م.م 2- كوراه بايامباليل �صاكو 
الهالل �س.م.ع وميثله:عبدالعزيز  املدعي/م�صرف  ان  جمهول حمل القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  ف��رج  علي  خمي�س 
والر�صوم  دره��م   )333165.16( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch 1.C.14 جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/19 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2016/2906  جتاري جزئي 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الذهبية  امل��ر���ص��اة  �صركة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/9/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
حق  يف  وح�صوري  عليهما  املدعي  حق  يف  ذ.م.م  كري  روف  �صركة  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
البيع مو�صوع الدعوى وال��زام املدعي عليها الوىل/ �صركة  اخل�صم املدخل - بف�صخ عقد 
املر�صاة الذهبية للتجارة العامة �س.ذ.م.م بان ترد للمدعية مبلغ )225500( درهم والزمتها 
9% من تاريخ:2016/12/8 وحتى متام ال�صداد والزمتها بر�صوم وم�صاريف الدعوى ومبلغ 
)500( درهم اتعاب املحاماة ورف�صت ما زاد على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري 
الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1343  جتاري جزئي
زيد حممد  ���س.ذ.م.م وميثلها حممد  العامه  للتجارة  النور  عليه/الوردة  املدعي  اىل 
احلافالت  لتاأجري  املدعي/�صافكو  ان  القامة مبا  املدير جمهول حمل  ب�صفته  �صليم 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام  ونقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ���س.ذ.م.م قد 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )44100( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى �صداد التام وارجاع املركبة او قيمتها )80000( 
درهم والزامه بالر�صوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2018/6/27 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30�س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت تعديل الطلبات يف الدعوى . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/284  عقاري كلي

املدعي/ ان  القامة مبا  ج��اد جمهول حمل  �صادي �صدقتي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
بنك نور )م�صاهمة عامة( وميثله:احمد عبداهلل �صاحي عبداهلل ال بوعميم قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة ومالحقها ب�صاأن الوحدة 
العقارية مو�صوع الدعوى وت�صليم العقار خاليا من ال�صواغل وال�صطب وفق املذكور 
يف ال�صحيفة و�صداد مبلغ وقدره )3.749.152( درهم والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
 Ch وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/10 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقل ويف حالة  من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/151  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/بريل ا�صت ماجنمنت �صريف�صز ذ.م.م - فرع دبي 2- ن�صاأت فرحان 
عو�س �صهاونه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ريليبيل للنقل با�صاحنات الثقيلة 
واخلفيفة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2168625( وق��دره  مببلغ  بالت�صامن 
لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق:2017/7/31  تاريخ  من   %9 والفائدة 
جل�صة يوم الحد املوافق:2018/7/1 ال�صاعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/401  عقاري كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/اح��م��د ت���ورى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ن��ور بنك 
)م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صالمي �س.م.ع 0�صابقا( وميثله:جابر را�صد حممد 
اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صالمي  را�صد  جابر 
خاليا  التفاقية  مو�صوع  العقار  بت�صليم  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  ومالحقها  الج���ارة 
القيد وخماطبة دائرة الرا�صي والمالك  ا�صارة  ال�صواغل ورد احليازة والغاء  من 
والزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:09:30���س  امل����واف����ق:2018/6/26 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1213 جتاري جزئي                                                
ل��ل��ع��ق��ارات 2-ي��و���ص��ف ع��ل��ي خمي�س خلفان  ال��ب��ي��ت الأخ�����ص��ر  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
املطوع  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
2017/7/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صادي �صعيب دراق ال�صباعي بالزام 
للمدعي مبلغ 78.000 درهم )ثمانية  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�صامن  املدعي عليهما 
و�صبعون الف درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك كما هو مبني 
بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم  بالت�صامن  املدعي عليهما  باأ�صباب احلكم والزمت 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/648  تنفيذ عقاري        

كلي،  231/2017 عقاري  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : الق�صية  مو�صوع 
وامل�صاريف   للر�صوم  �صامال   ، دره��م   )4419238.31( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد 
املحدود   الو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا�س  ات�س  بنك   : التنفيذ  : طالب  الع��الن  طالب 
القامة.   حم��ل  جمهول    - ف��ريوز  او�صتاد   -1  : �صدهما  املنفذ   : اع��الن��ه  املطلوب 
مو�صوع الإع��الن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي العقارات 
املبني ادن��اه : الر���س رقم 72 - الكائن مبنطقة : اخلليج التجاري - ا�صم املبنى : 
- رقم الوحدة 911 وفاء للمبلغ املنفذ به واملرت�صد بذمتكم وقدره   THE PAD

)4419238.31( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/516   امر اداء    

املزروعي   حم��م��د  �صليمان  �صعيد  حم��م��د   -1 ع��ل��ي��ه:  امل��دع��ى  اىل 
�صعد  علي  �صعد  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
وميثله / عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي -  طلب ا�صت�صدار 
بتاريخ  2018/4/19   البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر 
والر�صوم  للمدعي  دره��م   190000 مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  ال��زام 
ي��وم من  الم��ر خ��الل 15  التظلم من  وامل�صاريف. ولكم احل��ق يف 

اليوم التايل لن�صر هذا العالن.   
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
                             اىل املدعي عليه/ �صي جي اأر جي للخدمات الفنية - �س ذ م م  

نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�صة  2018/6/27 ال�صاعة 11  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  لذا 
�صيكون  فان احلكم  القل ويف حالة تخلفك  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث  م�صتندات 

مبثابة ح�صوري.  بالإ�صافة  اىل الر�صوم وامل�صاريف.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 2018/6408  عمايل جزئي
2018/5469  عمايل جزئي
2018/5485  عمايل جزئي
2018/5592  عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�صم املدعي
 مانيك ماليثا

حممد زبري عبدالرحيم 
�صكيل ا�صفاق احمد 

حممد ريا�س رب نواز 

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
يف الدعوى رقم 2018/1044  جتاري كلي   

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين / راهولن ديليب   
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة امل�صرفية يف الدعوى 
الثانية ظهرا،  املوافق 2018/7/4، وذل��ك يف مت��ام  ي��وم الرب��ع��اء   اع��اله فقد حددنا 
موعدا لعقد الجتماع الول مكرر للخربة  امل�صرفية وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر 
دبي- �صارع ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 
2403 الطابق الرابع والع�صرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س 
ب 91153 دبي.  لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور 

مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية- ع�صو يف

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

دعوة حل�شور االجتماع االول مكرر   
للخربة امل�شرفية 

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
�صونيل كومار رام فيال�س - اجلن�صية : الهند   وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل(  يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري جبل الزبارة للمقاولت الفنية ، 
ن�صاط الرخ�صة مقاولت فئة �صاد�صة ، التك�صية والر�صيات ، �صحي ، واملرخ�س من 
بتاريخ  ال�صادر  القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 746075  التنمية  دائرة 
رام  ال�صيد/ فيكا�س كزمار  التنمية القت�صادية بخورفكان. اىل  2017/2/6 يف دائرة 
مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن    - الهند   : اجلن�صية   - جوبال 
خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

اإعالن بالن�شر
رقم  املحرر 2018/4057     

لدى ال�صادة / الكاتب العدل - املوقر 
املخطرة :  ال�صركة العاملية ملنتجات اخلر�صانة امل�صحلة املحدودة ) يني مك�س ( �س ذ م م 

املخطر اليها : �صركة حيفا للخدمات الفنية - �س ذ م م  - )جمهول حمل الإقامة( 
رقم املحرر )2018/1/107848( 

�صيغة الإعالن بالن�صر 
البنك  املح�صوب على  ال�صيك رقم )260893(  �صداد قيمة  اليها ب�صرورة  املخطر  املخطرة  تنذر 
التجاري الدويل مببلغ وقدره )100.000 درهم ( )مائة الف درهم( خالل خم�صة ايام من تاريخ 
ن�صر هذا الخطار وانه يف حالة تخلفكم عن ال�صداد ونفاذ املهلة القانونية فانه يحق للمنذرة 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية والق�صائية ل�صت�صدار حكم ق�صائي ملزم �صدكم بال�صداد لذا 
فاإننا ننذركم ب�صورة من الإن��ذار للعلم مبا جاء يف  وما ا�صتمل عليه وليمن حجة مبدلوله يف 

مواجهتكم ومع حفظ كافة احلقوق الخرى لطالب النذار. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/351  عقاري كلي

املدعي/بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  اي���ران �صريين جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
علي  ال  رم�صان  ح�صن  وميثله:احمد  امل��ح��دود  الو���ص��ط  ال�صرق  �صي  ب��ي  ا���س  ات�س 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )7.895.850.11(
املطالبة وحتى ال�صداد التام واحلكم للمدعي بكافة طلباته يف الالئحة. وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/15 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/74   ا�شتئناف تنفيذ  جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- نوتروفيت - �س م م  وميثلها مديرها ها�صم حممد 
علي فغاين زاد طهران 2-�صوفيتك العاملية - ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /البنك العربي املتحد - �س م ع  وميثله / م��وزة عبيد 
 2016/700  : رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف    قد  اخلظر   ربيع 
جت��اري - وح��ددت لها جل�صه يوم الرب��ع��اء  املوافق 2018/7/4   ال�صاعة 
17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1948   تنفيذ جتاري  
قانونا/  م - وميثلها  م  ذ   - للكيماويات  املر�صاة  �صركة  املنفذ �صده/1-  اىل 
راجموبالن ناير ام فا�صوديفان ناير  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/اآر اأيه اآر ري�صني & كيميكال اند�صرتيز - م د م �س وميثلها مديرها 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - �صاحي  علي  م�صبح  علي   / وميثله 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )406750( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1877   تنفيذ جتاري  
ب��ام��ريي  جمهول حمل  ���ص��ده/1- حنان حب�س ح�صني  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - وميثله /  القامة مبا ان طالب 
حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )343378(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1204  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/احمد عبداهلل �صيف بن دروي�س ال�صحي - ب�صفته ال�صخ�صية 2- ال�صرح 
للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ردي مك�س باطون �س.ذ.م.م 
وميثله:امل عمري ال�صبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما مببلغ وقدره )1623219( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  التام.وحددت  ال�صداد  ال�صتحقاق احلا�صل يف:2016/10/27 وحتى  تاريخ  9% من 
جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/5 ال�صاعة:09:30�س بالقاعة:ch.2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1848   تنفيذ جتاري  
                           اىل املنفذ �صدهم/1- ميداي�صت �صتار امبك�س - م م ح  2- �صوروجيت كومار ك�صيرتا 
موهان روى 3- ان��درو جلف �صتار للتجارة العامة - �س ذ م م ، 4- يلولين ديفلومبنت - م م ح ، 5- 
عرفان اأحمد جان حممد رم�صان 6-الق�صر الذهبي للتجارة - �س ذ م م  7- تاج الدين �صميع الدين 
8- التفاوؤل للتجارة العامة - �س ذ م م 9- قمر حيدر حيدر علي  10- باركود انرتنا�صيونال للتجارة 
- �س ذ م م  11-اأنيل كومار تابالل  12- �صكايون �صتار للتجارة العامة - �س ذ م م  13- موهيت كومار 
روهتا�س كومار 14- بوبالر كورنر لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م ، 15- ح�صن عبا�س حمرم علي - 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله 
/ عبا�س م�صتت فندي املالكي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �صده 
الأول والثاين والثالث بالت�صامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5889807.60( درهم والزام 
املنفذ �صده الأول والثاين والثالث بالت�صامن مع الرابع واخلام�س بدفع )772345( درهم والزام املنفذ 
�صده الأول والثاين والثالث بالت�صامن مع ال�صاد�س وال�صابع )810483( درهم والزام املنفذ �صده الأول 
والثاين والثالث بالت�صامن مع الثامن والتا�صع )1015957( درهم والزام املنفذ �صده الأول والثاين 
والثالث بالت�صامن مع العا�صر واحلادي ع�صر بدفع )855893( درهم والزام املنفذ �صده الأول والثاين 
والثالث بالت�صامن مع الثاين ع�صر والثالث ع�صر )355802( درهم والزام املنفذ �صده الأول والثاين 
طالب  اىل  وت�صليمه  دره��م   )748625( بدفع  ع�صر  واخلام�س  ع�صر  ال��راب��ع  مع  بالت�صامن  والثالث 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات  التنفيذ 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
ا                             اىل املدعي عليه/ �صي جي اأر جي للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/6/27  ال�صاعة 11 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري ،  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف   
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
2018/5445  عمايل جزئي
2018/6407  عمايل جزئي
2018/5565  عمايل جزئي
2018/6488  عمايل جزئي
2018/5801  عمايل جزئي
2018/5480  عمايل جزئي
2018/5141  عمايل جزئي
2018/5482  عمايل جزئي
2018/5483  عمايل جزئي
2018/5144  عمايل جزئي

ا�صم املدعي
حممد فرياد خمتار 

طالب �صري حممد ح�صني
ا�صي�س ب�صوا�س 

حممد عا�صف اقبال 
ا�صغر علي نذير 

حممد عديل ا�صالم 
مريد ح�صني ريا�س 
مظهر اقبال اهلل دين

عبدالوحيد ب�صري احمد 
حممد بوتا جان  

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

ا                             اىل املدعي عليه/ �صي جي اأر جي للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/6/27  ال�صاعة 11 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري ،  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف   
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
2018/5143  عمايل جزئي
2018/5446  عمايل جزئي
2018/5795  عمايل جزئي
2018/5479  عمايل جزئي
2018/6618  عمايل جزئي
2018/5593  عمايل جزئي
2018/5488  عمايل جزئي
2018/5486  عمايل جزئي
2018/5483  عمايل جزئي
2018/5784  عمايل جزئي

ا�صم املدعي
 حممد ا�صف عبدالغني 

نفر اقبال عبا�س 
حممد خالد عبدالروؤوف 
امري حمزة لياقت لياقت 

حممد اعجاز افريدي 
راجا ار�صاد 

و�صيم اكربراجا 
علي ح�صني �صاه �صيد 

عبدالوحيد ب�صري احمد 
عابد علي �صادق علي  

م
1
2
3
4
5
6
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العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

ا                             اىل املدعي عليه/ �صي جي اأر جي للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/6/27  ال�صاعة 11 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابةح�صوري ،  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف   
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
2018/5199  عمايل جزئي
2018/5447  عمايل جزئي
2018/5568  عمايل جزئي
2018/5444  عمايل جزئي
2018/5142  عمايل جزئي
2018/5478  عمايل جزئي
2018/5490  عمايل جزئي
2018/6576  عمايل جزئي
2018/5471  عمايل جزئي
2018/5443  عمايل جزئي

ا�صم املدعي
 �صاهد منري منري 

حممد عبيداهلل ممتاز 
�صاهد علي خور�صيد 

علي ر�صا ا�صرار ح�صني 
ار�صالن جميل حممد جميل 

حممد زبري ذو الفقار 
ايوب ان�صاري قمر الدين 

�صوين خان نياز دين 
اطهر اقبال اهلل الدين 
نزير احمد �صاهمند  

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



قد  الليل  اأن  اجل�سم  اإىل  االإ�سارة  الرئي�سة  امليالتونني  وظيفة 
اأن تعرف متى وكيف ت�ستخدم هذا امل�ساعد  حّل. ولكن من املهم 

على النوم الطبيعي العايل الفاعلية.
�سمعُت بامليالتونني اأول مرة نحو منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي 
بعدما ا�ستكيُت اإىل �سديقة من اأنني اأواجه �سعوبة يف اال�ستيقاظ 
�سباحًا. ن�سحتني: )تناويل امليالتونني(، مع اأن هذا كان خطوة 
يروج  نيوزويك  جملة  غالف  كان  الفرتة،  تلك  يف  جدًا.  بديهية 
لهذا املكمل، معتربًا اإياه حاًل �سحريًا. كذلك انت�سرت على واجهات 
ال�سيدليات الفتات بارزة ُكتب عليها )يتوافر لدينا امليالتونني(.

 ت�سري االن�سدادات املتكررة وت�سنجات 
ج�سم  ب��وج��ود  ال�����س��ع��ور  اأو  ال��رك��ب��ة 
اإ�سابٍة يف  اإىل  املنطقة  غريب يف هذه 
الغ�سروف املف�سلي. حني ي�سبح الو�سع 
الظروف  على  العالج  يتوقف  مزعجًا، 

املحيطة بظهور االأمل.
حني يظهر االأمل بقوة

كرة  لعب  اأث��ن��اء  ومفاجئ  عنيف  اأمل  ب���داأ  اإذا 
القدم اأو كرة امل�صرب، 

القرف�صاء بكل  النهو�س من و�صعية  اأو عند 
الأيام الالحقة  الركبة خالل  ب�صاطة، تنتفخ 
الركبة  وتت�صّنج  والن���زع���اج  الأمل  وي�صتمر 

ب�صكل متقطع.
الت�صوير  ي�����ص��م��ح  ال���ع���ي���ادي،  ال��ف��ح�����س  ب��ع��د 
العظمي  الف�صال  بالتاأكد من غياب  بالأ�صعة 
ت�صويراً  الخت�صا�صي  يطلب  ثم  الركبة  يف 
يف  اإ�صابة  اأي  عن  بحثاً  املغناطي�صي  بالرنني 

الغ�صروف املف�صلي.

عالجات حمتملة:
املف�صلي  الغ�صروف  يف  مت��ّزق  ح�صل  اإذا   •
اجلراح  يلجاأ  الأم��ام��ي،  ال�صليبي  وال��رب��اط 
حتت  امل��ف�����ص��ل��ي  ال���غ�������ص���روف  ت��ق��ط��ي��ب  اإىل 
احلاجة  وت�����ربز  م��و���ص��ع��ي،  اأو  ع����ام  ت��خ��دي��ر 
اإع��ادة تاأهيل طوال ثالثة  اإىل جل�صات  لحقاً 
اجل�صدية  الن�صاطات  ا�صتئناف  ميكن  اأ�صهر. 
بعد �صهرين ب�صرط جتّنب الريا�صات احلادة 

مثل التزلج وكرة امل�صرب والغولف.
ميكن  م�صتحياًل،  التقطيب  ي��ك��ون  ح��ني   •
الغ�صروف  م����ن  امل�������ص���اب���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ���ص��ح��ب 
املف�صلي عرب تنظري املفا�صل: ُيدِخل اجلراح 
الكامريا والأدوات امل�صتعملة عرب ثقب يف كل 
جهة من وتر الر�صفة، حتت تخدير مو�صعي 
يف  املبيت  العملية  ه��ذه  تتطلب  ول  ع���ام،  اأو 
 90% يف  ج��ي��دة  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��اأت��ي  امل�صت�صفى. 
املري�س  اأن ي�صتاأنف  من احل��الت. لذا ميكن 
لكن  اأ�صابيع  ثالثة  بعد  الريا�صية  ن�صاطاته 
�صهر.  ط���وال  التاأهيل  اإع���ادة  يتابع  اأن  يجب 
كذلك اجلراحة لي�صت موؤملة جداً، وميكن اأن 
يكتفي املري�س بعدها باأخذ م�صكنات ب�صيطة.

حني يرت�ّسخ االنزعاج تدريجيًا
ب�������دءاً م����ن ع���م���ر اخل���ام�������ص���ة والأرب�����ع�����ني اأو 

الغ�صروف  م����رون����ة  ت����رتاج����ع  اخل���م�������ص���ني، 
املف�صلي. يبداأ الأمل يف الركبة عند القيام باأي 
ن�صاط ُي�صّغل هذه املنطقة، و�صرعان ما ي�صبح 
دائماً ويت�صنج املف�صل وي�صدر �صوت طقطقة.

الف�صال  با�صتبعاد  بالأ�صعة  الت�صوير  ي�صمح 
اإ�صابات  ت�صوير  وميكن  الركبة.  يف  العظمي 
�صميك  منتج  حقن  عرب  املف�صلي  الغ�صروف 

يف املف�صل حتت تخدير عام اأو مو�صعي.

عالجات حمتملة:
• اإذا مل ترت�ّصخ الت�صنجات يف الركبة، ميكن 
اإعادة  جل�صات  بف�صل  ية  ُمر�صِ نتائج  حتقيق 
ال��ت��اأه��ي��ل ال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع ت��ق��وي��ة ع�صالت 

الفخذ.
املنطقة  اجتثاث  اإىل  اأي�صاً  اللجوء  ميكن   •
امل��ت�����ص��ررة ع��رب ت��ن��ظ��ري امل��ف�����ص��ل. ل��ك��ن ل بد 
م��ن اخل�����ص��وع لإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل ط���وال �صهر 

بعد اجلراحة.
املنطقة  على  ب��احل��ف��اظ  ال��ع��الج  ه��ذا  ي�صمح   
ثالثة  بعد  دوره���ا.  اأداء  تتابع  التي  ال�صليمة 
اأ�صابيع، ميكن اأن ي�صتاأنف املري�س الريا�صة. 
لكن اإذا تزامنت امل�صكلة مع الف�صال العظمي، 
الغ�صروف  الخ��ت�����ص��ا���ص��ي  يلم�س  األ  ي��ج��ب 

املف�صلي.

عالج الغ�سروف املف�سلي.. يتوقف 
على الظروف املحيطة بظهور االأمل

الرجفان االأذيني.. خفف اأعرا�سه 
بالتمارين الريا�سية واحلمية

ي�صمح  ق��د  الأذي��ن��ي،  بالرجفان  امل�صابني  اإىل  بالن�صبة 
اجل�صدية  التمارين  وممار�صة  ال��وزن  من  ج��زء  فقدان 
)املجلة  ن�صرتها  م��راج��ع��ة  وف���ق  اأع��را���ص��ه��م  بتح�صني 

الأمريكية لأمرا�س القلب( موؤخرا.
اإيقاع  يف  �صائع  ا�صطراب  اإىل  الأذي��ن��ي  الرجفان  ي�صري 
�صربات القلب. ترتافق احلالة مع ارتعا�س اأو خفقان يف 
القلب، ما ُي�صّبب الدوار و�صيق التنف�س. تربز اأعرا�س 

اأخرى اأي�صاً، من بينها التعب وال�صعف والإغماء.
ر�صد الباحثون 10 درا�صات حللت ا�صرتاتيجيات تهدف 
اإىل التحكم بالرجفان الأذيني. ُوِجدت اأقوى الأدلة يف 
ثالث درا�صات حول فقدان الوزن واأربع درا�صات اأخرى 
حول التمارين اجل�صدية. �صملت ا�صرتاتيجيات فقدان 

الوزن حميات قليلة ال�صعرات ومتارين معتدلة وارتبطت 
ب��رتاج��ع ح��دة ن��وب��ات ال��رج��ف��ان الأذي��ن��ي وم��دت��ه��ا. برز 
خ�صروا  الذين  الأ�صخا�س  لدى  خا�س  ب�صكل  التح�صن 

الأقل. على  وزنهم  من   01%
�صملت الدرا�صات املرتبطة بالتمارين اجل�صدية خطوات 
لأوقات  والرك�س  ال�صريع  امل�صي  ب��ني  ت���رتاوح  متعددة 
لة، تبنّي اأن ممار�صة  متنوعة وبوترية خمتلفة. يف املح�صّ
بتح�صني  ترتبط  بانتظام  مكثفة  اأو  معتدلة  مت��اري��ن 
ال��رج��ف��ان الأذيني.  اأع���را����س  ن��وع��ي��ة احل��ي��اة وت���راج���ع 
اأن  ا�صتنتج الباحثون اأن فقدان الوزن والريا�صة ميكن 
الأذي��ن��ي، مبا يف ذلك  اأخ��رى للرجفان  ُيكّمال عالجات 

الأدوية واجلراحات.

ال�صم�س  ب�صروق  ي�صتمتعون  َمن  بني  اأك��ون  اأن  فكرة  اأ�صعلت 
حما�صتي، فبداأُت اآخذ امليالتونني، اإل اأنني مل اأطل ذلك.

اإل  واأ�صتيقظ مبكراً. ولكن ما هي  اأن��ام  اأنني �صرُت  �صحيح 
ب�صعة اأيام حتى بداأت اأعي�س يف �صباب ذهني، علماً باأنني مل 
املكمل،  اأخ��ذ  توقفت عن  وعندما  �صابقاً.  امل�صكلة  اأع��اِن هذه 
تبّدد ال�صباب وقررت اأن �صروق ال�صم�س لي�س بالروعة التي 

يتحدثون عنها.
لننتقل الآن اإىل مقابلتي مع الدكتور مايكل غراندنر، خبري 
املقابلة يف فهم  �صاعدتني هذه  اأريزونا.  النوم يف جامعة  يف 
ما حدث معي يف جتربتي اخلا�صة مع امليالتونني. ملا كنت 
تناوله، ف�صاًل  فاأفرطت يف  ا�صتخدامه،  كيفية  اأجهل متاماً 

عن اأنني اأخذته يف الوقت اخلطاأ من اليوم.

كيفية عمله
ال����دورات  ال��دك��ت��ور غ��ران��دن��ر: )للج�صم ع���دد م��ن  ي��و���ص��ح 
اليومية اأو دورات الأربع والع�صرين �صاعة التي ت�صبط �صتى 
امل�صائل من الأي�س اخللوي اإىل وظائف الإن�صولني واإفرازات 
وجهة  من  الرئي�صة،  امليالتونني  وظيفة  لكن  الهرمونات. 

نظر يوماوية، الإ�صارة اإىل اجل�صم اأن الليل قد حل(.
بخالف كثري من امل�صاعدات على النوم، ل ُيعترب امليالتونني 
املكمالت  وتعزز  لياًل،  اأج�صامنا  ُتنتجه  هرمون  هو  مهدئاً. 
���ص��اع��ة ج�صمنا  اإب���ق���اء  وت�����ص��اع��د يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  م��ع��دلت��ن��ا 

م�صبوطة.

املكمالت
تزداد  دواء  لي�س  )امل��ي��الت��ون��ني  غ��ران��دن��ر:  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر 
فاعليته مع تناول جرعات اأكرب منه. على العك�س، قد تكون 
اإىل   0.5 بتناول  وين�صح  فاعلية(.  اأك��رث  الأدن���ى  اجل��رع��ات 
3 مليغرامات يومياً، مع اأن البع�س قد يجني الفوائد من 

كميات اأكرب.
يوؤكد  الأهمية.  من  ذات��ه  القدر  على  اأي�صاً  التوقيت  ُيعترب 
الدكتور غراندنر: )اإذا تناولت امليالتونني مع بدء ج�صمك 
باإفرازه طبيعياً، فقد تن�ّصط نظامك وتدفعه اإىل اإنتاج هذا 
الهرمون ب�صرعة اأكرب بقليل. تتبدل �صاعتك برمتها(. يبداأ 
النوم،  من  �صاعتني  نحو  قبل  عموماً  بالرتفاع  امليالتونني 
الأ�صخا�س.  ب��اخ��ت��الف  يختلف  بالتحديد  ال��وق��ت  اأن  م��ع 

عندما تقرر تناول مكمل يحتوي على امليالتونني:
0.5 و3 مليغرامات. واإذا عانيت  ت��رتاوح بني  اب��داأ بجرعة 
اجلرعة.  فاأخف�س  ال�����ص��داع،  اأو  كالتعب  جانبية،  ت��اأث��ريات 
ال��ذي ترغب  الوقت  �صاعتني من  امليالتونني قبل نحو  خذ 
التاأثري  اإذا مل حت�صل على  اأم��ا  ال��ن��وم.  اإىل  اخل��ل��ود  فيه يف 
اأو اأّخر وقت اأخذه قلياًل. واإذا كنت ت�صتيقظ  املرجو، ف�صّبق 
بهذا  اجل�صم  ميد  ميالتونني  مكمل  فاخترب  الليل،  خ��الل 
اإفراز  حت�ّصن  اأن  ت�صتطيع  كذلك  م�صتدام.  ب�صكل  الهرمون 
ج�صمك اخلا�س من امليالتونني لياًل بتعري�س نف�صك لنور 
مقارنًة  اجل�صم  �صاعة  يف  تاأثرياً  اأكرث  ُيعترب  الذي  ال�صباح، 
ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  الالحقة.  الفرتات  خالل  النهار  بنور 
النوم  اإىل  ت�صبقان خلودك  اللتني  ال�صاعتني  احر�س خالل 
على تفادي ال�صا�صات الرقمية وغريها من اأ�صواء قوية تكبح 

اإنتاج امليالتونني.

م�سادر غذائية
باإ�صافة  ج�صمك  يف  امل��ي��الت��ون��ني  م��ع��دلت  زي���ادة  ت�صتطيع 
اإىل نظامك الغذائي. على �صبيل  بع�س الأطعمة الأ�صا�صية 
املثال، ي�صّكل كرز مونتمورن�صي امل�صدر الغذائي الأكرث غنى 
اأُجري  ع��دة  لنباتات  حتليل  يك�صف  ح�صبما  بامليالتونني، 
لحظت  كذلك  تك�صا�س.  جامعة  يف  ال�صحة  علوم  مركز  يف 
هذا  ع�صري  �صرب  اأن  �صخ�صاً   20 �صمت  بريطانية  درا�صة 
امل��ي��الت��ون��ني ويح�ّصن  اإىل ح��د كبري م��ع��دلت  ي��رف��ع  ال��ك��رز 
النوم، مقارنًة بالعالج الوهمي. ويف جامعة ولية لويزيانا، 
ع�صري  من  تقريباً  غراماً   225 �صرب  اأن  باحثون  اكت�صف 
كرز مونتمورن�صي �صباحاً ومرة اأخرى قبل �صاعة اأو �صاعتني 
من اخللود اإىل النوم يزيد وقت النوم بنحو 84 دقيقة بني 
اأن الع�صائر حتتوي على كميات  َمن يعانون الأرق. �صحيح 
اأدنى من امليالتونني مقارنًة باملكمالت، اإل اأنها توؤثر اإيجاباً 

يف نومنا.
نباتية  اأطعمة  يف  �صئيلة  بكميات  اأي�صاً  امليالتونني  يتوافر 
تاأثريها  الكافيني يعاك�س  اأن  القهوة، مع  بينها  اأخ��رى، من 
در�صوا  فنلنديون  باحثون  اأي�صاً  ي�صري  النوم.  على  امل�صاعد 
كيفية تاأثري الغذاء يف امليالتونني: )تبني اأن بع�س العوامل 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ك��ت��ن��اول اخل�������ص���راوات، وال��ك��اف��ي��ني، وع����دد من 
الفيتامينات واملعادن، قد يبّدل اإنتاج امليالتونني اإمنا بحدة 
اأقل مقارنًة بال�صوء، الذي ُيعترب اأبرز �صابط لعملية اإفراز 

امليالتونني(. وُيدرج هوؤلء الباحثون فيتامينات B، والزنك، 
واملغنيزيوم، واأحما�س اأوميغا3- الدهنية بني املواد املغذية 

التي تدعم معدلت امليالتونني ال�صحية الطبيعية.
عملية  طالئع  اأح��د  الرتيبتوفان  ُيعترب  ذل��ك،  على  ع��الوة 

ت�صمل  للنوم.  طبيعي  كعالج  وُي�صتخدم  امليالتونني،  اإنتاج 
ال�صمك،  الرتيبتوفان  على  حتتوي  التي  الغذائية  امل�صادر 
واملوز،  والبطاطا،  الكاملة،  واحل��ب��وب  والبي�س،  والطيور، 

وم�صتقات احلليب، والبقول.

وظيفته االإ�سارة اإىل اجل�سم اأن الليل قد حّل

امليالتونني.. كيف حت�سن افراز ج�سمك له ليال؟

طـــــــــــــــب
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ي�صّكل التمييز اجلن�صي والتمكني املحور الرئي�س 
 ،The Marvelous Mrs. Maisel يف 
خم�صينيات  يف  اأح���داث���ه  ت����دور  ف��ك��اه��ي  م�صل�صل 
ال��ق��رن امل��ا���ص��ي وي��ت��ح��ّدث ع��ن حت���ّول ام����راأة من 
اإىل  ال��راق��ي  املدينة  ق�صم  م��ن  م��ن��زل مدللة  رب��ة 
مدينة  يف  الفكاهية  العرو�س  تقّدم  خ�صنة  فنانة 
العام  الإط���ار  اليوم  البوهيمية.ندرك  نيويورك 
اآخر  م�صل�صل  وكل   Mad Men بف�صل  جيداً 
امل��ا���ص��ي: كان  ال���ق���رن  ع��ل��ى منت�صف  رّك����ز  ب��ع��ده 
التدخني  النا�س  واع��ت��اد  وعملياً،  غريباً  الأث���اث 

على منت الطائرات، و�صاع التحر�س.
انظروا اإىل اأين و�صلنا اأو مل ن�صل.

ال��ت��ط��ورات الأخ�����رية، ل  اإىل بع�س  ول��ك��ن ن��ظ��راً 
ُيعترب هذا العمل املمتع، واإن كان كثري التقلبات، 
امل�صل�صات  اأح���د  اإن���ه  امل��ا���ص��ي.  ع��ل��ى  تعليق  جم���رد 
ُت��ط��لَ��ق ع��ل��ى خ��دم��ة البث  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة الأوىل 
اأمازون(  )ا�صتوديو  مدير  ا�صتقالة  منذ  املبا�صر 
روي براي�س يف اأكتوبر الفائت عقب اتهامه ب�صوء 

ال�صلوك اجلن�صي.
 Goodكان براي�س ل يزال امل�صوؤول عندما اأُلغي
كبرياً  رواج���اً  لق��ى  ال��ذي   ،Girls Revolt

وتناول امل�صقات التي واجهتها موظفات عملن يف 
جمال �صحافة املجالت يف ال�صتينيات، بعد مو�صم 
اأنها  ك��ال��ف��و  دان���ا  ال�صل�صلة  ُم��ع��ّدة  اأع��ل��ن��ت  واح����د. 
امل�صل�صل لأن��ه مل يعجبه  اأوق��ف  اأن براي�س  تعتقد 
�صحيفة  دارك  اإري���ن  املمثلة  واأخ���ربت  �صخ�صياً. 
بهذه  امل�صل�صل  اإل��غ��اء  )�صّكل  بو�صت(:  )وا�صنطن 

الطريقة عماًل مريعاً(.
كم اختلفت الأو�صاع بعد �صنة وعدد من الف�صائح! 
ي�صتعد  امل�صل�صل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  بع�س  ي�صري 
اأم����ازون  ���ص��رك��ة  ق���ررت  ك��ذل��ك  ال���ث���اين.  للمو�صم 
متويل م�صل�صل جديد ي�صرب بال�صلطة الذكورية 

عر�س احلائط.
 Marvelous Mrs. Maisel اأن  �صحيح 
الذي  املحور  يتابع  اأن��ه  اإل  �صلفه،  ب�صراحة  لي�س 
ت��وق��ف ع��ن��ده: ف��ج��ر ال��ث��ورة اجل��ن�����ص��ي��ة. وجت�صد 
مرمي )ميدج( مايزل )رايت�صل برو�صنهان( تلك 

العا�صفة الهوجاء.
ت�����ص��ّك��ل م���اي���زل ����ص���ورة احل���ي���اة الأ����ص���ري���ة يف عام 
ُيدعى جويل  1958: ولدان، وزوج ناجح مهنياً 
كبرية  راق��ي��ة  منطقة  يف  و�صقة  زي��غ��ن(،  )مايكل 
العيد.  ي���وم  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف����راد  ل��ك��ام��ل  ك��ف��اي��ة لت�صع 

اآبي وروز وي�صمان )توين �صلهوب  يعي�س والداها 
وم���اري���ن ه��ن��ك��ل( يف ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي. اأم����ا ثمن 
تردد  الوقت، في�صمل عدم  الأولد طوال  رعايتها 
والديها يف تذكريها باأنها تبدو يف حالة ُيرثى لها 

اأو اأن عليها )التربج قلياًل(.
تدعم ميدج جويل فيما ميار�س هوايته اأ�صبوعياً، 
مقدماً عر�صاً فكاهياً خالل اأم�صية مفتوحة اأمام 

املدينة.  و�صط  يف  تقليدية  غ��ري  حانة  يف  ال��ه��واة 
ي��ح��اول ج��وي��ل اإق���ن���اع امل���دي���رة ���ص��وزي مري�صون 
)األك�س بور�صتاين( مبنحه توقيتاً اأف�صل لعر�صه، 
ولكن  ال�صنع.  منزلية  حل��م  اأط��ب��اق  لها  م��ق��دم��اً 
عندما يهجر جويل ميدج للعي�س مع م�صاعدته، 
�صيء  كانت متلك كل  التي  امل��راأة  لتلك  يتبقى  ل 
�صوى القليل... اإىل اأن تكت�صف قوتها على امل�صرح، 

مقدمة نكاتاً مبتكرة، حتى اإنها تلفت انتباه ليني 
برو�س )لوك كريبي( و�صرطة نيويورك.

طاقة عدائية
�صريمان-بالدميو  اإمي��ي  ابتكار  من  م�صل�صل  يف 
برو�صناهان  ت��ب��دو   ،)Gil-more Girls(
مليئة بالطاقة العدائية، ما يجعل �صخ�صية ميدج 
وزيغن يف  �صلهوب  اأداء  وي�صهم  مثرية لالهتمام. 

تعزيز تفاعالت العائلة املختلة والظاملة.
لو  متعًة  اأك���رث  �صيبدو  ك��ان  امل�صل�صل  ه��ذا  اأن  اإل 
اقت�صر على 30 دقيقة بدل �صاعة. ولكن ملا كان 
الكايف  ال��وق��ت  للمعدين  فيت�صنى  ���ص��اع��ة،  ي���دوم 
لتحليل الأ�صباب التي جعلت برو�س وتلك احلقبة 
الزمنية مهَمني يف تطور جمال الفكاهة. غري اأنه 
مماثل.  ه��دف  لتحقيق  الكايف  العمق  اإىل  يفتقر 
 The Marvelousيرّكز اأن  ب����ّدل  ل��ذل��ك 
والقيم  امل��واد  حمتوى  على   Mrs. Maisel
اإىل �صراع  امل��رح��ل��ة  ي��ح��ّول تلك  ي��ت��ح��داه��ا،  ال��ت��ي 
ا���ص��ت��ع��م��ال عبارات  ي�����رتددون يف  م���وؤدي���ن ل  ب���ني 

نابية ورجال �صرطة يغالون يف تطبيق القانون.
عالوة على ذلك، يغايل هذا العمل يف تركيزه على 

النكات امل�صتمدة من بيئة حمددة: حموان يبالغان 
يف ردود فعلهما، وح�صاء الدجاج، واإخفاء انف�صال 
ال��زوج��ني عن رج��ل ال��دي��ن. لكن ه��ذا يلهينا عن 
وتنوع  الأخ��رى  ال�صاحرة  برو�صناهان  اأداء  مزايا 

�صخ�صيتها.

م�سلٍّ ومالئم
 The Marvelous يبقى  رغم عيوبه هذه، 
ي�صّكل  وم��الئ��م��اً.  م�صلياً   Mrs. Maisel
غ�صب ميدج م�صدر قوتها، ويبدو موؤثراً بعمق. 
لكنه ل ي�صيئ اإىل امل�صاهد لأنه يبقى طوال اأكرب 
جزء من الوقت خمباأ وراء �صعر م�صفف بعناية، 
اأحمر قاٍن، وزينة حقبة  و�صفتني مغطاتني بلون 

خم�صينيات القرن املا�صي.
العرو�س  ولدة  ل��ي�����س  امل�����ص��ل�����ص��ل  يف  الأه�����م  ل��ك��ن 
الفردية الع�صرية، بل �صحوة ميدج. هذا ما كان 
اإليه.  يرنو   Good Girls اأم����ازون  م�صل�صل 
ت�صّكل  ال��ذك��وري��ة.  ال�صلطة  على  التمرد  ه��ذا  اإن��ه 
هذه الظاهرة حمور ثورة تلفزيونية ت�صري فيها 
اخلم�صينيات،  يف  ت��دور  التي  امل�صل�صالت،  رواي��ات 

اإىل تقّدم �صاع يف عناوين اأخبار اليوم.

يتحّدث عن حتّول امراأة مدللة اإىل فنانة خ�سنة تقّدم العرو�س الفكاهية 

تدور  فكاهي  م�سل�سل   Marvelous Mrs.Maisel
اأحداثه يف خم�سينيات القرن املا�سي

ت�سري االن�سدادات املتكررة وت�سنجات 
ج�سم  ب��وج��ود  ال�سعور  اأو  الركبة 
اإ�سابٍة  اإىل  املنطقة  هذه  يف  غريب 

يف الغ�سروف املف�سلي.
 حني ي�سبح الو�سع مزعجًا، يتوقف 
العالج على الظروف املحيطة بظهور 

االأمل.

 توىل دين ديفلن، خمرج Geostorm، اإدارة دفة فيلم الرعب والت�سويق Bad Samaritan )ال�سامري ال�سيئ( من بطولة ديفيد تينانت. يتالعب هذا الن�س 
املذهل الذي و�سعه براندون بوي�س باملثل املعروف عن )ال�سامري ال�سالح( ويعك�س ق�سته. يبدو هذا فيلمًا غريبًا جدًا، اإال اأن معديه جنحوا يف عدد من اأوجهه.

املخيفة املفاجئة  اللحظات  من  كثريًا  ي�سم  تقليدي  رعب  فيلم   ...Bad Samaritan

الأيرلندي روب��رت �صيهان دور �صون،  املمثل  ي��وؤدي 
املال  اإ�صافية من  هاٍو جريء يجني مبالغ  م�صور 
من عمله يف ركن ال�صيارات يف اأحد املطاعم. كذلك 
�صرقة  عمليات  ب��ارت��ك��اب��ه  امل���ال  م��ن  امل��زي��د  يك�صب 
التي يعطيه  ال�صيارات  مفاتيح  �صغرية م�صتخدماً 
اإي���اه���ا اأ���ص��ح��اب��ه��ا ط��وع��اً واأن��ظ��م��ة حت��دي��د املواقع 
العاملية فيها. ذات ليلة، يظن هو و�صديقه ديريك 
الكربى  باجلائزة  فازا  اأنهما  اأوليفريو(  )كارليتو 
عندما يركنا ال�صيارة الريا�صية التي ميلكها رجل 

نذل ثري ُيدعى كال )تينانت(.
ائتمان  بطاقة  على  �صون  يعرث  ال��ه��دف،  منزل  يف 
ج���دي���دة، ف�����ص��اًل ع��ن ام�����راأة ُت��دع��ى ك��ات��ي )كريي 
يف�ّصر  )م��ا  كر�صي  اإىل  ب�صال�صل  مكبلة  ك��ون��دون( 

ت�صميم املنزل الفاخر امل�صتوحى من الأح�صنة(.
ال�صالح/ال�صيئ.  ال�����ص��ام��ري  ازدواج���ي���ة  ت��ربز  هنا 
ببو�صلة  ي��ت��م��ت��ع  اأن����ه  اإل  ل�����ص��اً،  ���ص��ون  ي��ك��ون  ق���د 
كاتي م�صتخدماً  ينقذ  اأن  يحاول  �صلبة.  اأخالقية 
اأن����ه يخفق  جم��م��وع��ة م��ن ق��واط��ع امل�����ص��ام��ري، اإل 

منزله  يف  التحكم  على  العالية  ك��ال  ق��درة  ب�صبب 
ال�صرطة،  يبّلغ  لذلك  تكنولوجياً.  املتقّدم  الذكي 
ومكتب التحقيقات الفدرايل، وكل َمن ي�صغي عن 
والتهديد،  للتعقب،  تعر�صه  رغ��م  احل��ادث��ة،  ه��ذه 
والعتداء من مطارده كال، الذي ميّثل ال�صامري 

ال�صيئ يف هذه املعادلة.

حلظات مفاجئة
ال��ف��ي��ل��م ق�����ص��ت��ه ج���ن���ون���اً، فيم�صي  ي�����ص��اه��ي ه����ذا 
اإن��ك ل  ب�صرعة كبرية من دون توقف، حتى  قدماً 
تدرك اأن هذا العمل معّد باإتقان عاٍل اإىل اأن تبلغ 
 Bad ذات��ه��ا.  ب��ح��د  م�صوقة  �صناعته  منت�صفه. 
كثرياً  ي�صم  تقليدي  رعب  فيلم   Samaritan
الكامريا  وحركات  املخيفة  املفاجئة  اللحظات  من 
امل���ن���ذرة ب��ال�����ص��وء. اإل اأن����ه ي��ح��ق��ق جن��اح��ه الأك���رب 
ن�صتعملها  التي  للتكنولوجيا  الواقعي  با�صتخدامه 

يف حياتنا اليومية.
يتمتع الرثي كال مبنزل ذكي يتمكن من ت�صليحه 

ب���ع���دد م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى هاتفه  م�����ص��ت��ع��ي��ن��اً 
والأ����ص���واء وك��ام��ريات امل��راق��ب��ة، لكن ���ص��ون ميلك 
ولعل  ا�صتعماله.  كيفية  iPhone ويدرك  جهاز 
ب�صرعة  يتقّدم   Bad Samaritanيجعل ما 
واقع اأن �صون يتحّدث با�صتمرار على هاتفه، الذي 
فيما  غالباً،  ديريك  مع  الأمامي،  جيبه  يف  ي�صعه 
حتمل  ل��ذل��ك،  نتيجة  ال�����ص��رق��ة.  عمليات  ي��ن��ف��ذان 
التفاعل واحل��وار، حتى عندما  املزيد من  امل�صاهد 

يكون �صون وحده.
�صحيح اأن كال ميلك املال واملعدات الأكرث تقدماً، 
ل�صا�صة  لقطات  اآخ���ذاً  التنقل،  �صريع  �صون  اأن  اإل 
الكامريا  م�����ص��ت��خ��دم��اً  اأو  ت����امي(  )ف��اي�����س  تطبيق 
كمنظار. فتحقق هذه اخلطوات النجاح لأننا ندرك 

كيف تعمل، ما يجعلها تبدو طبيعية للم�صاهد.

رعب حقيقي
اأي�����ص��اً ج���واً من  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ص��ت��خ��دام  ي�صفي 
اأن  يف  �صك  ل  الفيلم.  ه��ذا  على  احلقيقي  الرعب 

ق�صة  �صتبدو  ك��ان��ت  احل�صن  يف  املحتجزة  ال��ف��ت��اة 
لو  وم�صيئة  مملة  جمازية  �صورة  جمرد  اأو  تافهة 

مل نَر حوادث م�صابهة يف الأخبار بانتظام. 
خيار  جم��رد  فهي  بالأح�صنة،  الهو�س  م�صاألة  اأم��ا 
الرثثرة  م��ن  بقليل  تعليله  ميكن  غ��ري��ب  ج��م��ايل 

النف�صية العابرة.
ول��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام م��وظ��ف ي��رك��ن ال�����ص��ي��ارات نظام 
اأجهزة  اأو  امل��ن��ازل،  ل�صرقة  العاملي  امل��واق��ع  حتديد 
���ص��رق��ة جمنون  اأو  ���ص��غ��رية،  م��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة  ت��ت��ب��ع 
كلمات املرور واإر�صاله �صوراً عارية ل�صديقتك اإىل 
م�صائل  )في�صبوك(...  موقع  على  اأ�صدقائها  كل 
 ،Bad Samaritanخميفة جداً يعر�صها لنا
التكنولوجيا ومدى تداخلها يف  الذي يفهم جيداً 
حياتنا اليومية، ما يحّولها اإىل امتداد لأج�صامنا 

واإىل اأ�صلحة قد ُت�صتخدم ل�صاحلنا اأو �صدنا.
الذي  الوحيد  الأم��ر  اأن  ن��درك  املطاف،  نهاية  ويف 
ذكياً  ه��ات��ف��اً  يحمل  �صيئ  ���ص��ام��ري  وق��ف  ي�صتطيع 

�صامري جيد يحمل هاتفاً ذكياً.
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كمية امللح يف ال�سلطات 
اجلاهزة تدمر �سحة امل�ستهلكني

تبيعها  التي  اجلاهزة  ال�صلطات  بع�س  ب��اأن  جديدة  بريطانية  درا�صة  اأف��ادت 
املطاعم ومنافذ الوجبات ال�صريعة حتتوي على كميات كبرية من امللح تعادل 

الكمية املو�صي بها لليوم كله، مما يوؤدي اإىل تدمري �صحة امل�صتهلكني.
 13% بن�صبة  امللح  كمية  بها  زادت  ال�صلطات  ه��ذه  اأن  الدرا�صة،  واكت�صفت 
لتبلغ 1.86 جراما يف املتو�صط لكل وجبة منذ اآخر مرة مت فح�صها يف عام 
2014، بل اأنها حتتوي على كمية امللح املوجودة يف �صطرية البيتزا وبرجر 
اجلنب، وتقول اجلمعيات املعنية بال�صحة العامة يف بريطانيا اإن هذه النتائج 
توؤكد نق�س التزام �صناعة الغذاء على تقليل امللح. وتبني خالل الدرا�صة اأن 
ال�صلطات التي قدمت يف اأكرث من ثلث املطاعم التي �صملها امل�صح )36%( 
من جملة 213 مطعما ومنفذا للوجبات ال�صريعة، �صملت جرامني اأو اأكرث 
من امللح، بينما الإر�صادات ال�صحية احلالية تو�صي باأل تزيد احل�صة اليومية 

من امللح للبالغني عن 6 جرامات يوميا اأو حوايل معلقة �صاي.

الغداء بعد  النوم  يف  والرغبة  الك�سل  جتنبك  اأطعمة   7
املزعجة  الأ�صياء  من  ال��غ��داء،  وجبة  تناول  بعد  النوم  يف  والرغبة  الك�صل 
التي نعاين منها جميعاً؛ لذلك ن�صح موقع Net Doctor ال�صحي 

مبجموعة من الأطعمة التي ت�صاعدك يف جتنب ذلك.
و�صملت قائمة الأطعمة على الآتي:

3؛  الأوميجا  الكولي�صرتول لحتوائه على  ن�صبة  – ال�صلمون:يخف�س   1
على  لتحافظ  الغداء  عند  تناولها  ميكن  التي  الرائعة  الأطعمة  من  وهو 

طاقتك ون�صاطك وحيويتك.
كما اأن ال�صلمون يحتوي على عنا�صر غذائية مثل النيا�صني وفيتامني ب6 
اإىل  الطعام  حتويل  على  اجل�صم  ت�صاعد  العنا�صر  وه��ذه  والريبوفالفني، 

طاقة، وكما تعمل الأوميجا 3 ت�صاعد على حرق الدهون.
الطاقة  على  احلفاظ  يف  ت�صاعد  التي  الأطعمة  البني:من  الأرز   –  2
اأط��ول؛ لأنه غني باملنجنيز، كمعدن ي�صاعد اجل�صم على  واحليوية لفرتة 

اإنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والربوتينات التي ت�صتهلكها.
على  لحتوائه  بالطاقة؛  الغنية  الأطعمة  احل��ل��وة:م��ن  البطاطا   –  3
كما  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتة  بالطاقة  اجل�صم  مي��د  مم��ا  ب؛  فيتامني  م��ن  الكثري 

اأنها �صهلة اله�صم.
وهي  جيد،  ب�صكل  الطاقة  تعزز  اللوز  البندق،  الكاجو،  املك�صرات:   –  4
ال��ظ��ه��رية، وك��م��ا تعترب غنية  ت��ن��اول��ه��ا خ���الل ف���رتة  وج��ب��ة خفيفة مي��ك��ن 
التي  الربوتينات  وك��ذل��ك  طاقة  اإىل  ال�صكريات  يحول  ال��ذي  باملغن�صيوم 

تعطيك دفعة اإ�صافية.
اأنواع من   3 – املوز:من الفواكه التي متنحك الطاقة؛ لحتوائه على   5
ال�صكر وهي الفراكتوز، اجللوكوز، ال�صكروز، التي يتم امت�صا�صها يف الدم 

ب�صرعات خمتلفة؛ مما يعني اأنك حت�صل على الطاقة لفرتة اأطول.
اإنها  حيث  واحل��ي��وي��ة؛  الطاقة  ا�صتعادة  على  ال�صبانخ:ت�صاعدك   –  6
تدفق  لنخفا�س  يتعر�س  اجل�صم  يفتقده  عندما  ال��ذي  باحلديد،  غنية 

الأك�صجني اإىل الدماغ وهو ما ي�صعرك بالتعب والإرهاق.
واحليوية؛  بالطاقة  يزودك  الغداء  بعد  زبادي  كوب  – الزبادي:تناول   7

حيث اإن الكربوهيدرات املعقدة املوجودة يف الزبادي متنحك الطاقة.

: العامل  يف  باملوت  املت�سببة  الزالزل  • اأ�سواأ 
اأ�صخم اأرقام ال�صحايا من جراء الزلزل هو ذلك الذي �صرب كل مدن 
املعا�صر  والإح�صاء   1201 يوليو  �صهر  يف  املتو�صط  الأبي�س  البحر 
وهو  موؤكد  غري  رق��م  وثمة   1100000 اإىل  ي�صري  ال�صحايا  لعدد 
830000 يف اجلزر ال�صينية ) �صني�س - �صان�س - هونان( من جراء 
اأما رقم ال�صحايا الأعظم فكان من زلزال   - 1556 زلزال يف يناير 
تانف�صان - �صرق ال�صني وقد �صرب ال�صني يف عام 1976 وبلغت �صدته 
8.2 ريخرت .. وكان اأول رقم ُن�صر فى ذلك كان حواىل 65537 وقد 

ُعّدل الرقم فيما بعد لي�صل اإىل 750000 .
كان  هائلة  وب�صرية  مادية  ت�صبب يف خ�صائر  ال��ذي  الأق��وى  وال��زل��زال 
ُقدرت  وق��د  منزًل   575000 دم��ر  حيث  ويوكوهاما  طوكيو  زل��زال 

الأ�صرار املادية ب� 1000 مليون جنيه اإ�صرتليني .
؟ العامل  يف  ال�سالالت  اأعلى  • ماهي 

اأعلى ال�صاللت يف العامل هي �صاللت )اإجنيل( الواقعة يف فنزويال   
ينحدر املاء دفعة واحدة من على ارتفاع 2648 قدما اأما علو ال�صالل 

الكامل في�صل اإىل 3212قدما  

عامل  هو  الهيثم  وابن  العلوم.  يف  التجريبي  املنهج  مبتكر  هو  الهيثم  ابن  امل�صلم  العامل  اأن  تعلم  هل   •
اآخر  الفاطمي. انقطع يف  باأمر اهلل  اإىل م�صر وات�صل باحلاكم  بالعربية رحل  مهند�س طبيب حكيم عارف 
حياته للعلم والت�صنيف. وله العديد من املوؤلفات تزيد على ال�صبعني ما بني كتاب ور�صالة منها: )املناظر( 
على طريقة بطليمو�س، وكيفية الإظالل وتهذيب املج�صطي و�صرح قانون اقليد�س. ويعترب ابن الهيثم مبتكر 

املنهج التجريبي يف العلوم والذي يقوم على املبادىء التالية:
اعتبار الظواهر الطبيعية خا�صعة ملبداأ احلتمية العلمية.

الميان بوحدة احلقيقة.
الف�صول العلمي ال�صك املنهجي التجربة واملو�صوعية .

القيا�س وال�صتقراء والتمثيل.
• هل تعلم اأن خمرتع رقا�س ال�صاعة )البندول( هو ابن يون�س علي بن عبد الرحمن بن اأحمد بن يون�س 
ب�صحبة  اخت�س  العرب.  عند  وامليكانيك  الفلك  علماء  من  وه��و  م.  ه�/1009   399 �صنة  املتويف  امل�صري 
اأول من اخرتع رقا�س ال�صاعة وقد ا�صتعمله لقيا�س الزمن لأنه متحرك  احلاكم باأمر اهلل الفاطمي. وهو 
حول حمور ثابت ذبذباته متواقتة نظرياً وقد ن�صب هذا الخرتاع من بعده لالإيطايل غاليلو املتويف �صنة 

يون�س. ابن  بعد  ا�صتعماله  دائرة  و�صع  لأنه  م   1643

الطيب واخلبيث
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فوائد الرمان للقلب
اأو��������������������ص�������������������ت جم������ل������ة 
الأملانية  )ف���روي���ن���دي���ن( 
ب�����ت�����ن�����اول ث�����م�����رة رم������ان 
ي��وم��ي��اً؛ ح��ي��ث اإن���ه يعمل 
املناعة،  تقوية جهاز  على 

كما اأنه �صديق للقلب.
املعنية  املجلة  واأو���ص��ح��ت 
اأن  ب��ال�����ص��ح��ة واجل����م����ال 
مب�صادات  غ��ن��ي  ال���رم���ان 
ت�صاعد  ال��ت��ي  الأك�������ص���دة، 

جهاز املناعة على مواجهة اجلراثيم والبكترييا ب�صورة اأف�صل.
حيث  اللتهابات؛  مكافحة  يف  ت�صاعد  الأك�صدة  م�صادات  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
الرمان تعمل على تثبيط  املوجودة يف  الفعالة  املواد  اأن  الدرا�صات  اأظهرت 
العمليات اللتهابية لدى مر�صى التهاب املفا�صل، وبالتايل تخفيف املتاعب 

اإىل حد كبري.
م�صتوى  خف�س  على  ال��رم��ان  يعمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة  املجلة:  وتابعت 
الكولي�صرتول وتنظيف الأوعية الدموية وخف�س �صغط الدم املرتفع، مما 

يحد من خطر الإ�صابة بالأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية.

جل�سة يوجا جماعية يف جممعات معبد برامبانان الذي يعود اإىل القرن العا�سر ، وهو اأكرب جممع يف اإندوني�سيا. )ا ف ب(

اأغرا�صهم مقابل مبلغ  الأ�صواق احدهما طيب ير�صى مبا ق�صم اهلل له فيحمل للنا�س  تقابل رجالن يف احد 
ب�صيط او يقوم باأداء بع�س الأعمال يف املحال باأجر، اأما الآخر فهو خبيث يتل�ص�س على النا�س رمبا ي�صتطيع ان 

ي�صرق �صيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�صتطيع اأي�صا ان ي�صرق ما تطاله يداه.
بهمة  يعمل  الطيب  واخذ  لتنظيف خمازنه  الدكان  ا�صتاأجرهما �صاحب  واحد فقد  دكان  الرجالن يف  تقابل   
ون�صاط اما اخلبيث فكان ينظر اإىل باب الدكان وكلما راأى �صاحب الدكان قادما ا�صرع مب�صاعدة الطيب حتى 
يظن �صاحب الدكان انهما يعمالن معا بن�صاط! لكن �صاحب الدكان هو اي�صا ذكي فلم تدخل عليه حيل الرجل 
الرجل اخلبيث  اخذ  الطيب واخلبيث..  يراقب  اخذ  الدكان  كوة يف حائط  لدكانه ومن  لذلك ذهب  اخلبيت 
يتجول يف املخازن وكلما راأى �صيئا غاليا اخذه وو�صعه يف جيبه او �صدره، وكلما راأى �صيئا يوؤكل تناول منه حتى 

امتالأت معدته ،بل لقد جل�س لأخذ ق�صط من النوم.
 اما الطيب فقد كان يعرف ان اهلل هو الذي يراه فعمل بهمة ون�صاط وامانة حتى انتهى من التنظيف والرتتيب 
فقال  ج��اء.  الدكان  �صاحب  ك��ان  ان  �صاأل  ا�صتيقظ  فلما  نوما..  اخلبيث  فيه  �صبع  ال��ذي  الوقت  يف  والتحميل 
الطيب: مل يح�صر ومل يرك نائما. هنا دخل �صاحب الدكان فما كان من اخلبيث غري التظاهر بانهاء اخر 
عمل يف يده ثم جل�س على الر�س وقال: كفى تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�صا .. ف�صحك �صاحب الدكان وقال: 

نعم �صاأح�صر الطعام حال.
و�صفق بيده فدخل رجالن عمالقان هما ولداه وقال لهما: هذا يريد ان ياأكل ويرتاح.. وا�صار على الطيب.

 وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح وينظف نف�صه.. وا�صار على اخلبيث. فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له 
الطعام ال�صهي وفرا�صا للراحة ومبلغا حمرتما نظري تعبه.  ثم دخال وام�صكا باخلبيث وقلباه راأ�صا على عقب 
فاأوقعا كل ما يف جيبه و�صدره ثم نف�صاه جيدا من كل ما �صرقه. وبعد ذلك لقناه در�صا قويا واعطياه �صربا 
مربحا كاد ان ي�صيبه بعاهات خمتلفة .. ومن ثم األقياه خارج الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�س 
واأفاق وحذر من التعامل معه مما دفع الرجل اخلبيث اإىل ان يجري م�صرعا خارج ال�صوق قبل ان يتكاتل عليه 

الخرون.. اما الطيب فقد طلبه �صاحب الدكان عامال لديه باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

اإىل  وو�صولها  احل���ارة  الأج���واء  تداعيات  م��ن  ا�صت�صاريان  ر  ح��ذَّ
ب�����ص��رورة جت��ن��ب احل�����رارة اجلافة  م��ئ��وي��ة، وط��ال��ب��ا   46 �صقف 

امل�صببة ل�صربات ال�صم�س.
�صرورة  اإىل  امل��ي��دان  يف  العاملني  متبويل،  ر�صا  ال��دك��ت��ور  ودع��ا 
ال�40  احل���رارة  تتجاوز  عندما  املبا�صرة  ال�صم�س  اأ�صعة  جتنب 
موؤ�صر  مئوية   46 اإىل  احل����رارة  و���ص��ول  اأن  اإىل  لف��ت��اً  م��ئ��وي��ة، 

حلدوث �صربة ال�صم�س اإذا تعر�س الفرد اإىل الأثر املبا�صر.
واأو�صح، اأن ال�صخ�س العادي يحتاج من لرت ون�صف اإىل لرتين 
اأما يف ال�صيف فاإن الو�صع يرتفع  من املاء يف الأج��واء املعتدلة، 
اإىل لرتين ون�صف، ولي�س �صرطا اأن تكون ال�صوائل مياها �صحية 

فقط، بل ت�صمل الع�صريات.
فرتات  خ��الل  بال�صوائل  اجل�صم  تعوي�س  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 
النهار، حتديدا العاملني يف امليدان الذين يفقدون اجلزء الأكرب 

القول:  اإىل  متبويل  وخل�س  التعرق،  ع��رب  اجل�صم  �صوائل  م��ن 
بالتعب  ال�صعور  ملنع  تنقالتكم  يف  ال�صيارات  تكييف  ا�صتخدموا 
الدكتور هيثم حممود  اأما طبيب اجللدية  والدوخة.  والإره��اق 
اجل�صم،  كل  على  ت��اأث��رياً  ال�صاخنة  ل��الأج��واء  اإن  فيقول:  �صاويل 
فعندما تكون احلرارة 50 مئوية فاإن الفرد ي�صعر بجفاف الفم 
للحرقان،  اجل��ل��د  تعر�س  بجانب  والتعب  والإره����اق  وال��دوخ��ة 
فالعاملون يف امليدان ين�صحون با�صتخدام الكرميات التي حتمي 
الوجه من اأ�صعة ال�صم�س والإكثار من تناول ال�صوائل يف فرتات 

النهار لتعوي�س ما يفقده اجل�صم.
ال�����ص��ك��ري وال�����ص��غ��ط ف��خ��ري ن�صيحة ع���دم اخلروج  اأم���ا م��ر���ص��ى 
عندما تكون احلرارة مرتفعة جداً، ويف حال ال�صرورة ل بد من 
اإجراء قيا�س ال�صكر عرب اجلهاز املنزيل كل 6 �صاعات، مع �صرورة 

الوجود يف الأماكن الباردة وا�صتخدام التكييف يف ال�صيارة.
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